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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, čtenáři zpravodaje,
dostává se Vám do rukou první vydání
letošního ročníku, jehož prostřednictvím
Vám přinášíme zároveň i nové informace
o plánech a záměrech města, o dění v roce
2013. Právě v čase zimního období se vedení města věnuje přípravám akcí, které by se
měly během roku uskutečnit.
Po velmi náročných investičních akcích, které byly uskutečněny v loňském roce,
bude rok letošní o poznání klidnější. Mezi
hlavní investiční akce se řadí dostavba devíti
bytů pro seniory v lokalitě Padělky v celkové hodnotě 9.000 tis. Kč. Předpokládaným
termínem ukončení stavby je srpen 2013.
V červnu bude dokončena výstavba „Biocentra Zahájka“. Na této akci v celkové hodnotě
13.700 tis. Kč zbývá dokončit terénní úpravy
menších tůněk, stavbu plazníků a ozelenění
celého areálu.
Z nově zahajovaných akcí bude pro naše
občany určitě významná rekonstrukce sokolovny. Ta spočívá v zateplení fasády, výměny oken a střešní krytiny. Nyní je celá akce
ve stadiu úpravy projektu pro realizaci stavby
a přípravy výběrového řízení. S realizací lze
počítat v letním období. TJ Sokol oslaví v letošním roce 100 leté výročí od svého založení.
Nově opravená sokolovna by se tak mohla stát
důstojným místem pro připravovanou oslavu.
Během roku budou dle finančních
možností probíhat rekonstrukce chodníků,
veřejného osvětlení a dostavby části komunikací v lokalitě Padělky. V rámci výstavby
nové kompostárny v areálu skládky Hantály, budou ve městě osazeny nové kontejnery
na rostlinný materiál a domácnosti budou
vybaveny sběrovými nádobami na jeho svoz.

Co se týká společenského a kulturního
života, byl již sestaven kalendář akcí, jejichž
propagaci nabízí vydaný materiál. Určitým
oživením je nově zvolená nabídka sedmi
prodloužených víkendů. Prvním z nich bude
ve dnech 12. a 13. dubna „Jarní víkend“, kdy
bude ve znamení jara zahájena turistická sezóna a otevřena nová naučná stezka „Deset
zastavení v kraji vína a meruněk“. Město
Velké Pavlovice tak získalo, v rámci projektu podpořeného z ROP Jihovýchod, nová
odpočivadla a vyhlídková místa v zajímavých
lokalitách ve městě a v okolní přírodě, např.
v lokalitě Staré Hory, Francle či Išperky. Jednotlivá zastavení doplňují poutavé informační tabule, přibližující historii a současnost
města, folklórní tradice, pěstování meruněk,
vinařství a vinohradnictví, přírodní a jiné zajímavosti, doplňkovým inventářem a zpestřením na trase budou krmítka pro ptáky.
Prázdninové slavnosti hudby snad
osloví či potěší všechny příznivce ve dnech
od 6. do 11. srpna, kdy se nádvoří Ekocentra
Trkmanka a jeho sousední areál TJ Slavoj rozezní po pět letních večerů tóny pěti různých
hudebních žánrů. Tradiční místní folklór,
vážná hudba, rockový večer…, každého snad
některý z hudebních žánrů zaujme, na své si
přijdou starší i ti mladší.
Na tradici velkopavlovických ovocnářských výstav pořádaných v minulosti
by mohla navázat třídenní výstava ovoce,
zeleniny, hroznů a květin pořádaná ve dnech
27. - 29. září. Výstava bude doplněna odbornými přednáškami, výstavou mechanizace
a zařízením pro vinaře a drobné zemědělce.
Příprava a organizace této akce je v dnešní
době poměrně složitá. Chtěli bychom proto
oslovit nejen zahrádkáře a vinaře, seniory
a mládež, ale všechny dobrovolné zájemce
z řad našich občanů, o pomoc při zajištění
výstavních exponátů. O podrobnějších informacích týkajících se této výstavy se dočtete v dalších vydáních zpravodaje.
Členové zastupitelstva města uplatnili
na posledním zasedání kritické připomínky
k některým realizovaným akcím. Jeden z dotazů se týkal výstavby chodníku a parkoviště
v ulici Zelnice před soukromými sklepy. Proč
a kolik to stálo?
Ulice Zelnice se stala jedním z vinařských center, je hojně navštěvována hosty.
Vzniklo zde několik penzionů s ubytováním,
čímž se v místě ztížila i dopravní situace.
Vlastníci sklepů již několik let žádali měs-

to o spolupráci, aby se upravil vzhled ulice
a vznikla zde zajímavá vinařská ulička. Přednostně podporujeme investiční projekty,
na kterých se podílí místní podnikatelé a investoři. Vedení města se na realizaci s vlastníky sousedících nemovitostí dohodlo na jednotné úpravě a příspěvku, který významně
pomohl tuto akci realizovat. Bylo zde vybudováno 238 m2 zpevněných ploch v hodnotě
166.600,- Kč. Vlastníci sklepů dobrovolně
přispěli částkou 84.000,- Kč a neočekávají
zveřejnění výše jejich podpory. Jejich prioritou je, že získali pěkné a praktické úpravy
před nemovitostmi, chodníky a parkovací
plochy. Město vyřešilo dlouhodobý problém
parkování, upravilo část jedné ulice a vysadilo další, velmi potřebnou koncepční zeleň.
Autorem ozelenění byla brněnská zahradní
architektka Eva Wagnerová. Oboustranně
výhodná akce přinesla užitek lidem, podobnou spolupráci bude město upřednostňovat
i v budoucnu.
Další dotaz se týkal Společenského plesu Modrých Hor. Kolik ples město stál a zda
není pořádán jen pro lidi „hogo-fogo“?
Salonní orchestr Brno provázel hosty
večerem ve Velkých Pavlovicích již sedmým
rokem. Pravdou je, že si tato taneční hudba
bohužel nenašla své příznivce v řadách našich občanů, což nás samozřejmě mrzí. Ples
však nebyl nikdy pořádán pro žádné „hogo-fogo“ či „VIP“ hosty, ale pro všechny občany.
Dámy v šatech, dle svého vkusu, pánové v oblecích, jako na kterémkoliv jiném plese, oděv
k večerní společenské události přece náleží.
Nevím, koho nebo co si představit pod slovy
hogo fogo, žádné se nekonalo. Hosté prostě
přišli nebo přijeli za hudbou klasiků, která se
jim líbí, zatančit si a příjemně se pobavit, což
se jim doufejme, splnilo. Mnozí se s námi při
odchodu osobně loučili a děkovali za pěkný
večer, to nás samozřejmě těšilo.
Město pořádání plesu ﬁnančně nezatěžuje, pořadatelem je DSO Modré Hory,
při účasti cca 150 osob jsou pokryty všechny náklady. Zda se tento ples uskuteční
i v příštím roce nebo se vrátíme k pořadatelství plesu města, o tom ještě nepadlo rozhodnutí. Společenská úroveň této pěkné akce
je však nezpochybnitelná a pořadatelé si
zaslouží poděkování.
Máme před sebou opět hojný rok, na práci
i volnočasové aktivity, ať je tedy pro nás všechny úspěšný!
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 šestkrát
a mimo jiné se zabývala následující problematikou:
Rada města schválila:
- příspěvek obcí na úhradu neinvestičních nákladů školy pro rok 2012 výpočet na 1 žáka 5.716,- Kč
- zástupce města Ing. Jaroslava Bendu
Ph.D. na jednání honebního společenství
- uzavření smlouvy mezi městem a Jm
krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na výdaje na zabezpečení akce
schopnosti jednotky SDH obce na rok
2012 ve výši 28.851,- Kč
- pořádání vánočního jarmarku
- ﬁnanční příspěvek na činnost Dámského klubu a ZO SPCCH Velké Pavlovice pro rok 2013
- ﬁnanční příspěvek na vydávání periodika Malovaný kraj
- poháry pro vítěze Memoriálu Vladislava Trsťana a pro vítěze šachového turnaje žáků ve výši 3.000,- Kč
- směnu pozemků města za pozemky
Šlechtitelské stanice v rámci KPÚ
- podání žádosti o dotaci na výstavbu
výtahu na radnici (dotace v rámci oprav
budov občanských vybavení pro osoby
s tělesným postižením)
- vypracování studie pro bytovou zástavbu na pozemcích od PF ČR v lokalitě
na ul. Tovární u sběrného dvora
- na základě zmocnění ZMě - rozpočtové opatření 12/2012
- zapůjčení sochy „Bohyně vína – Prosperita“ společnosti Vinné sklepy
Františka Lotrinského, a.s.
- pronájem pozemků v areálu TJ Slavoj
(celková výměra 31 260 m2) za účelem
využití pro sportovní účely společnosti
TJ Slavoj Velké Pavlovice
- pronájem části pozemku KN parc.č.
665, k.ú. Velké Pavlovice za účelem
umístění prodejního stánku
- nový sazebník poplatků za služby,
prodej, reklamy apod. v souvislosti se
změnou DPH
- předání 7.000,- Kč vybraných ve sbírce pod vánočním stromem Dětskému
domovu v Mikulově včetně ﬁnančního
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příspěvku od města ve výši 3.000,- Kč
- ﬁnanční dar ve výši 5.000,- Kč Československé obci legionářské, Jednota Valtice, na zajištění projektu „LEGIE 100“ – uctění památky legionářů
z ČR, z Velkých Pavlovic celkem 33
rodáků
- ﬁnanční dar ve výši 3.000,- Kč do tomboly na jednotlivé plesy sezóny 2013
a poskytnutí příspěvku na částečné krytí
dopravy na 57. Moravský ples v Praze
pro Velkopavlovickou chasu
- spoluúčast města při pořádání programu u příležitosti Mezinárodního dne
dětí „Ukázky dravců“- 27.5.2013
- uzavření smlouvy o spolupráci mezi
městem a Mendelovou univerzitou
v Brně
- smlouvy na zpracování Urbanistické
studie Velké Pavlovice – Za drůbežárnou ul. Tovární
- smlouvy mezi městem a Viadesigne
s.r.o., Břeclav na vypracování aktualizace pasportu místních komunikací
a chodníků
- přihlášku ke vstupu do European
Land and Soil Alliance (Aliance půdy
evropských měst a obcí) – spolupráce
s Rakouskem
Rada města neschválila:
- z důvodu neplacení nájemného prodloužení nájemní smlouvy na byt č.
499/3 v ulici Tovární 8
- nabídku společnosti FINANCE Zlín,
a.s. náměstí Míru 64, Zlín, na odkoupení nekótovaných akcií společnosti
Česká spořitelna a.s. od města Velké
Pavlovice za cenu 480,- Kč/kus

Zastupitelstvo města na XII. zasedání, které se konalo 13. prosince 2012,
schválilo:
- změnu příspěvku pro rok 2012 vlastním příspěvkovým organizacím: ZŠ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

o +14.194 Kč na 3.978.278,20 Kč,
gymnázium o +9.490,- Kč na
3.088.184,60 Kč a Ekocentrum
Trkmanka o +159.374,- Kč na
659.374,- Kč
změnu příspěvku pro rok 2012 DSO
Čistý Jihovýchod o -9,15 Kč na
108.221,85 Kč
rozpočtové opatření č. 10/2012 provedené radou města dne 22.11.2012,
celkové příjmy i výdaje zvýšení
o 11.434.800,- Kč, ﬁnancování beze
změny
rozpočtové opatření č. 11/2012, celkové příjmy snížení o 1.450.000,-Kč, celkové výdaje snížení o 1.450.000,-Kč,
celkové ﬁnancování beze změny
příspěvky pro rok 2013 vlastním příspěvkovým organizacím, MŠ 1.100 tis.
Kč, ZŠ 2.600 tis. Kč, gymnázium
1.950 tis. Kč a Ekocentrum Trkmanka
700 tis. Kč
příspěvek na ﬁnancování systému IDS
JmK 2013 ve výši 154.100,- Kč
příspěvek TJ Slavoj Velké Pavlovice
na činnost 2013 ve výši 244 tis. Kč
příspěvek DSO Modré Hory 2013
ve výši 101.100,- Kč
příspěvek pro ČR - Krajské ředitelství
policie JMK 2013 ve výši 230 tis. Kč
rozpočet sociálního fondu pro rok
2013: tvorba SKF 1.270 tis. Kč, použití
SKF 1.270 tis. Kč
rozpočet pro rok 2013, celkové příjmy
61.509 tis. Kč, celkové výdaje 53.161 tis.
Kč a celkové ﬁnancování – 8.348 tis. Kč
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012
o místním poplatku za provoz systému
sběru, shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
výkup pozemku parc. č. 2209 o výměře
1 350 m2 pod komunikací v ulici
Pod Starou Horou, za celkovou cenu
1.000,- Kč
prodej bytové jednotky č. 886/3 v bytovém domě na ulici Bří Mrštíků 886/4
ve Velkých Pavlovicích na pozemku
KN parc.č. 1408 v k.ú. Velké Pavlovice,
současným nájemníkům za 70%
odhadní ceny
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- prodej bytové jednotky č. 499/7 v bytovém domě č.p. 499 v ulici Tovární
ve Velkých Pavlovicích na pozemku
KN parc.č. 905/1 v k.ú. Velké Pavlovice,
nejvyšší podané nabídce
- prodej pozemku KN parc.č. 2342/16,
o výměře 207m2, k.ú. Velké Pavlovice, dle geometrického plánu č. 1882129/2012 ze dne 12.9.2012, vypracovaného Ing. Janem Hlávkou, za 250,Kč/m2 za účelem zabezpečení svahu
a vybudování opěrné zdi
- prodej pozemku KN parc.č. 4641/617,
o výměře 93m2, k.ú. Velké Pavlovice,
za účelem vytvoření uceleného pozemku pro výstavbu RD za 250,- Kč/m2
Některé dotazy a připomínky členů
zastupitelstva města, které byly na zasedání uplatněny:
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík upozornil na chaos v dopravním značení ve městě
a dotázal se, zda má město zpracován pasport dopravního značení.
Ing. Pavel Procházka na dotaz odpověděl, že město má již několik let pasport
dopravního značení, který vypracoval Ing.
Balcar, ten je projednán s policií i odborem dopravy, dále konstatoval, že by bylo
vhodné pasport aktualizovat.
Ing. Ladislav Hádlík upozornil na auta
parkující na chodnících a v křižovatce, problém je u prodejny Crhákových a u pekařství na Dlouhé.
Následovala diskuze o parkování a dopravní situaci, do které se zapojili i další
členové ZMě.
Členka ZMě Ing. Marie Šmídová upozornila v souvislosti s dopravním značením
na nutnost umístit přechod pro chodce
k objektu Ekocentra Trkmanka.
Ing. Pavel Procházka s návrhem souhlasil. Je třeba prošetřit, zda je přechod řešen
v projektu rekonstrukce Brněnská - Hodonínská, případně bude podána žádost
zaznačení přechodu.

Hustopeče a to dle tloušťky kmene, v souvislosti s rozhodnutím o kácení se přihlíží
ke zdravotnímu stavu stromů. Některé
stromy vysadili samotní občané, pokud
mají zájem, dřevo si ponechají.
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík – počítá
se s vydlážděním chodníku u kolumbária
a požádal, požádal o umístění odpadkového koše.
Ing. Pavel Procházka - před vydlážděním
chodníku je nutné osadit bránu, zatím
na ni nebyly ﬁnance, odpadkový koš bude
osazen, zajistí p. Dostoupil.
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík uplatnil
požadavek, aby bylo zveřejněno, kolik stála komunikace Trávníky a Pajerka včetně
opěrné zdi a inženýrských sítí.
Ing. Pavel Procházka sdělil, že částka
již byla zveřejněna na minulém zasedání
ZMě.

ﬁrma, pozemek je při silnějších deštích
poměrně podmáčený, důvodem byla obava, aby domky nebyly zatopeny.
Člen ZMě Ing. Pavel Lacina – mohlo by
město nějakým způsobem řešit majetkové
podíly občanů v ZD, např. zaslat oﬁciální
dotaz, kdy družstvo podíly vyplatí?
Ing. Pavel Procházka – do této situace
nemůže město zasahovat, je třeba ji zřejmě řešit právní cestou.
Ing. Marie Šmídová doplnila, že na
schůzce, kdy ZD představovalo bioplynovou stanici, bylo zástupcem ZD sděleno, že
budou podíly vyrovnány.

Jitka Krátká,
tajemník MěÚ

Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík - na minulém zasání ZMě se hovořilo o přípravě
zpoplatnění tělocvičen ve školách, vybírá se
již tento poplatek?
Ing. Pavel Procházka - sazby jsou stanoveny, TJ Slavoj a společenské organizace, které vypomáhají městu s různými
akcemi, neplatí, občané platí dle sazebníku.
Členka ZMě Ing. Jana Václavková
sdělila, že TJ Sokol i ostatní organizace
vypomáhají městu s organizací různých
akcí a na nájem by museli žádat příspěvek
od města, protože nejsou výdělečné. Soukromá cvičitelka pořádající např. aerobik
nájem za tělocvičnu platí.
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík - jak se
bude řešit situace, kdy počínaje novým rokem končí příspěvky obcí na školu?
Ing. Pavel Procházka - v platnosti bude
nové přerozdělení daní, příspěvek na školství by měl poskytovat stát.

Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík - kdo rozhoduje o kácení stromů na obecních pozemcích a kam dává město pokácené dřevo?

Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík - kdo osazoval do terénu byty pro seniory, které jsou
osazeny hodně vysoko?

Ing. Pavel Procházka - povolení ke kácení uděluje MěÚ Velké Pavlovice nebo

Ing. Pavel Procházka - osazení bylo součástí PD, vyměření provedla dodavatelská
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Historicky první přímá volba prezidenta České republiky
Ing. Miloš Zeman bude zastávat funkci
hlavy státu v letech 2013-2018
Měsíc leden roku 2013 se stal pro
Českou republiku průlomovým mezníkem. Historicky zcela poprvé se uskutečnila na území našeho státu přímá
volba prezidenta, což znamená, že si
lidé odevzdáním volebního lístku s jménem osobně a svobodně vybraného kandidáta zvolili svého prezidenta. Vybírat
měli možnost z devíti kandidátů.
Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 se konalo I. kolo voleb. Z něj vzešli dva vítězní kandidáti, kteří se 14 dnů nato utkali
v souboji na ostří nože, vítěz „bere vše“
a stane se prvním přímo zvoleným prezidentem ČR.
Velmi těsnými vítězi I. kola prezidentských voleb v rámci celé ČR se stali
Ing. Miloš Zeman s 24,28 % hlasů a Karel
Schwarzenberg s 23,4 % hlasů. Avšak ve
Velkých Pavlovicích občané volili jinak.
První post u nás patřil stejně jako v celé
ČR Ing. Miloši Zemanovi s 24,28 % hlasů, druhý však byl Ing. Jan Fischer, CSc.
s 20,01 % hlasů, třetí pak Jiří Diensbier
se 17,06 % hlasů a Karel Schwarzenberg

se umístil až na čtvrtém „bramborovém“
místě s 14,53 % hlasů.
Ve dnech 25. a 26. ledna 2013 proběhlo II. kolo voleb. Velkopavlovičtí si zvolili
za svého prezidenta Miloše Zemana, totožný výsledek vzešel také v rámci celé
České republiky.
Ve Velkých Pavlovicích získal Miloš
Zeman 61,83% hlasů, Karel Schwarzenberg 38,17% hlasů. V rámci celé České
republiky byl výsledek 54,80% hlasů pro
Miloše Zemana a 38,17% hlasů pro Karla
Schwarzenberga.
Novým prezidentem se tak stane
Ing. Miloš Zeman, který se svého pětiletého mandátu funkce prezidenta ČR
pro léta 2013-2018 ujme dne 8. března
2013, kdy složí prezidentský slib.
Co se týče volební účasti byla v našem
městě následující – v I. kole se dostavilo
k volebním urnám 1.659 voličů, což je
66,23 % účast, v kole II. odvolilo 1.643 voličů, což je 65,33% účast.
Všem zodpovědným občanům, kteří
využili svého voličského práva a rozhodli se

podílet na významné první přímé volbě prezidenta České republiky, velmi děkujeme!
Karolína Bártová

Ing. Miloš Zeman – prezident ČR
pro období 2013-2018.

Zahajujeme III. ročník projektu
RODINA ADOPTUJE
SVŮJ STROM
Pro jarní měsíce připravuje Město Velké Pavlovice III. ročník projektu
RODINA ADOPTUJE SVŮJ STROM.
Vyzýváme rodiny, které mají zájem vysadit si svůj vlastní strom, aby se
do 8. března 2013 nahlásily na Městském
úřadě ve Velkých Pavlovicích (osobně
u paní Jany Prokešové nebo na telefonu
519 428 101). Rodina uhradí příspěvek
na nákup vzrostlé sazenice mladého
stromku ve výši 500,- Kč (zbytek nákladů na nákup stromků uhradí Město Velké
Pavlovice).
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Stromky se budou sázet dle podmínek počasí
v březnu nebo v dubnu.
Budou se doplňovat výsadby v parku u Trkmanky, v novém Biocentru
Zahájka i na dalších místech. Datum a místo sázení bude účastníkům projektu na vylepšení veřejné
zeleně včas upřesněno.
Ing. Zdeněk Karber
& Věra Procingerová

I vaše rodina může mít „svůj strom“, nezapomeňte se
přihlásit, čas máte už jen do 8. března!
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Ze statistiky pohybu obyvatelstva ve městě v roce 2012 se dovídáme, že...
Dne 31. 12. 2012 žilo ve Velkých Pavlovicích 3 048 obyvatel. Během roku 2012 se do Velkých Pavlovic přistěhovalo
a k trvalému pobytu se přihlásilo 59 občanů. Do jiného bydliště se odstěhovalo 66 občanů.
Narodilo se 34 dětí, 12 děvčátek a 22 chlapečků.

Narodily se děti:
Karel Macek, Bří Mrštíků 14
Jakub Ruprecht, V Údolí 45
Jan Haman, Lidická 2
Michal Seďa, Dlouhá 67
Zoe Nováková, Bří Mrštíků 3
Robin Podešva, Bří Mrštíků 6
Petr Lebeda, V Sadech 4
Tomáš Záruba, Hlavní 86
Matyáš Melichar, Padělky 2
Marek Hanák, Dlouhá 53
Barbora Uvírová, Padělky 4

Alžběta Havlínová, B. Němcové 23
Eliška Kalabisová, V Sadech 36
Antonín Handl, Trávníky 10
František Prát, Nová 40
Alex Chrástek, V Údolí 21
Tereza Kallusová, Horňanského 11
Laura Dvořáková, Brněnská 11
Josef Hicl, Zahradní 30
Katrin Halmová, Růžová 19
Mikuláš Prokeš, Brněnská 5
David Franta, Bří Mrštíků 12
Martina Rubášová, Nádražní 50

Vojtěch Vágner, Střední 27
Lukáš Válek, Zahradní 25
Kryštof Vymyslický, Kpt. Jaroše 30
Šimon Hejl, V Údolí 29
Elen Toncrová, Nová 24
Filip Hejl, Nová 21
Klára Vondrová, Dlouhá 21
Anna Štambachrová, Nám. 9. května 40
Anna Zelená, Pod Břehy 61
Michael Sasínek, Kpt. Jaroše 11
Kryštof Josef Mikmek, Nová 56

Manželství uzavřelo 21 párů. V 7 případech bylo manželství rozvedeno.

Zemřeli:
Marie Buchtová,
Hlavní 26, ve věku 65 let
Zdeněk Bartůněk,
V Sadech 41, ve věku 74 let
Božena Lacinová,
Ořechová 27, ve věku 92 let
Karol Hofej,
Nádražní 15, ve věku 84 let
Miroslav Hlávka,
Nádražní 40, ve věku 81 let
Ludmila Pospěchová,
Nádražní 7, ve věku 86 let
Vavřín Posolda,
Zelnice 19, ve věku 80 let
Marie Herzánová,
Dlouhá 65, ve věku 82 let
Vladislav Kynický,
Střední 36, ve věku 66 let
Drahomíra Gregárková,
Nová 2, ve věku 87 let
Antonín Kutálek,
Hlavní 48, ve věku 73 let
Antonín Fůkal,
Hlavní 78, ve věku 73 let
Josef Pastrnek,
Tovární 12, ve věku 65 let

Z našich řad v loňském roce navždy odešlo 37 našich spoluobčanů.
Zemřelo 19 žen v průměrném věku 77 let a 18 mužů v průměrném věku 74 let.
Oldřich Oulehla,
Pod Břehy 13, ve věku 77 let
Josef Horáček,
V Sadech 53, ve věku 75 let
Vlastislav Hanzálek,
Nám. 9. května 36, ve věku 83 let
Marie Nesvadbová,
Tábor 20, ve věku 86 let
Jan Urbánek,
Zahradní 22, ve věku 59 let
Jiřina Kostrhunová,
Bří Mrštíků 12, ve věku 91 let
Pavel Šmíd,
Dlouhá 41, ve věku 58 let
Božena Hrabalová,
Ořechová 34, ve věku 78 let
Marie Drtilová,
Stará 30, ve věku 31 let
Jan Plot,
Střední 10, ve věku 82 let
Marie Pláteníková,
V Sadech 3, ve věku 60 let
Vojtěška Hrabalová,
Dlouhá 4, ve věku 95 let

Ludmila Štambachrová,
Ořechová 13, ve věku 69 let
Libuše Haníková,
Stará 9, ve věku 71 let
Anděla Krátká,
V Sadech 33, ve věku 89 let
Oldřich Hájek,
Zelnice 13, ve věku 82 let
Jaroslav Záruba,
Bří Mrštíků 12, ve věku 69 let
Vlasta Lacinová,
V Sadech 20, ve věku 87 let
Bohumír Bálka,
Starohorská 31, ve věku 79 let
Antonie Šmídová,
Pod Břehy 3, ve věku 66 let
Hana Šmídová,
Dlouhá 41, ve věku 59 let
Stanislav Chludil,
Ořechová 8, ve věku 78 let
Ludmila Krejčiříková,
Hlavní 111, ve věku 81 let
Jenovefa Blažková,
Zahradní 14, ve věku 92 let

Nejstarší ženou žijící ve Velkých Pavlovicích je paní Emilie Hlávková, narozená v roce 1914, která v loňském roce
oslavila 98. narozeniny. Čestného místa nejstaršího muže již letos dovršil, ve věku 89 let, pan Josef Chrástek, narozený
v roce 1924. Jen o pár měsíců mladší jsou pánové Zdeněk Ondrušek, Michal Kunštek a František Maňák.
Dagmar Švástová
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Bilance městských internetových stránek?
V roce 2012 zaznamenaly rekordních
281.789 přístupů
Začátek nového roku je vždy spojen s hodnocením a bilancováním roku
předchozího. Do počítání se pustili
i správci velkopavlovických webových
stránek, aby zjistili, jak si vedl v roce
2012 web pod adresou www.velke-pav-

lovice.cz. Bilance se opět ocitla v kladných číslech a také padlo několik pěkných rekordů.
Návštěvnost webových stránek města
Velké Pavlovice je systematicky sledována

od roku 2007 a s potěšením musíme konstatovat, že se meziročně neustále zvyšuje.
V roce 2012 byl znovu pokořen rekord
celkové roční návštěvnosti, počet přístupů se o půlnoci dne 31.12.2012 zastavil
na cifře 281.789, což je oproti roku 2011
nárůst o 6,5 %. Z toho 75,87 % přístupů
bylo opakovaných, což znamená, že si velkopavlovický web mnozí z vás oblíbili a na
stránky se pravidelně vrací. Naopak 24,13
% přístupů bylo zcela nových, naše stránky tedy stále vítají nové zájemce.

Počet
návštěv
webu
2007

Počet
návštěv
webu
2008

Počet
návštěv
webu
2009

Počet
návštěv
webu
2010

Počet
návštěv
webu
2011

Počet
návštěv
webu
2012

Nejvyšší denní
návštěvnost
v danném měsíci (datum)
- rok 2012

Meziroční
nárůst
měsíční
návštěvnosti
v%

LEDEN

4.605

8.988

10.903

16.365

23.727

22.732

1.525 (9.1.)

- 4,2 %

ÚNOR

4.679

8.016

11.211

17.823

20.134

20.627

908 (13.2.)

+ 2,5 %

BŘEZEN

5.601

8.628

14.379

20.127

20.438

22.636

1.257 (5.3.)

+ 10,8 %

DUBEN

5.568

9.233

13.838

20.176

19.961

21.766

1.041 (16.4.)

+9%

KVĚTEN

5.922

9.646

18.335

21.470

21.788

23.336

1.089 (28.5.)

+ 7,1 %

ČERVEN

6.820

9.417

16.233

20.681

19.645

23.710

1.156 (4.7.)

+ 20,7 %

ČERVENEC

7.688

11.466

16.944

18.953

21.527

22.878

1.044 (9.7.)

+ 6,3 %

SRPEN

9.092

13.020

19.538

24.523

25.247

29.004

1.582 (31.8.)

+ 14,9 %

ZÁŘÍ

8.378

12.647

21.311

23.849

25.175

26.018

1.290 (3.9.)

+ 3,3 %

ŘÍJEN

7.987

11.925

15.215

20.778

26.473

24.700

1.013 (1.10.)

- 6,7 %

LISTOPAD

7.922

9.612

15.644

20.417

21.390

23.227

1.067 (19.11.)

+ 8,6 %

PROSINEC

6.354

8.894

13.720

17.484

19.113

21.155

1.141 (3.12.)

+ 10,7 %

Měsíc

Celkové a průměrné hodnoty návštěvnosti webu – srovnání roku 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 a 2012
Rok
2007

Rok
2008

Rok
2009

Rok
2010

Rok
2011

Rok
2012

Meziroční nárůst
v%

CELKOVÝ POČET
NÁVŠTĚV webu za rok

80.616

121.492

187.271

242.646

264.618

281.789

+ 6,5 %

Průměrná MĚSÍČNÍ
návštěvnost webu

6.718

10.124,33

15.605,92

20.220,5

22.051,50

23.482,4

+ 6,5 %

Průměrná DENNÍ
návštěvnost webu

220,86

331,94

513,07

666,61

726,97

769,9

+ 6,5 %

Technické zajištění administrace webu s denní aktualizací - TIC Velké Pavlovice
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Karolína BÁRTOVÁ

tel.: +420 519 428 149

mob: +420 777 736 413

e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz

Věra PROCINGEROVÁ

tel.: +420 519 428 149

mob: +420 774 364 009

e-mail: procingerova@velke-pavlovice.cz
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Oblibu a stále se zvyšující návštěvnost webových stránek města Velké Pavlovice jednoznačně přičítáme jejich aktuálnosti a takřka nepřetržité údržbě. Není
výjimkou, že jsou na web vkládány nové
informace třeba i o víkendech či večerech,
takřka ihned po skončení určité akce.
Avšak nejenom na aktualitách stojí velkopavlovický web. Najdete na něm
o našem městě v kostce naprosto všechno
- současnost i historii, přehled kulturního
dění, turistické informace, mapy města
a okolí, tipy na výlety, informace z Měst-

ského úřadu včetně veškerých formulářů
ke stažení, elektronickou podatelnu MěÚ,
denně aktualizované hlášení místního
rozhlasu, kontaktní seznam podnikatelů,
prodejen, služeb, přehled aktivních spolků a sdružení, archiv veškerých aktualit
od roku 2006, bohatou fotogalerii čítající
tisíce nahraných snímků, videoreportáže,
Velkopavlovické zpravodaje ke stažení
a také spousty zajímavých odkazů na spřízněné weby.
Z nich bychom rádi vypíchli kupříkladu propojení na on-line kroniku města

(najdete ji v odkaze O městě – Kroniky
města), on-line systém vyhledávání hrobů na místním hřbitově (odkaz Farnost
– Hřbitov on-line) a nebo 9 možností
virtuálních prohlídek (odkaz Virtuální
prohlídky).
Pusťte se do brouzdání a surfování
po webových stránkách města Velké Pavlovice pod adresou www.velke-pavlovice.
cz, určitě zde objevíte spousty zajímavostí. Věříme, že si zde každý najde „to své“.
Karolína Bártová

Velkopavlovičtí jsou v třídění odpadů čtvrtí
Stylové trofeje a ﬁnanční odměny
za důsledné třídění odpadů obdrželo dne
27. listopadu 2012 několik jihomoravských obcí a měst. Nejlepší v separaci papíru, plastů, skla a nápojových kartonů
byli v Jihomoravském kraji za uplynulý
rok obyvatelé Znojma, Čejkovic, Tavíkovic
a Skryjí. Velké Pavlovice se ve své kategorii v třídění odpadu umístnili v obrovské
konkurenci na skvělém čtvrtém místě.

Diplom za čtvrté místo převzal
za město Velké Pavlovice místostarosta
Ing. Zdeněk Karber. Ocenění v soutěži
„My třídíme nejlépe 2012“ předali představitelům samospráv zástupci autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s.,
a Jihomoravského kraje. Ceremoniál byl
součástí informačních aktivit zaměřených na podporu tříděného sběru odpadu
ve městech a obcích v regionu.
Věra Procingerová

TELEGRAFICKY...
Ekocentrum přivítalo děti
z MŠ Přítluky
(4. 12. 2012)

Školkaříci z Přítluk byli naším ekocentrem přímo nadšené, cítili se tu jako doma.

V úterý 4. prosince 2012 navštívily Ekocentrum Trkmanka děti z MŠ Přítluky.
Přijely, aby poznaly vše o životě veverky
Čiperky a o lese, který je domovem mnoha lesních živočichů a rostlin. Děti se
proměnily na členy veverčích rodin, třídily přírodniny do veverčí spíže a soutěžily
ve sběru šišek na zimní zásoby. Prozkoumaly náš les a vytvořily v něm krásné frotáže letorostů. Z programu byly nadšené,
stejně jako jejich pedagogický doprovod.

Srdíčkové dny opět
pomohly handicapovaným
dětem
(7. 12. 2012)

V rámci Srdíčkových dnů, které proběhly
v týdnu od 3. do 7. prosince 2012, bylo
vybráno díky studentům velkopavlovického gymnázia celkem 9.082,- Kč. Výtěžek sbírky byl odevzdán na pomoc těžce
handicapovaným dětem, které jsou odkázány stabilně na domácí péči svých rodičů, zejména maminek, a to na zakoupení
různých rehabilitačních a zdravotních pomůcek, invalidních vozíčků, zdravotních
kočárků a dalších pomůcek k usnadnění
jejich nezbytné celodenní péče, kterou si
jejich stav vyžaduje. Srdečně děkujeme
za pomoc všem, kteří přispěli.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY – novinka webů ZŠ a
gymnázia
(10. 12. 2012)
Webové stránky Základní školy Velké Pavlovice www.zs.velke-pavlovice.cz a Gym-
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názia Velké Pavlovice www.gymnazium.
velke-pavlovice.cz svým návštěvníkům
naložily krásný vánoční dárek – téměř tři
desítky různých virtuálních prohlídek celého komplexu školních budov a přilehlého okolí. Podívat se můžete do budov prvního a druhého stupně, gymnázia, jídelny,
družiny, do obou tělocvičen, na sportovní
stadion, specializovaných učeben, aul,
projít si schodiště a mnohé další. Díky
virtuálním prohlídkám vítejte kdykoliv,
ve dne, v noci a třeba i o víkendech či
o prázdninách, v našich školách!

Schola BOŽÍ DĚCKA
koncertuje, překvapuje
a sklízí obdiv
(26. 12. 2012)
O sv. Štěpánu se velkopavlovický kostel Nanebevzetí Panny Marie proměnil
v koncertní síň. Dostaveníčko si zde dalo
hudební seskupení mládeže schola Boží
děcka se svými příznivci a milovníky hudby. Soubor se zde pod taktovkou mladičké
Elišky Vomáčkové, talentované zpěvačky,
klavíristky a studentky kroměřížské Konzervatoře P. J. Vejvanovského, předvedl
s úžasným hudebním a pěveckým pásmem. „Děcka“, jen tak dál!

Bodovali hned ve dvou kategoriích a navíc byl mezi oceněnými pár – muž a žena.
Titul Fotbalista roku v kategorii Dorost
zaslouženě získal Dominik Kunický hrající
za tým MSK Břeclav, v kategorii Ženy byla
vyhlášena nejlepší hráčkou Naďa Slámová
hrající za TJ Slavoj Velké Pavlovice. Oběma
oceněným za vynikající reprezentaci města
blahopřejeme a přejeme spousty dalších
úspěchů nejen na sportovní dráze!

Nejúspěšnější fotbalisté roku 2012 si
dali dostaveníčko na jevišti v divadle
v Boleradicích. Nechyběli zde ani
velkopavlovičtí – Naďa Slámová
a Dominik Kunický.

TŘI KRÁLOVÉ
vykoledovali 66 tisíc,
děkujeme vám!
(7. 1. 2013)

První sobota roku 2013 patřila netradičně na prknech boleradického divadla
sportu, konkrétně fotbalu. Konalo se zde
ve své novodobé historii již sedmé vyhlášení ankety „O nejlepší fotbalisty okresu Břeclav“ za právě uplynulý rok 2012.
Ve Velkých Pavlovicích je fotbal velmi
oblíbený a proto je potěšující, že se právě
v této anketě velkopavlovičtí neztratili.
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Pod vánočním stromem
bylo vybráno 10.200,- Kč,
pro děti
(14. 1.2013)
V období adventu probíhala na náměstí
před radnicí tradiční charitativní sbírka
do pokladničky pod rozsvíceným vánočním stromem. Od Mikuláše až do svátku
Tří králů do ní mohli občané vhazovat
drobné mince či bankovky a přispívat tak
na dobrou věc. Do pokladničky bylo díky
štědrosti vás všech, kteří neváhali a darovali, vloženo celkem 7.200,- Kč, dále pak
Město Velké Pavlovice přispělo 3.000,Kč. Celkem tedy bylo vybráno 10.200,Kč. Výtěžek sbírky byl věnován Dětskému domovu v Mikulově. Velmi všem
za příspěvek do pokladničky pod vánočním stromem za děti z mikulovského Dětského domova děkujeme!

Zahájení II. etapy
budování Biocentra
Zahájka
(17. 1. 2013)
Ve čtvrtek dne 17. ledna 2013 byly zahájeny práce na II. etapě budování Biocentra
Zahájka. Bagr dodavatelské ﬁrmy Ekostavby Brno začal pracovat dle předem
daného projektu. Stavební činnost bude
hotova do začátku jara tak, aby neohrožovala rozmnožování živočichů žijících
v této lokalitě. Hlavním úkolem dodavatele je v měsících březnu a dubnu 2013 vysadit zeleň v budovaném biocentru.

Eliška Vomáčková a schola Boží děcka.

SLÁMOVÁ a KUNICKÝ
jsou nejlepšími fotbalisty
okresu
(5. 1. 2013)

ledníčky vlídně přijali a přispěli, ještě jednou za potřebné velmi děkujeme!

„My Tři králové jdeme k vám...“ s písničkou na rtu a zapečetěnou pokladničkou chodilo po Velkých Pavlovicích hned
několik skupinek koledníků.
O prvním lednovém víkendu roku 2013
se uskutečnil ve Velkých Pavlovicích již
13. ročník charitativní Tříkrálové sbírky.
V pondělí dne 7. ledna 2013 byly na Městském úřadě ve Velkých Pavlovicích odpečetěny pokladničky koledníků a začalo se
sčítat. V našem městě se podařilo vybrat
rovných 66.043,- Kč, ﬁnanční výtěžek
bude využitý jako každoročně k charitativním účelům. Všem, kteří jste malé ko-

Biocentrum Zahájka opět ožívá,
v II. etapě zde bylo vybudováno několik
drobných jezírek a tůněk.
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Regiontour 2013 otevřel
své brány odborné
veřejnosti
(17. 1. 2013)
Ve čtvrtek 17. ledna 2013 odstartoval
na brněnském výstavišti čtyřdenní maratón veletrhů REGIONTOUR & GO.
Velké Pavlovice se v letošním roce prezentovaly na stánku Jihomoravského kraje.
Návštěvníkům zde premiérově představily Ekocentrum Trkmanka, Vinné sklepy
Františka Štěpána Lotrinského a.s., tradiční nabídkou jsou pak Modré Hory, vinařství, cykloturistika a folklór. Velké Pavlovice se aktivně veletrhu zúčastnily ještě
v sobotu 19. ledna, kdy se brány veletrhu
otevírají široké veřejnosti.

U všech páteřních vjezdů do Velkých
Pavlovic byly umístěny cedule zakazující podomní prodej.

Kouzelné KORÁLKOVÁNÍ
pro velké i malé...
(24. 1. 2013)
Ve čtvrtek 24. ledna 2013 se sešla malá
i velká děvčata s Hankou Kašpárkovou
na Ekocentru Trkmanka a zkoušela kouzla s korálky. Stalo se tak v rámci doufáme
„nekonečného :-)“ seriálu příjemných
výtvarných čtvrtků, kdy se může každý
ze zájemců naučit zajímavé dovednosti
– starému, ale třeba i zcela novému modernímu řemeslu. I ty nejmenší slečny si
s jemnou prací poradily a vyrobily si tak
krásné originální šperky.

U stánků z jihu Moravy je na veletrhu
cestovního ruchu vždy plno. Nejvíce lákají ochutnávky vynikajícího vína, ale
i moderní fenomén dnešní doby –
cykloturistika.

Krásný hrníček – nový suvenýr či dárek ze zasněžených Velkých Pavlovic.
Už nyní se můžete těšit i na letní verzi!

ON-LINE katalog knih
CLAVIUS pod novou
adresou
(31. 1. 2013)
Městská knihovna Velké Pavlovice oznamuje svým čtenářům změnu internetové
adresy on-line katalogu knih Clavius http://knihovna.velke-pavlovice.cz. Budeme velmi rádi, pokud si katalog uložíte
do oblíbených položek a budete jej hojně
pro vyhledávání a rezervace knih využívat!

Zákaz podomního
prodeje
(18. 1. 2013)
Na četné žádosti občanů připravila Rada
města Velké Pavlovice a Zastupitelstvo
města Velké Pavlovice schválilo Tržní řád,
kterým na území města zakazuje podomní
prodej. Na území města se mimo provozovnu zakazuje prodávat pornograﬁcké
zboží, pyrotechnický materiál pro zábavné účely třídy nebezpečnosti II. a III., dále
zakazuje pochůzkový prodej, podomní
prodej zboží a poskytování služeb, kdy je
bez předchozí objednávky nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány služby osobami, uživatelům v objektech určených
k bydlení.
V případě, že se s podomním prodejem
na území města Velké Pavlovice setkáte, obraťte se na městskou policii, tel. 777 736 410.

našeho města zbrusu nový upomínkový
předmět – hrníček na čaj, kávu, svařáček
či grog pro zahřátí s ryze zimním motivem.
Na hrníčku je vyobrazen místní kostelík,
rozhledna, družina Tří králů a lyžař turista,
to vše pod bohatou čepicí sněhu. Hrníček
ﬁrmy MMTV, s.r.o. o objemu 1/4l je možné
pořídit za 120,- Kč. Jeho koupí přispíváte na dobrou věc, pacientům postiženým
vzácným a velmi bolestivým onemocněním
EB – nemocí motýlích křídel.

Skřivánci a ťuhýci přilétli
zvěstovat dlouho
očekávané jaro
(1. 2. 2013)
Takové korálky nikde nekoupíte,
ty si musíte navléci sami!

Veselý zimní hrníček
Velkých Pavlovic pomáhá
nemocným
(27. 1. 2013)
Turistické informační centrum ve Velkých
Pavlovicích přináší nejen návštěvníkům

Říká se, že: „Na Hromnice musí skřivan
vrznout, i kdyby měl zmrznout!“ V katastru našeho města byl však jeho výskyt
zaznamenám oproti svátku Hromnic
v kalendáři mnohem dříve. Jeho zpěv jsme
mohli zaslechnout a zároveň jej i spatřit
už během posledního slunečného a nebývale teplého lednového týdne. Kromě
švitoření skřivánků, neomylné předzvěsti
nezadržitelně se blížícího jara, byla u nás
zaznamenána ještě jedna neméně zajímavá ornitologická zajímavost – výskyt chráněného ťuhýka šedého.
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Kontrolní den
na BIOCENTRU ZAHÁJKA
(1. 2. 2013)
V pátek dne 1. února 2013 proběhl
na stavbě Biocentra Zahájka kontrolní
den. Zástupci Města Velké Pavlovice, projekční ﬁrmy Fontes, dodavatele Ekostavby Brno a kontrolního orgánu Agentury
ochrany přírody a krajiny z Brna posoudili průběh prací podle projektu a stanovili
úkoly na příští týdny.

Dokonalá péče, to byl
Valentýnský den krásy
(7. 2. 2013)
Na Valentýnském dni krásy v salonu Elisha
mode vládla příjemná a tvůrčí atmosféra.
Po celý den a zcela zdarma byli všem návštěvníkům k dispozici profesionálové z oblastí
péče o tělo i duši. V závěru dne byly vyhlášeny tři vítězky projektu Proměna roku 2013,
které získávají velkou proměnu v režii módní návrhářky, vizážistky, kadeřnice a specialistek na péči o postavu. Výsledky proměny
uvidíte na velké módní show, která se koná
8. března ve velkopavlovické sokolovně.

Penzion pro seniory
na ul. Bří Mrštíků již
pod střechou
(8. 2. 2013)
Stavaři dokončili začátkem měsíce února
2013 hrubou stavbu penzionu pro seniory v prodloužené části ulice Bratří Mrštíků, v lokalitě Padělky. Do konce měsíce je
v plánu osadit okna a dveře a poté začít
na pracích souvisejících s montáží elektroinstalace. Zájemci o bydlení v penzionu se
mohou informovat u tajemnice Městského
úřadu Velké Pavlovice paní Jitky Krátké,
tel.: 519 365 342,
e-mail: kratka@velke-pavlovice.cz.

rolní den. Zástupci Města Velké Pavlovice, Ateliéru Fontes Brno, Ekostaveb Brno
a Agentury ochrany přírody a krajiny Brno
konstatovali s uspokojením, že budovaná
jezírka se velmi rychle naplňují vodou
a budou plnit svůj účel.

Údržba polních cest
(20. 2. 2013)
Bytové jednotky penzionu pro seniory
v lokalitě Padělky rostou přímo
před očima. Vypadají velmi útulně.

Jezírka
v Biocentru Zahájka
(19. 2. 2013)

Každá žena může být krásná, stačí
najít správnou cestu...

„Čeho je moc, toho je příliš.“ U přemnožených náletových rostlin to platí
dvojnásob, proto je třeba je průběžně
odstraňovat.

Dodavatel stavebních prací na projektu Biocentra Zahájka, Ekostavby Brno,
zahájil v druhé dekádě měsíce února 2013
hloubení největšího jezírka. V tomto okamžiku bylo sedm jezírek již hotových
a zbývala jen poslední dvě. Současně
s hloubením se uskutečnil i druhý kont-

Pracovníci služeb města se pustili během měsíce února do údržby okolí polních cest. Úkolem bylo zlepšení výhledu
pro řidiče i chodce na velmi frekventované
vozovce do viničních tratí Bedříšky, Išperky a Bojanovska. Vyřezány byly křoviny
zasahující do cesty a současně se přednostně zlikvidovaly samičí rostliny invazivní dřeviny Pajasanu žlaznatého, který
se začíná v katastru města nebezpečně šířit. Druh byl původně dovezen jako okrasná dřevina do parků z Číny, ale stejně jako
řada dalších se vymknul kontrole, zapleveluje krajinu i města a vytlačuje původní
domácí dřeviny.
Karolína Bártová, Věra Procingerová,
Ing. Zdeněk Karber

NA SLOVÍČKO SE ZASTUPITELI
Vážení občané!
Redakce Velkopavlovického zpravodaje Vám přináší novou rubriku s názvem
„Na slovíčko se zastupiteli“. Prostřednictvím jejích řádků se budete moci pravidel-
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ně setkávat s aktuálními otázkami a odpověďmi. Protože se v této době ocitáme zhruba
v polovině volebního období let 2010-2014,
témata našich prvních otázek tedy byla nasnadě.

Všem zastupitelům jsme položili následující otázky:
1. Jak byste zhodnotil (a) tyto dva roky
svého působení v roli člena (členky) zastupitelstva města?
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2. Na co jste za poslední dva roky svého působení ve funkci nejvíce hrdý(á), co byste
pochválil (a)?
3. Co se naopak nepovedlo, jak jste si představoval (a)?
4. Co považujete v dalších dvou letech
za hlavní cíle, nač je třeba se zaměřit?
Odpovědi zněly následovně:
JIŘÍ HANZÁLEK (ODS)
1. Tyto dva roky, které uplynuly z tohoto
volebního období, pokládám za úspěšné, protože se podařilo mnoho dobrého pro zvelebení našeho města a pro
zkvalitnění života jeho obyvatel.
2. Protože se nejvíce angažuji v oblasti kultury a sportu, jsem hrdý na to, jaké
široké vyžití v těchto oblastech máme.
Pochválil bych za to všechny spolky
a občany, kteří se angažují.
3. Bohužel se zatím nepodařilo obsadit
průmyslovou zónu, aby se vrátily ﬁnance vložené do jejího vybudování.
4. Dokončit všechny rozpracované věci
a dále pokračovat v rozvoji našeho města, jak v oblasti hmotné tak i duchovní.
JANA CRHÁKOVÁ (ODS)
1. V roli členky zastupitelstva jsem úplným nováčkem. Stále se učím a naslouchám potřebám občanů naší obce.
2. Pochvalu ode mne získávají pracovníci služeb města, které denně vídávám
při údržbě města a oceňuji jejich vzorné plnění pracovních povinností.
3. Nelze si nepovšimnout úsilí vynaložené přípravám kulturních akcí, o to více
mě mrzí slabší návštěvnost občanů např.
při Velkopavlovickém vinobraní.
4. Zapojení občanů do kulturního a společenského dění. Využití krásných
prostor nově zrekonstruovaného zámečku, kde pro letošní rok chystá naše
město spoustu zajímavých akcí.

ných pro každodenní život. Závěrem
tedy odpověď zní, že ty dva roky hodnotím velmi kladně, pozitivně.
2. Jen krátce. Šla jsem po svých pracovních zkušenostech (9 let práce na MěÚ
V. Bílovice) do této funkce s cílem
pomoci rozvíjet a zajistit oblast zájmové činnosti pro děti a především mládež a pak zabezpečení důstojného stáří
našim spoluobčanům. Je to jak oblast
sociální, tak i společenská. Jsem spokojená, jak jsem slíbila i dodržela
pomoc místní mládeži při vybudování
skateparku a doplnění tohoto parku
sportovními prvky a jako členka a starostka T.J. Sokol nabídla pomoc i při
jeho provozování. Na to navazuje i další – já osobně mám obrovskou radost,
že v letošním roce – při stém výročí
založení Sokola dostane naše Sokolovna nový kabát, dočká se nové střechy a dalších vylepšení, tak aby
k 23. listopadu 2013, kdy uběhne právě těch 100 let, přivítala všechny příznivce tohoto spolku, ale i ostatní obča
ny, již v novém – opraveném. Co je
asi nejvýznamnější a nejkrásnější –
že se podařilo v krátkém čase a za velmi příznivých ﬁnančních podmínek
odkoupit, zrekonstruovat a předat zámeček do rukou městské příspěvkové
organizaci „Ekocentrum Trkmanka“.
3. Co se nepovedlo, spíše co mne trápí,
že se nedaří již delší dobu rozprodat
pozemky v průmyslové zóně. Prodeje
by pomohly jak zlepšit ﬁnanční stránku
města, tak by mohly přinést nová pracovní místa, zdroj daní do městského
rozpočtu a také rozšíření oblasti služeb
pro občany.
4. Na co se zaměřit – budu se snažit
nadále preferovat sociální politiku,
zajištění potřebných a chybějících služeb pro naše seniory a prosazovat
investování „někdy“ snad volných prostředků pro naši mládež i pro ostatní
třeba sportu chtivé občany, např. rekonstrukce tělocvičny.

Ing. JANA VÁCLAVKOVÁ (ODS)
LUBOMÍR ZBOROVSKÝ (KDU-ČSL)
1. Především bych řekla, že díky bohatému spektru řešených problémů utekly dva roky neskutečně rychle. Jsem
ráda, že jsem mohla a můžu být součástí kolektivu, který připravuje jak investiční akce, řeší pozitiva i negativa snad
všech oblastí veřejného života – školství, sportu, chodu města, bydlení,
zdravotnictví, zajištění služeb potřeb-

1. Ač je zastupitelstvo voleno vůči politickému přesvědčení, tak zastupitelé Pavlovic dokázali, že všem jde více o prospěch města, než o politické cíle.
Zkrátka, když jde o dobrou věc, dokážeme táhnout za jeden provaz.
2. Velké projekty jsou známy. Jsem hrdý
na tu spoustu malých projektů a zlep-

šení, které jsme podpořili a které vedou
ke zkvalitnění života občanů.
3. Nejsem spokojen se stavem v lokalitě
sýpka – autobusové nádraží. Dále
s nevyužitým areálem průmyslové
zóny, do které jsme investovali mnoho
prostředků a nadějí. Za osobní prohru
považuji problém s provozovateli ubytování, restauracemi a vinařstvími, kde
se nám nepodařilo najít shodu na systému příspěvků na společnou propagaci.
4. Rozvíjet služby ve městě, podporovat
podnikání a tím rozvíjet vinařskou
oblast. Chtěl bych podporovat folklór,
zvýšit prestiž Vinobraní a udržet vysokou úroveň kvality bydlení ve Velkých Pavlovicích.
Ing. JAROSLAV BENDA Ph.D. (SNK)
1. Léta 2011 a 2012 hodnotím jako roky
naplněné zejména náročnou prací
na realizaci rekonstrukce zámečku,
budováním lokality „Zahájka“, zajištěním ﬁnancování a realizací výstavby
bytů pro seniory, realizací dlouho očekávaných pozemkových úprav.
2. Uspokojení cítím tam, kde se věci
podaří dotáhnout do konce, viz. odpovědi na předchozí otázku.
3. Zatím se nám dlouhodobě nedaří
zaplnit pozemky v podnikatelské zóně.
4. Za důležité v následujících letech
tohoto volebního období považuji rozběh a zajištění plného provozu Ekocentra Trkmanka do takové míry, že bude
ekonomicky soběstačné. Dále dokončení projektu „Zahájka“, dokončení
pozemkových úprav, zajištění ﬁnancování a dokončení výstavby bytů
pro seniory, zajištění financování a
dokončení výstavby inženýrských sítí
v lokalitě „Kopečky“ a získání investorů
pro pozemky v podnikatelské zóně.
Ing. PAVEL LACINA, ml. (SNK)
1. Zjednodušeně řečeno, byly to 2 roky
investic. Ať už to bylo úspěšné využití
dotačních titulů a jejich realizace nebo
podpora významným investorům, oba
nástroje vedly a vedou k významnému
rozvoji města. V. Pavlovice šly hodně
dopředu. Když si projedete republiku,
ve srovnání s ostatními obcemi jsme
určitě nezaspali. Lépe se už vedlo snad
jen Rathově Hostivici :-).
2. Jako zastupitel spolurozhoduji o investicích v obci. Zvláště v případě Ekocen-
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tra Trkmanka (číslo popisné 1) jsem
rád, že se dílo zdařilo a zastupitelstvo
schválilo koﬁnancování stavby. Stejně
tak někdy kritizované investice do
komunikace ke Starohorce. Poměr přílivu investice na straně jedné a nákladů
obce na akci na straně druhé je podstatně příznivější než u investičních
pobídek CzechInvestu zahraničním
investorům. Nehledě na to, že jsme
investovali do Pavlovic; tedy do svého.
Tu komunikaci nám už nikdo nevezme.
Jsem tedy hrdý, že zastupitelstvo je
vstřícné ke spoluﬁnancování dotačních projektů a přátelské k investorům
ve městě.
3. Na zastupitelstvu jsem otevřel diskusi
na téma vzniku fondu rozvoje cestovního ruchu. Tento fond, dle mých představ, se měl stát na straně jedné nástrojem pro ﬁnancování značky Velké Pavlovice jako destinace cestovního ruchu, investic do infrastruktury cestovního ruchu apod., a na straně druhé
by logicky deﬁnoval vztah Města a „aktérů cestovního ruchu“. Ve ﬁnále se návrh „zvrtl“ ve vyhlášku o ubytovacích poplatcích. Pro tento návrh jsem
zvedl ruku, i když to nebylo to, co jsem
si představoval. Řekněme tedy, že systémově jsme v půli cesty. Je to jen to „A“
a teď se musí říct i „B“. Na zastupitelstvu jsem tedy následně navrhl vznik
komise pro rozvoj cestovního ruchu,
která by se skládala převážně z řad
aktérů cestovního ruchu (ubytovatelé,
vinaři, restaurace), a jako poradní
orgán upravovala Koncepci rozvoje
cestovního ruchu, deﬁnovala cíle, nástroje vedoucí k těmto cílům, přicházela s konkrétními projekty (marketing,
infrastruktura cestovního ruchu apod.).
To považuji v tuto chvíli za stěžejní
pro rozvoj cestovního ruchu jako „průmyslu“, který dnes je nejen největším
zaměstnavatelem ve městě, ale také většinu příjmů opět ponechává právě
v Pavlovicích.
4. Za poslední 2 roky byly aktuální
potřeby občanů až na druhém místě.
Jsou to častokrát potřeby, které nepředstavují významnou zátěž pro rozpočet obce. Navíc díky novele zákona
o rozpočtovém určení daní by Pavlovice s platností od 1.1.2013 měly mít rozpočet o cca 10% vyšší (po odečtení
dotačních příjmů), tak věřím, že
ze strany vedení obce bude už stačit jen
vůle vyjít vstříc požadavkům občanů
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např. s komunikacemi a chodníky
před svými domy, zatékání vody, kanály, osvětlení apod.
Projektem, kde městu „leží“ nemalé peníze, je průmyslová zóna. V době
slabé poptávky to asi nebude rychlé,
ale věřím, že postupně se zóna obsadí. Každopádně prodej pozemků
v průmyslové zóně bude vyžadovat
maximální úsilí a bez garance výsledku.
Dále za významný krok budu považovat vznik fungující komise pro rozvoj
cestovního ruchu, protože např. vinařská turistika dnes může zažívat jen
střednědobý boom, který pomine, protože zítra turista upřednostní pivní
turistiku nebo za vinnými zážitky pojede někde jinde nebo prostě zůstane
doma. Proto je třeba budovat značku
Velké Pavlovice a aktérů cestovního
ruchu ve městě a jejich produktů.
Dále se před námi budou otevírat nové
dotační příležitosti. Možná už ne v takovém rozsahu jako doposud, ale výzvy přijdou. V tomto vedení města prokázalo šikovnost a za sebe budu takové
kroky u smysluplných projektů podporovat.
MARTIN ZBOROVSKÝ (SNK
pro demokracii, otevřenost a diskuzi)
1. Jsem rád, že jsem se mohl účastnit
a podílet na různých rozhodnutích
zastupitelstva, která mají vliv na budoucí pozitivní směrování města Velké
Pavlovice.
2. To, že se podařily uskutečnit velképrojekty jako nové Ekocentrum
Trkmanka, konečně se začal stavět
tolik žádaný nový Domov pro seniory
a přitom se souběžně zvládalo dokončit mnoho drobných akcí, za což patří
velký dík všem pracovníkům města.
3. Je škoda, že se nedařilo prodat pozemky v průmyslové zóně oproti původnímu plánu, tak snad se to v dohledné
době podaří.
4. Myslím, že po velkých akcích typu
“Zámeček” by se teď mělo více sil
a ﬁnancí přesunout do prostor města,
jako opravy a budování nových chodníků, pokračovat ve výsadbě nové zeleně a jeho celkovém zkrášlování.
Ing. MARIE ŠMÍDOVÁ (KSČM)
1. V zastupitelstvu zastupuji levicově
smýšlející občany města. Snažím se
maximálně hájit jejich zájmy. Bohužel,

naše síla hlasu je velmi malá. Podle
projednávaných otázek mám někdy
pocit, že na pozici levicových hlasů
jsme pouze tři ze 17 členů zastupitelstva. To by se do budoucna mělo změnit. Ovlivnit to však mohou jen naši
občané svou účastí v dalších komunálních volbách.
2. V zastupitelstvu jsem již druhé volební období. Vždy se snažím jednat čestně a vstřícně ke svým voličům. Pokud
se na mne obrátí o radu, snažím se jim
pomoci. Ne vždy se to však daří.
Neměním názory, jestli jednou řeknu své
stanovisko, stojím si za tím a nenechám
se ovlivnit „změněnými podmínkami“.
3. Nepovedlo se mi prosadit přijetí nových pravidel v bytové politice. Ta stávající již neodpovídají současné době.
Jsou orientována proti sociálně slabším občanům. Myslím si, že prodej
obecních bytů ve Velkých Pavlovicích
je příliš drahý, snad nejdražší v celém Jihomoravském kraji. To je špatné
a mělo by se to změnit. Myslela jsem si,
že příliv nových zastupitelů bude přínosem pro jednání zastupitelstva, budou se konstruktivně řešit problémy,
které naše občany tíží, ale většina
zastupitelů je dost pasivní. Více jsem
očekávala i od rady, kde poprvé zasedla
žena. Projednávaná problematika je
pořád stejná – příprava nových a stávajících projektů, rozpočtová opatření,
prodej majetku města, případně příprava nových vyhlášek. Téměř nic
vzhledem k problémům, co trápí mnohé občany. V některých oblastech mně
chybí větší koncepčnost. Nepodařilo
se nám přesvědčit občany, aby se zúčastňovali jednání zastupitelstva a tak
přímo ovlivnili přijatá usnesení.
4. Co považuji za důležité, vyplývá v zodpovězení předcházejících otázek. Je třeba aktivizovat naše občany k tomu, aby
dobře vybírali, komu dají hlas v příštích
volbách. Přála bych si, aby aktivněji
pracovala ČSSD ve městě. Vždyť v zastupitelstvu má pouze jednoho zástupce,
což je opravdu málo. To se pak sociální
politika velmi těžko prosazuje.
Všem zastupitelům, kteří námi položené
otázky zodpověděli, děkujeme a do budoucna rádi přivítáme jejich další spolupráci na utváření této nové rubriky, která
je věnována našim občanům.
Za redakci Velkopavlovického zpravodaje
Karolína Bártová a Dagmar Švástová
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PUBLICISTIKA
Metodická porada pracovníků obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností na Ekocentru Trkmanka
Již podruhé se Ekocentrum Trkmanka ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje - odborem životního
prostředí, úspěšně zhostilo organizačního zajištění dvoudenního semináře.
Ve dnech 7. a 8. února 2013 se uskutečnila metodická porada pracovníků
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v konferenčních prostorách Ekocentra Trkmanka. Tuto poradu realizoval
odbor životního prostředí KÚ JMK Brno.
Metodická porada byla určena pracovníkům obecních úřadů, kteří působí v oblasti odpadového hospodářství
podle zákona č. 18/5/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

Program obou dvou dnů i prezentace
účastníků byly velmi zajímavé:
• ISPOP a změny v roce 2013 - CENIA
• Exkurze v Ekocentru Trkmanka
• Evidence a zpracování dat v oblasti
odpadového hospodářství za rok 2011
CENIA
• Zpracování dat o odpadech za rok 2012
v programu EVI8 - INISOFT
• Aplikace legislativy „o ekologické
újmě“ - KrÚ JMK
• Praktické zkušenosti s uplatňováním
zákona o odpadech - MŽP ČR, OVSS
VII, Brno
• Poznatky z kontrolní činnosti ČIŽP
- ČIŽP OI Brno

• Dotace do oblasti odpadového
hospodářství - KrÚ JMK
• Zpětný odběr elektrozařízení
- ASEKOL s.r.o.
• Zpětný odběr elektrozařízení
- EKOLAMP s.r.o..
• Nakládání s odpady z obalů
- EKO – KOM, a.s.
Věříme, že i tentokrát byla na straně
pořadatelů i na straně účastníků spokojenost a brzy se setkáme při pořádání dalšího semináře v oblasti životního prostředí.
Bc. Zita Dvořáková, MSc

Seminář o fyziologii révy vinné
Ve čtvrtek 14. února t.r. v podvečer
uspořádala ﬁrma EGT system ve studovně Ekocentra Trkmanka seminář
o využití přípravků řady Energen ve vinohradnictví. Energeny jsou vyrobeny
na bázi přírodních látek a jejich první využití v agrotechnice révy vinné se týkalo
zkoušení odblokování zakrslosti růstu

odrůd Neuburské a Aurelius. Po několikaletých kladných zkušenost při řešení těchto problémů byla doporučena i metodika
pro použití Energenů i ve standardně vedených vinicích.
V poutavé přednášce vystoupili Ing. Jaroslav Mach, Ing. Jan Šarman
a s praktickými zkušenostmi v pokusech

pan František Dostoupil. Přípravky řady
Energen - Fulhum, Stimul, Fructus, Cleanstorm a Foliar již řada vinohradníků
z Velkých Pavlovic s velmi dobrými výsledky používá.
Veškeré informace jsou dostupné
na webové adrese: www.energen.info
Ing. Zdeněk Karber

Na Ekocentru Trkmanka se besedovalo, o MOKŘADECH
V pátek dne 1. února 2013, pouhý
jeden jediný den před samotným datem
2. února, kdy se slaví celosvětový DEN
MOKŘADŮ, uspořádalo velkopavlovické Ekocentrum Trkmanka přednášku
s následnou besedou s tématikou právě
mokřadů. Toto téma nebylo zajisté vybráno nahodile, vždyť město Velké Pavlovice jeden takový mokřad právě nyní
buduje – Biocentrum Zahájka.
Besedu zahájila úvodním slovem
Bc. Zita Dvořáková, vedoucí ekocentra,

která přivítala oba přednášející, Mgr. Jana
Dvořáka, který pohovořil na téma „Mokřady
a jejich význam v krajině“ a Jaromíra Mašteru, jehož vyprávění pojednávalo o „Praktické
péči o mokřady na Vysočině v roce 2012“.
Přednášející jsou členy celkem velmi mladého, v roce 2011 založeného, občanského
sdružení „Mokřady – ochrana a management“ Dobronín na Vysočině.
Pánové se zaměřili především na význam
a důležitost mokřadů a vody v přírodě, nejen
pro samotného člověka, ale hlavně pro rostliny a živočichy, pro které je mokřad prapůvod-

ní domovinou. Bez mokřadů a tůní hrozí zde
běžně vegetující fauně a ﬂoře, velmi reálně
a hlavně rychle, naprosté vyhynují a tím pádem narušení křehké přírodní rovnováhy.
Mokřady jsou v neposlední řadě také
veledůležité pro přirozený a pravidelný
koloběh vody v přírodě, bez jakýchkoli nesnází, v podobě v posledních desetiletích
tolik častých povodní a nebo naopak dlouhých období bez jediné kapky deště. Jsou
důležitým prvkem v krajině zajišťujícím
rovnováhu jak teploty vzduchu, tak i na ni
přirozeně vázané pravidelné a především
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optimální dešťové úhrny běžné intenzity.
Přednášející velmi poutavě vyprávěli
o tom, jak sami se svými rodinnými příslušníky, dětmi a nadšenými kamarády, tůně
a mokřady ručně hloubí a vytváří. To vše
ve svém volném čase, zdarma, z čisté lásky
k přírodě. Více se o jejich činnosti, včetně
řady fotograﬁí, dovíte na webu sdružení
pod adresou www.mokrady.wbs.cz.
Jen je obrovská škoda, že byla návštěvnost této besedy velmi nízká. V malém sále
Ekocentra Trkmanka se sešlo pouze okolo
patnácti zájemců. Pokud by se občané na-

šeho města zúčastnili besedy v hojnějším
počtu, mohli být nyní bohatší o odpovědi
na otázky týkající se třeba právě u nás vznikajícího Biocentra Zahájka, jehož význam
a potřebu někteří zpochybňují. Těm, kteří
besedu o mokřadech vyslechli je nyní naprosto jasné, že čím více bude takových
přirozených vodních lokalit odborně vytvořeno či obnoveno, tím lépe – pro lidi,
živočichy, rostliny, čistou a zdravou vodu,
pro celkovou rovnováhu v přírodě.
Karolína Bártová

STARÉ STEZKY na Velkopavlovicku
veřejnost oslovily
né posluchárně Ekocentra Trkmanka
ve Velkých Pavlovicích. Přednášející se v první řadě zmínil o stezkách
v okolí našeho města a Modrých Hor,
z nichž mnohé lidé používali tisíce let.

Zájem o besedu o starých stezkách
na Velkopavlovicku předčil veškerá očekávání, posluchárna ekocentra doslova
praskala ve švech.
Zakladatel nauky o stezkách –
stibologii pan Ing. Radan Květ CSc.
z Brna, navštívil po osmi letech Velké
Pavlovice. Přednáška se uskutečnila v
úterý 5. února 2013 ve zcela zaplně-

Ptáčku už je čas ...
Přesně na svátek sv. Valentýna, tedy
14. února 2013, proběhl na Ekocentru
Trkmanka jeden z dalších výtvarných
čtvrtků pořádaných pro děti s rodiči.
Odborná literatura radí, že o ptáčky
je třeba starat se po celý rok, ale nejvýznamnější je však především doba hnízdění a zima. Proto jsme se již podruhé
rozhodli postarat se o ptáčky kolem nás.
Tentokrát jsme stavěli krásné dřevěné
budky pro sýkorky, rehky a brhlíky.
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Na podkladu III. vojenského mapování z roku 1880 demonstroval průběh
stezek a cest v našem mikroregionu.
Mnohé dnes už zaniklé cesty lze identifikovat podle často osaměle stojících
křížů a Božích muk, které poutníky
provázely. Posluchačům se dostaly i informace o Jantarové a Zlaté stezce, které procházely přes naši zemi.
Poutavě vysvětlil i průběh osídlování jižní Moravy prvními lidmi od lovců
mamutů, přes první zemědělce, dobu
bronzovou a železnou až po první známé

Díky sponzorské podpoře Stolařství-tesařství pana P. Bučka jsme měli připravené základy na výrobu budek pro vybrané ptáčky. Každý z účastníků obdržel
svou sadu s kladívkem a hřebíčky a pilně
se pustil do práce. Tlukot kladívek a hlasy dětí se rozléhaly po celém Ekocentru.
Snažili se jak velcí, tak i malí … dokonce
zase i ti nejmenší.
Na závěr odpoledne odcházel každý
s krásnou ptačí budkou a informacemi s
obrázky, kde nejlépe budku umístit a jaké
ptáčky budka přivítá. A pokud již doma

Beseda o mokřadech byla velmi zajímavá, její účastníci se dověděli spousty
nových informací.

etnikum, které sídlilo v Čechách, na Moravě i Slovensku pět století před Kristem
– Keltech. Po římské době byla věnována
pozornost příchodu Slovanů na území
naší vlasti. Nakonec pan Květ zodpověděl
několik dotazů a představil knihy, které
vydal v posledních letech.
Přednáška byla vzhledem k osobě
přednášejícího a tématu velmi zajímavá,
inspirativní a nutící nás k dalšímu zamyšlení. Beseda původně plánovaná na hodinu až hodinu a půl nakonec přesáhla dvě
hodiny a návštěvníci odcházeli spokojeni
s přáním prohloubit toto téma na příští
podobné přednášce.
Bc. Zita Dvořáková
& Ing. Zdeněk Karber

Díky šikovným rukám a dobrému úmyslu všech účastníků výtvarného čtvrtku
s možností vyrobit si vlastnoručně ptačí budku, to budou mít na jaře ptáčci
s uhnízděním o něco jednodušší.
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někdo nějakou budku pro ptáčky již má,
tak ji určitě zkontroluje a nezapomene vyčistit.
A rady pro ty, kteří se nestihli výroby
budek zúčastnit, tak mohou ještě podpo-

řit ptáčky, kteří si hnízda staví volně ve
větvích, například kosi a drozdi. Najdeme
nějaký hustý strom, keř nebo prostorný
živý plot. Pro podporu hnízdění ptáků, jež
si staví hnízda ve větvích, lze na kmeny

stromků, větví připevnit tzv. kapsy vytvořené z vrbových proutků jako základy hnízda.
Těšíme se na zprávy od účastníků,
kdo do jejich budky opravdu zavítal.
Pracovníci Ekocentra Trkmanka

Nic není na věky

pert“ upozornit na zbytečně jednoduché
označení objížďky. Také nádherný nápis
na zdi připadá možná skvěle autorovi.
Majitel zdi už asi pochopení pro novodobé „umění“ nemá a nechává si nápis
přemalovat reklamou.

těním dohodnuto, že bude na ul. Nádražní nainstalován kamerový systém,
který bude působit preventivně a hlavně
budou snímky sloužit v případě potřeby
jako důkazní materiál při vandalismu.
Na začátku měsíce února proběhla
na ul. Nádražní anketa, ze které jasně
vyplynulo, že si obyvatelé této ulice kamerový systém přejí. Občas – nebo spíše
často je slyšet názor o narušení soukromí – minimálně lidí žijících na ul. Nádražní. Je potřeba si ovšem uvědomit,
zda chceme mít před domem soukromí,
nebo zda chceme mít občas popelnici
v zadním skle auta.
Ostatně jak se vyjádřil jeden z dotazovaných: „Točí si mně v Břeclavi, v Hodoníně, v Brně a kdo ví kde ještě, tak si
mě natočte i u nás.“ (Poznámka autora:
Točí si Vás i ve Velkých Bílovicích.)
Petr Hasil

Zadní sklo auta nevydrží kupodivu nápor hozené popelnice, kryt
svítidla v souboji s kamenem prohrává. Plastové koše neodolají ohni a výrobce asi nepočítal ani s tím, že koš
bude sloužit místo boxovacího pytle
pro cvičení kopů. Patky dopravních
značek se tříští po slabém ťuknutí náklaďáku a dopravní značku „přechod
pro chodce“ u budovy Vinia ohýbá
kdejaký osobák s pravidelností úplňku měsíce.
Pravidelně servané „provozní řády
hřišť“ používá asi někdo k účelům, ke
kterým je určen jiný papír a přesunutím
přenosných dopravních značek, chce
pravděpodobně nějaký „dopravní ex-

Většina obcí se potýká s těmito problémy a ne jinak je tomu u nás. Vše se
musí dělat co nejvíce „antivandalové“.
Co nejtěžší, co nejméně rozbitné a co
nejlevnější. Aby to nešlo přesunout, rozbít a když už se stane, aby nebyly opravy
drahé – aby vznikla co nejmenší škoda.
I přes všechny úspory se do náprav
po vandalech investuje docela dost financí z rozpočtu města a také z financí
soukromých.
V souvislosti s provozem diskotéky
na ul. Nádražní bylo před jejím spuš-

PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO
Co ještě zvládnu sám – krize kolem nás
Krize kolem nás, že by ta ekonomická,
o které se ve větší nebo menší míře mluví
v rozmezí posledních několika let? Ano,
slovo krize slyšíme ve veřejných sdělovacích prostředcích často. Sami však umíme využívat tohoto slova, př. ve spojení ,,mají krizi“, ,, je to krize“, ,,krizový stav“,
aj. Člověk se během svého života ocitne
někdy v situacích, které vyhodnotíme jako
krizi, ať už se jedná o nějaké neštěstí nebo
nějaký traumatický zážitek. Může to být
například: úmrtí, rozvod, nemoc, operace, nezaměstnanost, odchod do důchodu,
úraz, živelná pohroma, nepřijetí na školu,
narození postiženého dítěte, závislosti,
exekuce, znásilnění, týrání, impotence,
odebrání dítěte, porod, válka, nedostatek ﬁnancí, nevěra, nechtěné těhotenství,
potrat, nemožnost otěhotnět, atd.

V Číně si lidé obvykle přejí dostatek
nezajímavých časů. Předpokládá se totiž,
že krize je životní údobí nabité prožitky,
zajímavostí, ale bohužel i bolestí. Nezajímavé časy, kdy se zrovna neděje žádná
krize, si obvykle nepamatujeme jsou prostě nezajímavé.
Krize je chápána jako nebezpečí i příležitost zároveň, jedná se o období, které
přináší možnost ke změně. Může nastat
ve chvíli, kdy si začneme uvědomovat, že
něco není v pořádku, a zároveň prožíváme
neschopnost udělat nějaký skutečný krok
k řešení tohoto stavu.
Při setkání s lidmi v krizi často nevíme, co udělat, co říci. Bojíme se, abychom
neudělali něco nepatřičného, a proto někdy neuděláme vůbec nic. Pomoc blízkých
a někdy i širšího okolí je však nasnadě.

Každý z nás se snaží nějak s krizovou
situací, která ho potká vypořádat. Mnoho
zátěžových situací dokážeme vyřešit sami.
Některé jsou však natolik složité, že je
sami zvládnout ani nemůžeme, nedokážeme je sami zpracovat a stojíme na místě, bez možnosti jít dál. Od toho se nabízí
i odborná pomoc, které můžeme využít
(viz.informace - možnosti běžných strategií zvládání zátěže, možnosti odborné
pomoci).
Co chci také zmínit, je, abychom nezapomínali, že v krizi mohou být i děti.
I ony prožívají, i ony cítí a má to často větší vliv na projevy jejich chování, než u nás
dospělých (vnímání konﬂiktů v rodině,
rozvod, změna bydliště, školy, nový partner / partnerka rodiče, vysvědčení, týrání,
zneužívání aj.).
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Často také prožívají s námi naše krize, reagují na naše prožívání a chování.
Proto je potřeba informovat i školu, kterou dítě navštěvuje o událostech, které by
mohly mít vliv na chování dítěte. Pedagog
pak může reagovat na okolnosti a přistupovat takticky, aby nepoškodil dítě a zároveň docílit spolu s rodiči zpět jeho návratu
k běžnému chování. V případě přetrvávajících obtíží by rodiče měli pro dítě vyhledat odbornou pomoc, aby mohlo svou
krizi zpracovat co nejlépe a ulevilo se mu
od pocitů, které prožívá.
Závěrem mi nezbývá než popřát, aby
nám život, tak jak to vnímají Číňané, přinesl dostatek nezajímavých časů. A pokud nás krizové situace přece jen potkají,
abychom dokázali z prožitého čerpat do
budoucna, a v případě potřeby jsme vyhledali pomoc, ať už v nejbližším okolí nebo u
odborníků.

Příloha 1.:
Možné strategie, ze kterých lze
při zátěži a krizi čerpat, a kterých
využíváme:
1. kontakt s pocity, schopnost ulevit si
pláčem, hněvem, zorientovat se v rozporuplných pocitech, brát a vnímat emoce
u druhých lidí - je mýtus, že ,,silný člověk
má své emoce stále pod kontrolou.“ Obecně je důležité vyznat se v tom, co cítím,
za své pocity se nestydět. Pláč, zlost či úzkost nejsou tabu.
2. schopnost sdílet a sdělovat - umět sdělit co prožíváme a také umět být s druhými, když něco prožívají.
3. dobrý kontakt s tělem - ve stresu míváme tendenci nevnímat vlastní tělesné prožitky a potřeby. Přesto je kontakt s tělem
důležitý ukazatel toho, co se děje. V těle
můžeme prožívat zájem i jeho opak, dostatek energie i únavu, slast i bolest. Tělo
často reaguje dříve, než mysl. Proto péče
o sebe sama má ochranný i vyrovnávací
smysl.
4. kontakt s vlastními potřebami - krize
někdy přináší nutnost zabývat se vlastními
potřebami, protože možná byly v předchozím životě opomíjeny, znemožněny, nedostupné a nyní nastal moment, kdy staré neuspokojené potřeby konečně přicházejí ke
slovu. Někdy je však vhodné, aby odborník
pomohl tento proces dotvořit.
5. vědomí vlastních hranic - např. říkat souhlas a nesouhlas podle vlastních
potřeb vnímat mez vlastní únosnosti a vymezit je. Mnohdy jde o nový a velmi příz-
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nivý zážitek. Znáte jistě lidí, kteří neumí
říci NE.
6.orientace v situaci s využitím dostupných prostředků a informací co o dané si-

tuaci člověk ví, co by vědět potřeboval, co
se mu ztratilo ze zorného pole a nevnímá
to. Problémem nemusí být nedostatek informací, ale jejich dostupnost a přehlednost, kde je třeba něco doplnit, aby představa o dané věci byla úplná.
7. možnost využít vlastní starší zkušenosti, existence i zkušenosti blízkých lidí
rodina, přátele. Jednak zcela přirozeně
hovoříme s blízkými o tom, co se nám děje
a v ideálním případě s nimi své potřeby
probíráme.Někdy jsou to právě oni, co
si všimnou, že se něco děje. I širší okolí
může vypomoci, poskytnout radu, podpořit ( i pouhou účastí nebo přítomností).
8. společenské rituály zviditelňují
a mnohdy usnadňují přechod z jedné
životní etapy do druhé (křtiny, zásnuby,
svatba, pohřeb), usnadňují průchod emocí (pláč na pohřbu, na svatbě), pomáhají
zorientovat se ve společenských situacích a poradit si s nimi. I o katastrofách
již leccos víme a máme představu jak se
zachovat.
9. víra a naděje víra i naděje posilují. Často hledáme smysl našeho utrpení význam
těžkostí, které prožíváme. Často jsme obklopeni hněvem a nespravedlivostí světa,
přesto i v takových momentech lze přehodnocovat a hledat nit vedoucí k významu našeho utrpení.

Příloha 2.:
Některé nabídky možností odborné pomoci při těžkých životních událostechvětšina služeb a forem pomoci zde zmíněných - v oblasti poradenství - je nabízena
zdarma:
1. AMBULANTNÍ POMOC
– krizová centra, psycholog, psychiatr,
psychoterapeut

– pomoc obětem trestných činů v ČR www.bkb.cz = BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ
(Brno- Královo Pole) - tel.:541218122
– SPONDEA (Brno-Černá Pole) - krizové centrum pro děti, dospívající a rodinu
tel.:608 118 088, krizovapomoc@spondea.cz, intervenční centrum pro oběti domácího násilí tel.: 739078078 ,
– pomoc obětem domácího násilí www.
donalinka.cz tel.:251511313,
www.krizovecentrum.cz - centrum pro děti
a dospívající v Brně
OSPOD Břeclav - orgán sociální péče
a ochrany dítěte
– právní poradenství - organizováno: Česká advokátní komora - pobočka Brno,určeno pro: žadatele z Brna a okolí, nutné objednat se na tel.: 542 514 401, 542 514 402
Bezplatné právní poradenství organizováno vždy jednou týdně ve čtvrtek 14:00
– 16:00 v budově Krajského soudu v Brně,
Rooseveltova 16, Brno, místnost 003D
(právní porady se neposkytují v období letních prázdnin a v době vánočních svátků).
Žadatel o právní poradu se musí předem
objednat na konkrétní termín. Jedná
se o krátké informativní porady v délce
15 minut. Právní poradenství poskytují
vždy dva advokáti.
- pracovně-právní poradenství - z oblasti
pracovních vztahů - Břeclav, tel.: 950 107
442 - ve středu
2. DLOUHODOBÉ FORMY POMOCI
(dlouhodobé pobyty)- nemocnice, psychiatrické léčebny, stacionáře, centra, azylové domy
- azylový dům pro matky v tísni - Hodonín
tel.: 608 606 991
- diecézní charita Brno- noclehárny
www.napocatku.cz - telefonické a osobní, sociální poradenství, azylový domov
pro dětský život-pro těhotné ženy v nepříznivé situaci, byty na půli cesty - pro rodiče
s dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé situaci
3. TERÉNNÍ SLUŽBY - K-centrum Břeclav - pro uživatele drog - jezdí i do
Hustopečí, v úterý - v čase 12:00-16:00,
nabízí rodičům poradenství v oblasti závislostí - tel.:519 322 842
- terénní služby domácí péče
4. TELEFONICKÉ A INTERNETOVÉ
SLUŽBY
- www.internetporadna.cz, www.psychoporadna.cz, www.iporadna.cz,
www.mujpravnik.cz
- LINKA BEZPEČÍ - 116 111 - VOLÁNÍ
ZDARMA Z PEVNÉ I MOBILNÍ LINKY
- LINKA ANABELL - 848 200 210 –
poradenství v oblasti poruch příjmu
potravy – www.anabell.cz
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Příloha 3.:
Tabulka náročných životních událostí - sestavena v 60letech
20.století
Událost
Úmrtí partnera, partnerky
Rozvod
Rozvrat manželství, partnerství
Uvěznění
Úmrtí blízkého člena rodiny
Úraz nebo vážné onemocnění
Sňatek
Ztráta zaměstnání
Usmíření a přebudování manželství
Odchod do důchodu
Změna zdravotního stavu člena rodiny
Těhotenství
Sexuální obtíže
Přírůstek nového člena do rodiny
Změna zaměstnání
Změna ﬁnančního stavu
Úmrtí blízkého přítele
Přeřazení na jinou práci
Závažné neshody s partnerem
Půjčka vyšší než jeden průměrný roční plat
Změna odpovědnosti v zaměstnání
Splatnost půjčky

Body
100
73
65
63
63
53
50
47
45
45
44
40
39
39
39
38
37
36
35
31
29
30

Událost
Syn nebo dcera opouštějí domov
Konﬂikty s tchánem, tchýní, zetěm, snachou
Mimořádný osobní čin nebo výkon
Manžel, manželka nastupuje či končí zaměstnání
Vstup do školy nebo její ukončení
Změna životních podmínek
Změna životních zvyklostí
Problémy a konﬂikty se šéfem
Změna pracovní doby nebo pracovních podmínek
Změna bydliště
Změna školy
Změna rekreačních aktivit
Změna církve nebo politické strany
Změna sociálních aktivit
Půjčka menší než průměrný roční plat
Změna spánkových zvyklostí a režimu
Změna v širší rodině (úmrtí, sňatky)
Změna stravovacích zvyklostí
Vánoce
Přestupek (např. dopravní) a jeho projednání

Body
29
29
28
26
26
25
24
23
20
20
20
19
19
18
17
16
15
15
12
11

Součet bodů za poslední rok nás může orientačně informovat
o míře stresu a zátěže. Za hraniční hodnotu označují autoři sumu
250 bodů. Jde o takovou míru zátěže, při níž se ocitá organismus
člověka na pomezí vlastních rezerv.
Mgr. et Bc. Jana Pláteníková

Z FARNOSTI
Svatoštěpánské koledování dětí
a mladých muzikantů
Třetí den vánočních svátků, svátek
sv. Štěpána, pojali velkopavlovičtí v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie hudebně. Dopolední mše svatá se zde již tradičně uskutečnila v režii mladých muzikantů a
zpěváčků Základní umělecké školy ve Velkých Pavlovicích. Vystoupila zde mládežnická dechová kapela pod vedením MgA. Zbyňka Bílka a dívčí pěvecký sbor paní Květoslavy
Jarošové a Mileny Karberové.
Děti během celé mše zahrály a zazpívaly několik krásných staročeských koled,
za které sklidily nejen zasloužený potlesk

zcela zaplněného kostela a také velkou
pochvalu pana faráře ThLic. Marka Kardaczyńskeho.
Otec děti hned v úvodu mše srdečně
přivítal, během samotného kázání neopomněl několikrát připomenout jejich přítomnost a v závěru všem za nádherné muzicírování, dětem i dospělým vedoucím
souborů, velmi poděkoval. Jako odměnu
každý dostal sladkou čokoládu, vlídný
milý úsměv pana faráře a také několikrát zopakovaná slova uznání a vřelých
upřímných díků. Děti si pak mohly ještě

Druhý svátek vánoční patří každoročně ve velkopavlovickém kostele koledování dětí navštěvujících
místní ZUŠ.
prohlédnout krásný Betlémek a třeba si
i za úklonu malého černouška hodit minci
do jeho zlaté mističky.
Karolína Bártová
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NOVOROČNÍ KONCERT s nádechem Vánoc na Valašsku
Kouzelný čas loňských Vánoc je již dávno za námi, Nový rok, leden i únor tatam, březen svižně razí cestu k blížícím se Velikonocům. Minuta střídá minutu,
hodina hodinu, ale zkusme se alespoň na chvilku zastavit, nebo se dokonce vrátit…

Chrámový sbor Laudamus sklidil za své úžasné nastudování
a interpretaci „České mše vánoční koledové“ nekonečný potlesk
a ovace.

Právě o to se úspěšně pokusily velkopavlovické hudební a pěvecké soubory, které uspořádaly v místním kostele
Nanebevzetí Panny Marie, v pátek dne
4. ledna 2013, novoroční koncert. S ryze
vánočním repertoárem zde vystoupily stejně jako o sv. Štěpánu Boží děcka
pod taktovkou Elišky Vomáčkové a Honzy Míchala ml., mužácký Presúzní sbor
pod vedením Mgr. Jana Kosíka a v závěru chrámový sbor Laudamus taktéž Mrg.
Jana Kosíka a Mgr. Taťány Hanzálkové.
Vystoupení sboru Laudamus bylo
doslovným hřebem nádherného večera
a umocněním slavnostních pocitů, jež
v pozorných posluchačích tón po tónu navozovaly zvučné melodie známých i méně
známých vánočních skladeb.

Laudamus pro tuto příležitost nastudoval „Českou mši vánoční koledovou“
skladatele Antonína Hradila, valašského
rodáka a patriota. Hradil do mše citlivě
zasadil typické a nepřeslechnutelné prvky evokující právě Valašsko. Drsný kraj
beskydských hor s jeho speciﬁckými zvyky, obyčeji, církevními rituály, těžkým
bídným životem v souladu s nesmlouvavou přírodou, ale i radostí ze života jeho
skromných, svérázných a dobrosrdečných obyvatel.
Zaslouženě byly všechny soubory,
zpěváci i hudebníci, odměněni dlouhým
potleskem nadšeného a dojatého obecenstva. Nutno závěrem zmínit, že celým
koncert příjemným slovem provázela paní
Stanislava Bílková, přivítání v úvodu patřilo P. ThLic. Marku Kardaczyńskemu.
Všem protagonistům ještě jednou děkujeme za krásný vánoční zážitek a těšíme
se na dalších koncertech naviděnou!
Karolína Bártová

KULTURA
Mlhavý VÁNOČNÍ JARMARK ladil
do nostalgické nálady
„Za mlhou, že by se dala krájet...“ nemusí zrovna vždycky ležet rybníček Brčálník, ani žít skřítek Rákosníček, ale může se za ní nacházet i předvánoční městečko
Velké Pavlovice a to rovnou v den, kdy se tu koná VÁNOČNÍ JARMARK U RADNICE. Ačkoliv byla mlha, po ránu a dopoledne o třetí adventní neděli 16. prosince
2012 skutečně bílá jako rozlité mléko, jsme rádi, že si na náměstí našly cestu stovky
návštěvníků. Nechtěly si totiž nechat ujít zajímavou nabídku celodenního lákavého
programu. Kdo dorazil, neprohloupil a hlavně - měl o zábavu, kulturní vyžití i vynikající pohoštění postarané od rána až do večera!
JARMAREČNÍ DOPOLEDNE
V okamžiku, kdy začaly zvony velkopavlovického kostela nepřeslechnutelně
odbíjet desátou hodinu dopolední, otevřely se brány řemeslného jarmarku. Pečlivě
vybraní stánkaři nabízeli tradiční rukodělné zboží, na mnohých místech i s ukázkami řemesel a někde si je dokonce mohli
zájemci vyzkoušet, čehož hojně využily
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především nadšené děti. Právě pro ně byla
připravena před radnicí také ohrádka vonící slámovou podestýlkou, kde se procházeli koníci a polehávala ovečka. Děti
zvířátka hladily, krmily a s neskrývaným
zájmem pozorovaly.
Tím však nabídka pro nejmenší určitě ještě nekončila. Jakmile začala zalézat
zima pod nehty, šupky dupky na radnici,
do pravé JEŽÍŠKOVY DÍLNIČKY. Ta se

Ježíškova dílnička přilákala k tvoření obrovskou spoustu nadšených
a šikovných dětí.

Kdo měl už vyrobeno, mohl dárečky
třeba i nakupovat. Ručně vyráběné
šperky lákaly především malé slečny.

Velkopavlovický zpravodaj
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zde dle inspirace proslulých vídeňských
dílniček konala pod taktovkou místního
Střediska volného času při ZŠ. Děti si mohly vyrobit spousty vánočních dekorací a dárečků a navíc dostaly od pořadatelů drobné
sladkosti, občerstvení a čaj. Dílnička byla
zároveň místem k příjemnému setkávání
maminek, zastavení a popovídání...
Na radnici bylo připraveno již pro
všechny, nejen pro malé děti, jedno velké
překvapení. Podkrovní výstavní sál obsadily
členky Dámského klubu, aby zde připravily
nádhernou VÝSTAVU sestavenou z RUČNÍCH PRACÍ VELKOPAVLOVICKÝCH
ŽEN, kterými se baví ve svém volném čase.
Je až neuvěřitelné, čemu všemu se ženy věnují, jaká jemná krása umí pod jejich rukama vzniknout. Sál byl zaplněn vánočními
dekoracemi, háčkovanými ozdobami, svícny, ale také výšivkami, pletenými dečkami,
šperky, pedigovými košíčky, šitými dekami,
polštářky a mnohým dalším.
Vraťme se však na náměstí, před pódium, na jehož prknech se během celého jarmarku odehrával bohatý kulturní
program. Dopoledne zazářily ve světlech
reﬂektorů nejmenší děti navštěvující mateřskou školu, které zde přednesly spousty pěkných básniček a zazpívaly vánoční
koledy. A potom?

nyho Schäffera „Tři, dva, jedna, TEĎ!“
a balónky se rozletěly vzhůru k oblakům.
A mohli si napsat i dospělí, prý vše platí
i na papuče :-)))!
Čas Vánoc, čas darů,
dětem především
Pokud jsme se dostali k přáním, dárkům a obdarování, vzpomeňme nejen na
své nejbližší a milované, ale také na ty,
kteří to nemají v životě vůbec jednoduché.
Patří mezi ně i děti, žijící v dětských domovech, které nikdy nepoznaly maminčino
pohlazení, pochopení, láskyplné objetí...
Právě k těmto dětem směřoval výtěžek
jednak z dobrovolného vstupného z výstavy ručních prací velkopavlovických žen
a také ﬁnanční obnos, který se podařilo
vybrat prostřednictvím již tradiční sbírky
do pokladničky pod vánočním stromem
před radnicí. Všem, kteří neváhali a dětem
z dětských domovů ve Štítech v Orlických
horách a Mikulově přispěli, ještě jednou
velmi děkujeme.

Vánoční přání Ježíškovi, přímo do nebe...
Začal dopolední hřeb programu –
vypouštění přáníček Ježíškovi přímo
do nebíčka. Děti dostaly od pořadatelů
modré balónky, napuštěné heliem a opatřené šňůrkou a také kartičku – „Dopis Ježíškovi“. Tam si na ně napsaly nebo nakreslily své největší přání, které by chtěly najít
o Štědrém večeru pod vánočním stromečkem. Pečlivě kartičku uvázaly provázkem
k balónku a pak už se ozvalo z amplionu
hlasem zkušeného konferenciéra Ton-

Pořádně přáníčko uvázat a vzhůru
k vánočnímu nebi!

K Vánočnímu jarmarku u radnice neodmyslitelně patří koledování, třeba
v podání žáků a studentů místních škol.

JARMAREČNÍ ODPOLEDNE
Celodenní program se nám pomalu
přehoupnul do odpolední poloviny. Kdo
si naplánoval, že stráví skutečně celý den
před radnicí, nemusel ráno chystat svačinku do baťůžku. Stačilo si vzít pár drobných a vydatně si dopřát, třebas delikates
pravé moravské zabíjačky, kterou připravili řezníci z řad místních hasičů a samozřejmě vše zalít lahodným svařáčkem či
punčem velkopavlovických vinařů. A pak
se jít třeba znovu podívat před pódium
a vychutnat si další body programu v rámci
nichž zazpívaly česky i anglicky děti ze základní školy, gymnázia, mužácký Presúzní
sbor nebo country skupina Colorado.

Vánočně vyzdobené náměstí bylo plné
stánků s krásným rukodělným zbožím, jako stvořeným co by dárečky
pod stromeček..

Vyhlášení soutěže
Vánoční městečko 2012...
To už se začalo pomalu smrákat a napětí se začalo kumulovat. Ne tedy u všech,
ale u těch, kteří se zúčastnili soutěže VÁNOČNÍ MĚSTEČKO 2012 o nejkrásnější
vánoční výzdobu, určitě ano. Nadešel čas
vyhlášení. Zlatem byl odekorován dům
pana Bronislava Hejla na ulici V Údolí,
stříbrnou příčku obsadil dům paní Marty Křivákové na ulici Nová a bronzovou
dům paní Andrey Pohankové na ulici
V Sadech. Všem výhercům dodatečně blahopřejeme a zároveň všem, kteří
se do soutěže přihlásili, velmi děkujeme
za účast!
Obloha se zahalila do temně modrého hávu, světýlka stromu a ozdobené
radnice se rozsvítila, nastala ta pravá
chvíle pro vánoční koledování. Tomu však
ještě předcházel tradiční každoroční pozdrav pana starosty Ing. Pavla Procházky
k občanům města, s krátkým zamyšlením
a přáním všeho dobrého do nadcházejícího nového roku. Poté se už začaly rozléhat
po náměstíčku ukrývajícím se v závoji
padající mlhy nostalgické tóny koled v podání Dívčího pěveckého sboru zpívajícího
za doprovodu mládežnické dechové hudby při ZUŠ Velké Pavlovice, pod vedením
pana učitele Stehlíka.
Hlásky malých slavíčků, podobající se
cinkajícím zvonečkům a melodie vánočního muzicírování, umocňovaly sváteční
náladu adventu, času kouzel, pohádek,
radosti a štěstí. Náladu Vánoc...
Karolína Bártová
PS: Děkujeme všem, kteří se spolupodíleli na organizaci letošního Vánočního

19
3

Velkopavlovický zpravodaj
1/2013
jarmarku u radnice a také všem, kdo zde
vystupovali – Sboru dobrovolných hasičů, vinařstvím rodiny Krejčiříkovi a bratří Zborovských, paní Ivaně Blanářové
a panu Štěpánu Melicharovi, panu Antonínu Schäfferovi, panu Radku Kalivodovi,

Dámskému klubu, Středisku volného času
při ZŠ, Mateřské škole, Základní škole, Gymnáziu, Základní umělecké škole,
country skupině Colorado, mužáckému
Presúznímu sboru a pracovníkům Služeb
města Velké Pavlovice.

Nejvkusnější výzdobu měli o Vánocích
roku 2012 u HEJLŮ, v ulici V Údolí

Rodině Hejlově udělalo zasloužené vítězství v soutěži „Vánoční městečko“ ohromnou
radost!

V roce 2012 byl ve Velkých
Pavlovicích vyhlášen již druhý
ročník soutěže „Vánoční městečko“ o nejpěkněji vyzdobený
dům vánočními dekoracemi.
Letos se přihlásilo celkem devět
soutěžících. Pětičlenná komise
po náročném rozhodování nakonec vyhodnotila výzdoby následovně – zlato jednoznačně
získal dům na ulici V Údolí pana
Bronislava Hejla, stříbro patří
paní Martě Křivákové s domem
na ulici Nová a bronz paní Andreje Pohankové na ulici V Sadech.

Podvečer Vánočního jarmaku patřil
dle tradice hudebnímu vystoupení
žáků místní ZUŠ.
Výherci byli vyhlášeni na Vánočním
jarmarku u radnice a jako odměnu získali
krásné ceny s vánoční tématikou.
Výhercům ještě jednou prostřednictvím Velkopavlovického zpravodaje
blahopřejeme a všem, kteří se do soutěže
přihlásili velmi děkujeme!
Karolína Bártová

Velkopavlovické ženy a volný čas
To byl název výstavy rukodělných
prací, kterou uspořádaly členky Dámského klubu 16. prosince 2012 v době
konání Vánočního jarmarku.
Výstava všechny přesvědčila, že ani
ve volném čase ženy nezahálejí, ale pod
jejich rukama vznikají nádherné výrobky
zaměřené třeba na adventní či vánoční dekoraci.
I při sledování televizních nebo rozhlasových pořadů bylo upleteno a uháčkováno mnoho pěkných věcí nejen pro děti,
ale i pro dospělé.
Velký obdiv získaly výšivky obrázků,
deček, ubrusů a také výšivky našich krojů. Jak šikovné jsou ruce našich žen jsme
mohli dále obdivovat při zhlédnutí výrobků z pedigu, z korálků, z ubrouskové
a papírové techniky. Některé ženy našly
zálibu v batikování, drátkování, v malování
na hedvábí apod..
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No prostě bylo se na co dívat a také co
obdivovat.
Zaslechly jsme:
„Tož paráda, šikovný sú naše baby.“
Všem ženám, které nám zapůjčily své
výrobky moc děkujeme. Dík patří také
všem, které se podílely na úspěšném průběhu výstavy.
Na výstavě bylo na dobrovolném
vstupném vybráno 3.864,- Kč. Ženy Dámského klubu mezi sebou vybraly dalších
2.450,- Kč. Celková částka 6.314,- Kč byla
odeslána na vánoční dárky dětem do Dětského domova Štíty v Orlických horách.
I za tuto pomoc velmi děkujeme!

Mgr. Alena Kocmánková,
předsedkyně Dámského klubu
Velké Pavlovice

Háčkované sněhobílé vločky a řetězy - vkusná a především originální
dekorace pro vánoční stromeček.
Takto je krásně dokáže vyrobit
paní Marie Šulová.
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Program pro první adventní neděli
Program pro první adventní neděli
roku 2012 zajistilo Gymnázium ve spolupráci s Městskou knihovnou Velké Pavlovice, když společně připravily téměř již
tradiční zájezd do předvánoční Vídně. Jak
tomu bývá při této aktivitě každý rok, hlavním cílem byla výstava výtvarného umění.
Letos jsme navštívili výstavu obrazů slavného rakouského malíře českého původu,
Gustava Klimta, v Horním Belvederu.

V programu pochopitelně nemohla
chybět návštěva vánočních trhů u slavné
vídeňské Radnice, stejně jako trhů u Přírodovědného muzea, procházka kolem
Svatoštěpánského dómu nebo návštěva
některé z vyhlášených cukráren.
Oproti děsivé předpovědi plné mrazu
a sněhu nám vlastně trošku přálo i počasí, zvláště, když jej dospělí mohli podpořit
vyhlášeným horkým punčem.
Mgr. Dana Růžičková

Adventní Vídeň skýtá mnohá nečekaná překvapení, třeba úžasně vánočně
vyzdobenou tramvaj.

Vánoční Popelky na koledě v Bořeticích
„Veselé vánoční hody, zpívejte dítky
koledy…“ Spíše nežli dítky je však zazpívaly dívky, malé slečny Dívčího pěveckého sboru při ZUŠ Velké Pavlovice,
které vystoupily jako hosté na Vánočním jarmarku v sousedních Bořeticích.
Ten se uskutečnil v sobotu 15. prosince
2012 a k velkému zklamání pořadatelů
tentokrát smolně propršel.
Avšak ani špatné počasí nezkazilo milým koledníčkům dobrou náladu. Po přivítání bořetickým starostou, panem Václavem Surmanem, nastoupili s úsměvem
plným optimismu na pódium a odzpívali,
pod vedením sbormistryně paní Květoslavy Jarošové a za klavírního doprovodu paní
ředitelky ZUŠ Mileny Karberové, pásmo
staročeských koled a vánočních písní.

Kromě velkého a zaslouženého potlesku, navzdory nepřejícnému počasí
docela početného obecenstva, které bylo
pro letošek nezvykle ukryto pod pestrobarevnou mozaikou deštníků, dostala děvčata ještě další tři odměny. V čase Vánoc
a pohádek se na chviličku proměnila
v malé Popelky...
„Poprvé“ si rozlouskla z oříšku párek v rohlíku :-), „podruhé“ se v lískáčku
ukrýval slaďoučký vřeloučký ovocný čaj
a „potřetí“? Ze skořápky se vykutálel
modrý balónek s provázkem, na jehož
konec si Popelky uvázaly kartičku s napsaným či nakresleným tajným vánočním
přáním. Holky byly nadšené, déšť, nedéšť,
radost si pokazit nenechaly!
Mokré ledové kapky byly ale skutečně velmi nepříjemné a všudypřítomné

STAROHORKA triumfovala…
Významnou kulturní a společenskou událost se rozhodli uspořádat velkopavlovičtí muzikanti, bývalí členové
dechové hudby STAROHORKA.
Jak jen ten čas běží… vždyť 12. prosince 2012 tomu bylo již 40 let, kdy tato
pamětníkům známá dechová hudba
doslova rozjela svou kariéru… a brzy získala přízeň v širém kraji… Parta veselých
muzikantů a kamarádů, která v duchu
lidové noty rozdávala radost a potěšení,
čítala za dobu působení dechové hudby
v letech 1972 až 1992 několik desítek muzikantů a zpěváků.

Vzpomínkový večer slavnostní náladou krásně zapadl do adventního času.
Sál sokolovny byl plný hostů, bývalých
členů kapely, příbuzných, přátel a příznivců, kteří přišli podpořit svou dechovku.
Když se její členové dokázali dát po letech
dohromady, i když jen u příležitosti výročí, překonali sami sebe.
Myšlenka na toto setkání se rodila
dlouho, postupně zrála, až tu byl 12. 12.
2012 a bylo rozhodnuto. Muzikanti, bývalí členové kapely se na podzim sešli a začali znovu hrát. Zkoušeli s pílí a výsledek
slyšeli a prožili všichni přítomní onoho
krásného večera. Pořadem provázela paní

Malé slečny zpěvačky pod vedením
sbormistryně paní Květoslavy Jarošové kouzlily vánoční atmosféru i u sousedů v Bořeticích.
vlhko šlo až pod kůži. Stánky řemeslného
jarmarku plného rukodělného zboží proběhla děvčata v rytmu kvapíku a tradááá
rychle autobusem domů.
Karolína Bártová

Marcela Vandrová, redaktorka Českého
rozhlasu Brno. Dáma, která svým velkým
charizma dokáže naplnit otevřené „open
air“ prostory, natož tedy do posledního
místečka zaplněný sál naší sokolovny.
K dobré náladě přispěli všichni, kteří přijali pozvání k mikrofonu, aby s láskou i humorem vzpomněli na svého zakladatele pana učitele Františka Jaroše,
na dlouholeté působení kapely, na všechny muzikanty, zpěváky a přátele, kteří
měli tu čest prožít zlomek svého obyčejného žití ve spojení se Starohorkou, je jedno
v jaké době a na jak dlouho…
Skvělou atmosféru umocnil hřejivý
paprsek, děkovný potlesk, kdy všichni
v sále povstali a ocenili Pány muzikanty,
kteří mají lásku k hudbě ve svých srdcích.
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Tóny Starohorky byly toho večera lahodné
jako moravské víno. Z každé skladby znělo pohlazení tónů, navzdory trémě všech
muzikantů. Nebyla však znát. Sami se
záhy ujistili, že je jejich společná energie
mocnější. Zapomněli na sebe. Snad jim
hlavou běžel příběh jejich hudebního života, chvíle, ve kterých kdysi nechali kusy
své duše, své lásky.
Nic okázalého nebylo toho večera
třeba, žádné muzikantské parádičky, zněla jen hudba... a pak jen stačilo zazpívat
mocným a něžným chorálem „Není lepší jak v nedělu“ a čas se všem, škoda, že
jen na chvíli, zastavil. A pak ještě jednou,
když zazněly tóny písně „Pavlovický kos-

Fashion party na jazzu

Atraktivní vystoupení břišních tanečnic, pro mnohé dlouho očekávaný hřeb večera.

telíček“. Barunka Grůzová umí
zpívat, má po kom. Václav Veverka již ví, o čem to je a Vladimír
Melichar zářil na prknech, která
znamenají „doma“. Všichni se
bavili, smáli i plakali.
Se vzpomínkou na tuto krásnou událost, s díky všem, kteří
pomohli s organizací, s obdivem
ke všem, kdo toho večera účinkovali.
Mgr. Dana Růžičková,
Roman Veverka
a Dagmar Švástová

Moderování večera se Starohorkou bylo ctí
a mimořádnou událostí i pro profesionální
redaktorku Českého rozhlasu Brno Marcelu
Vandrovou, společníkem jí byl pan Jan Herzán, muzikant Starohorky.

V sobotu 1. prosince 2012
hostilo Ekocentrum Trkmanka
ve Velkých Pavlovicích Fashion
party na jazzu. Pro návštěvníky
zajímavé módní přehlídky byla
připravena přehlídka modelů ﬁrmy SaXaLa na zimu 2012/2013
a na jaro 2013, ﬁrma TOP OPTIK předvedla novou kolekci brýlí
GUESS 2013, SALON FISHKA
Z vystoupení dechové hudby Starohorka.
potěšil přítomné dámy i pány přehlídkou spodního prádla.
O kulturní program se postarala jazz
Pro hosty byla připravena prezenkapela
LOUISOVI SIROTCI a břišní tatace zdravého životního stylu, produktů
nečnice.
pro zdraví ﬁrem Ajurvéda a Just, líčením
Věra Procingerová
MARY KAY a účesy KADEŘNICTVÍ
RENATA.

Nový rok 2013 přivítali velkopavlovičtí
společným přípitkem a světelnou show
na náměstí před radnicí
Rok se sešel s rokem, zeměkoule završila svůj třistapětašedesát dnů dlouhý
let okolo životodárného Slunce, stalo se
tolik událostí, že se nedají ani spočítat,
ani pojat. Neuvěřitelným mechanismem lidského mozku je skutečnost, že
dokáže jaksi automaticky špatné vzpomínky postupně vytěsnit a zapomenout
a naopak žít z toho dobrého…
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Vše dobré, štěstí, zdraví, spokojenost a úspěchy, to byla nejčastější přání,
která zaznívala i o silvestrovské půlnoci
před radnicí ve Velkých Pavlovicích, kde
se sešly stovky lidiček, aby zde společně
odpočítaly poslední vteřiny starého roku
a přivítaly rok nový, s trošičku nepopulární a tolik diskutovanou či snad „nešťastnou?“ třináctkou na konci.

Ohňostroj před velkopavlovickou
radnicí objektivem pana Pecky.

Velkopavlovický zpravodaj
1/2013
Jaký bude rok 2013? Přesně tak, jak
s ním samy naložíme, vždyť „na každém
konci je krásné to, že něco nového začíná“… A klíč ke štěstí? Je tak prostý a jednoduchý, stačí se k ostatním chovat tak,

jak bychom si přáli, aby se oni chovali
k nám…
U radnice nechyběl ani již tradiční
velkolepý ohňostroj, plný barev a úžasné
světelné show a na zahřátí také čaj a voňa-

vé svařené víno. A samozřejmě nechyběl
ani fotograf pan Milán Pecka, který krásný ohňostroj zdokumentoval :-)!
Karolína Bártová

LADOVA ZIMA hřeje – u srdce, na duši, ve vzpomínkách...
Není snad jediného člověka mezi námi, který by alespoň jednou v životě nevzal
do rukou knížku o milém, šibalském a kamarádském kocourku Mikešovi, o moudré a chytré kmotře lišce a nebo alespoň jedinkrát nedostal do své poštovní schránky
vánoční pohlednici s nostalgickou, po duši hladící kresbou malíře JOSEFA LADY.

Krásné Ladovy obrázky zaujaly
malé i velké.
Už ty nejmenší děti, jakoby vedeni
něčí rukou shůry a jaksi naprosto automaticky, sáhnou mezi spoustou knih seřazených v knihovnách právě po dílech ilustrovaných Josefem Ladou… Je to zvláštní
situace, jako by opředená tajemstvím, či
pohádkou, ale stranu druhou, je to situace
pochopitelná a přirozená. Vždyť obrázky
Josefa Lady jsou obrázky dětství, idyly,
nostalgie, jsou to obrázky přímo magické,
vykouzlené tisíci pohyby štětce lidového
malíře, který na plátno přenášel to co sám
prožil, viděl, co cítil. Jsou to útržky okamžiků malované srdcem...
Dílo Josefa Lady (1887 – 1957) je
nezaměnitelné, má punc ryzí originality,
avšak v průběhu letité tvorby prošlo jeho
dnes všem známé výtvarné pojetí a forma
jeho projevu velmi zajímavým vývojem.

O tom všem se mohli přesvědčit návštěvníci VÝSTAVY REPRODUKCÍ DĚL
MALÍŘE JOSEFA LADY – LADOVA
ZIMA, kterou měli možnost shlédnout
během takřka celého měsíce února 2013
ve velkém výstavním sále Ekocentra
Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.
Vernisáží byla LADOVA ZIMA, čítající hned několik desítek reprodukcí děl Josefa Lady, zahájena v sobotu dne
2. února 2013. A přilákala dle očekávání,
i navzdory nepřejícímu deštivému počasí, vskutku hojný počet zájemců. Ty přivítala a uvedla k prohlídce výstavy Bc. Zita
Dvořáková, vedoucí Ekocentra Trkmanka, která všechny přítomné krátce seznámila se životem a dílem autora obrazů
a s politováním musela omluvit Mgr. Josefa
Ladu, vnuka malíře Josefa Lady. Ten se měl
původně vernisáže zúčastnit, ale snad jako
každého z nás v té době i jeho skolila chřipka.
Dále paní Dvořáková přivítala pana
Ing. Pavla Procházku, starostu města Velké Pavlovice, a v neposlední řadě také Dívčí pěvecký sbor místní ZUŠ pod vedením
mladičké Zdeničky Bálkové a s hudebním
doprovodem Mileny Karberové, jež oživil kulturní program vernisáže pásmem
složeným mimo jiné i z mnoha zpěvných
lidových říkadel na motivy Josefa Lady.
Tímto vystoupením byla idylická atmosféra sálající se z všudypřítomných Ladových
obrázků dokonale umocněna.
Co by už jen scházelo k naprosté dokonalosti? Že by snad jen rvačka v hostinci? Tak na tu naštěstí nedošlo, ačkoliv byla
na výstavě k vidění hned ve dvou variantách! Ale koho oslovila díla zaobírající se
detailně a taktéž v několika vyobrazeních
zabíjačkou, nepřišel zkrátka. Skutečně,
z nádvoří ekocentra se už pátečního
večera nenápadně linula typická vůně

mastného vepřového ovaru, česneku
a majoránky. Jak by ne, konala se zde
pravá moravská zabíjačka! A protože
jsme na vínorodé Moravě, návštěvníci ji
měli samozřejmě možnost zapít vínem či
kořeněným vřelým svařákem. Ani oběd
doma protentokrát vařit nemuseli. A co
se týče trošky kultury, k debužírování
a popíjení všem vyhrávala na nádvoří navíc dětská dechovka ZUŠ pod taktovkou
MgA. Zbyňka Bílka.
Nutno ještě neopomenout, že se nejmenší děti mohly v rámci vernisáže děl
slavného malíře taktéž výtvarně vyřádit
a to v teplé útulné dílničce, jež své útočiště
nalezla v malém dvorním výstavním sále.
A nebo si mohly kousíček Josefa Lady
odnést i domů, prostřednictvím koupě
mnoha krásných upomínkových předmětů, pexes, bločků, omalovánek, pohledů,
magnetků, přívěšků na klíče a nebo i plyšového kocourka Mikeše.

Na mnoha vystavených dílech malíře Josefa Lady se objevila tradiční
zabíjačka. V reálu si ji mohli účastníci
doslovně vychutnat na nádvoří Ekocentra Trkmanka.
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Pokud jste na vernisáži nebo na samotné výstavě chyběli, máte jednoznačně čeho
litovat. Spatřit a pozorně si prohlédnout
známé obrázky či pohlednice malíře Josefa Lady na velkoformátovém zobrazení se
stalo pro všechny návštěvníky výstavy jedinečným a nezapomenutelným zážitkem.
Karolína Bártová

Více o malíři Josefu Ladovi
a jeho díle naleznete
na webových adresách
PAMÁTNÍKU JOSEFA LADY
A JEHO DCERY ALENY HRUSICE
www.hrusice.muzeumompv.cz
& www.muzeumompv.cz

PLESOVÁ SEZÓNA 2013

Děti byly krásnými obrázky přímo
nadšené. Právě pro ně byla připravena tvůrčí dílnička, kde mohly dát volný
průchod svému výtvarnému talentu!

Krojový ples
V sobotu 5. ledna 2013, odstartovala
ve velkopavlovické sokolovně plesová sezóna roku 2013. Zahájena byla Krojovým
plesem, kde se mohli všichni přítomní
pokochat nejen krásou slavnostního velkopavlovického kroje a zatančit si s dechovou hudbou Zlaťulka, ale také se podívat na vystoupení velkopavlovické chasy
s tancem Česká beseda v podání čtyřiadvaceti tanečních párů.
Úvod Krojového plesu však patřil
jako již tradičně dětem – folklórnímu souboru Sadováček při MŠ Velké Pavlovice.
Vedoucí souboru se pustily do nelehkého
úkolu, pokusily se nacvičit s dětmi část
Slovácké besedy. Práce to byla skutečně
náročná, vyžadovala od dětí i paní učitelek mnoho úsilí, trpělivosti, odhodlanosti,
elánu a hlavně disciplíny.
Děti denně pilovaly taneční formace
a jak bylo na plesu vidno, vše se jim podařilo na jedničku s hvězdičkou. Malí tanečníci sklidili obrovský potlesk, stejně tak
i zpěvačka Renatka Martincová, pro kterou bylo letošní vystoupení se Sadováčkem
velkou pěveckou premiérou, a samozřejmě
i ostřílený harmonikář Honza Melichar.
Věra Procingerová a vedoucí soboru
Sadováček při MŠ V. Pavlovice

Předtančení na Krojovém plesu patří
rok co rok dětskému folklórnímu souboru Sadováček...
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Vinařský ples

...hlavní vystoupení pak velkopavlovické
chase, letos zatančila Českou besedu.

Třetí ples letošní sezóny patřil milovníkům vína - byl jím Vinařský ples
pořádaný spolkem vinařů Víno z Velkých Pavlovic. Konal se tradičně v sále
velkopavlovické sokolovny, v sobotu dne
26. ledna 2013. A protože to byl ples vinařský, byl samozřejmě kromě hudby

Myslivecký ples
Ples „v zeleném“ se uskutečnil
ve velkopavlovické sokolovně v sobotu
19. ledna 2013 a byl druhým plesem letošní sezóny. Bohatě vyzdobený taneční sál
přivítal několik generací tancechtivých
návštěvníků. Pro všechny přítomné byla
připravena bohatá tombola ozvláštněná pro tento ples typickými zvěřinovými
výhrami, nechyběl zvěřinový gulášek,
k tanci a dobré náladě hrála dechová hudba Legrúti. Komu se po skončení plesu
ještě nechtělo domů, mohl změnit žánr
a v rytmu disko pokračovat až do brzkých
ranních hodin.
Věra Procingerová

Zvěřinová tombola – tu najdete pouze
a jen na Mysliveckém plese.

Temperamentní předtančení atraktivních břišních tanečnic ocenila s neskrývaným obdivem především mužskou část publika.
a tance zasvěcen především vínu. Tomu
odpovídaly i skvělé ceny bohaté „vinné
i nevinné“ tomboly. Hlavní výhry byly
vskutku lákavé. Největší šťastlivec si tak
odnesl poukaz na poznávací zájezd do Itálie za víny a gastronomií, nebo vysokotlaký čistič Stihl či domácí vinotéku.
Pro plesající bylo mimo nekonečné
škály vín připraveno i gurmánské překvapení, občerstvení v podobě zvěřinových
specialit – ﬁlet paní lesní, kančí guláš, kuřecí prsa na víně, to vše z kuchyně mistra
svého díla pana Milana Koubka. K tomu
všemu vyhrávala věhlasná dechová hudba Gloria, nechybělo ani atraktivní předtančení, květina pro každou dámu a také
slavnostní přípitek na uvítanou.
Karolína Bártová
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Společenský ples Modrých Hor
Ve víru tance a společenského dění
se odvíjela atmosféra sobotního večera,
dne 16. února 2013, dlouho až do noci
na V. Společenském plese Modrých Hor.
Večerem provázela redaktorka a moderátorka Českého rozhlasu Brno paní Petra
Polzerová. Slavnostního zahájení se ujala
starostka obce Kobylí paní Dagmar Kovaříková, starosta obce Vrbice a předseda
DSO Modré Hory pan Tomáš Bílek a na
domácí půdě starosta Velkých Pavlovic
pan Pavel Procházka.
První vystoupení v podobě předtančení standardních tanců patřilo dětskému
tanečnímu páru Barbora Hallová a Daniel
Vojtěšek z Bořetic. Juniory na tanečním

parketě vystřídalo šest tanečních párů
z tanečního studia DANCER Senica.
Salonní orchestr Brno, který oslavil
20. výročí od svého založení, pod vedením
pana Františka Školaře a za pěveckého
doprovodu sólistky paní Magdy Vitkové,
přilákal již sedmým rokem do sálu velkopavlovické sokolovny své příznivce nejen
z blízkého okolí. Zatančit si přijeli hosté
odkudkoliv - z Prahy, z Brna, početná výprava tanečníků ze Znojma i ze Slovenska. Škoda jen, že tato hudba salonních
klasiků nenachází ani po letech své příznivce mezi našimi občany.
K úsměvné náladě a dobré pohodě hostů přispěla i degustace vín vinařů
z Modrých Hor a k plesu patřící tombola.
Naše poděkování patří všem, kteří přispě-

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Předvánoční
vzpomínka
Městská knihovna Velké Pavlovice
byla o loňských vánočních svátečních
dnech krásně ozdobena barevnými papírovými řetězy. Celých 261 metrů jsme
společně zavěsili na budovu knihovny
a uvnitř potom na každé možné volné
místečko mezi knihami.
Ještě než děti přišly do knihovny strávit zde poslední páteční odpoledne před
Štědrým dnem, přinesly nám celých 84
metrů dlouhý řetěz děti z velkopavlovické
mateřské školky, vyrobily ho pro knihovnu jistě za vydatné pomoci svých učitelek.
Opravdu krásný vánoční dárek. Nás do-

spělé přece vždycky nejvíce potěší dárky
ze šikovných dětských rukou.
Tři desítky dětí, které ve společné výtvarné práci pokračovaly v knihovně, v pátek 21. prosince 2012, se ovšem rozhodly
zlomit rekord a slepily do vánočního řetězu opravdu do poslední stužky všechny
připravené barevné proužky papíru. Přidaly tak svých neuvěřitelných 177 metrů,
řetěz se do knihovny málem ani nevešel.
Poděkování jistě patří také rodičům
a prarodičům, kteří nejen přišli, ale vydatně pomáhali s výzdobou a možná se
i docela bavili.
Odpoledne plné návštěvníků jsme
v knihovně využili také k předání dvou
slíbených Krtčích dortů, které patřily vítězům čtenářské soutěže, Matěji Prokešovi
a Ondřeji Bankovi z Velkých Pavlovic.
Oběma se podařilo najít knihovního skřítka, ukrytého v knížkách pro děti. Najít

Začátek zimy byl ve znamení fotograﬁe
V rámci udržitelnosti projektu
přeshraniční spolupráce „Uměním poznáváme své sousedy“ mohli v prosinci
2012 a v lednu 2013 příznivci amatérské fotograﬁe ve Velkých Pavlovicích
i v partnerské Senici navštívit celkem

3 výstavy a zúčastnit se jejich slavnostních vernisáží.
Série společných aktivit začala
7. prosince, kdy přivítal Malý sál Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích

Jedním z nejslavnostnějších okamžiků Společenského plesu Modrých Hor
bylo předtančení v podání tanečního
studia DANCER ze slovenské Senice.
li vzorky vín i dárky do tomboly a všem,
kteří se podíleli na přípravách plesu.
Dagmar Švástová

je dokázal jenom ten, kdo poctivě chodil
do knihovny a přečetl šťastnou rukou vybrané knihy. Doma vlastnoručně upečené
dorty prý malým čtenářům chutnaly.
Na webových stránkách města Velké
Pavlovice si v archivu aktualit můžete prohlédnout krátkou video-reportáž a připomenout si tak vánoční atmosféru vydařené akce.
Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

Pod mrštnými prstíky dětí vzniklo
neuvěřitelných 261 vánočního řetězu! Že by rekord? Pro Velké Pavlovice
určitě, nic podobného zde doposud
nikdy nebylo.

přehlídku fotograﬁí členů Fotoklubu při
Záhorském osvětovém středisku Senica.
Výstava s názvem „Slovenské pohledy“ trvala v našem městě do 31. prosince 2012.
Vernisáž zahájil starosta města, Ing. Pavel Procházka, úvodní slovo k výstavě
přednesla ředitelka Záhorského osvětového střediska RNDr. Ĺubica Krištofová.
Připomenutí zaslouží také skvělý vý-
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kon kytaristky Anděly Štursové ze ZUŠ
v Břeclavi, která vernisáž obohatila kulturním programem.
Dvanáct amatérských fotografů
z Velkopavlovicka a Břeclavska vystavovalo recipročně od 13. do 31. prosince
2012 své práce v Záhorském osvětovém
středisku v partnerské Senici. V předvánoční atmosféře se konala vernisáž výstavy, na které naše město reprezentovali
nejenom fotografové s výstavou „Dívejme
se kolem sebe“, ale také tanečníci ze skupiny Přátelé country, kteří tím do Senice
dovezli úplně nový typ kulturního programu a okouzlili přítomné návštěvníky vernisáže. Úvodní slovo na vernisáž připravila Mgr. Dana Růžičková, výstava se těšila
i zájmu senického tisku a televize.
Poslední z naplánovaných společných
akcí byla výstava fotograﬁí a ekologických
dokumentů „Zelené památníky – staré
a památné stromy Záhoria“, která vznikla v projektu Centra ekologické výchovy
v Senici a Slovenského svazu ochránců

přírody a krajiny Senica. Vernisáž výstavy se uskutečnila na Ekocentru Trkmanka
Velké Pavlovice ve výstavním sále 10. ledna 2013. Skvostné fotograﬁe slovenských
umělců doplnila prezentace DVD nahrávek a krátký hudební program související
s kulturně-ekologickým projektem.
Přijmete toto ohlédnutí za zimní sezónou také jako pozvánku do výstavního
sálu Městského úřadu Velké Pavlovice,
ve kterém se ve čtvrtek, 28. března 2013
uskuteční vernisáž výstavy „Dívejme se
kolem sebe“, kterou se regionální fotografové prezentovali právě v Senici a kterou
velkopavlovické obecenstvo ještě nemělo
příležitost vidět.
Organizátor výstavy, kterým je městská knihovna pod záštitou Města Velké
Pavlovice, se rozhodl představit celou
výstavu tak, jak naše město reprezentovala na Slovensku, kulturní program tedy
budou zajišťovat se svým vystoupením
Přátelé country, zahájení se ujme některý

Vernisáž výstavy v Ekocentru Trkmanka, „Zelené památníky – staré a památné stromy Záhoria“. Velkopavlovičtí
fotografové živě diskutovali nad snímky svých slovenských kolegů, hodnotili
a sbírali cennou inspiraci.

z představitelů města. Výstavu si mohou
návštěvníci prohlédnout také kdykoliv
v úředních hodinách městského úřadu až
do 30. dubna 2013.
Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

Pojďte s námi soutěžit!

Městská knihovna Velké Pavlovice
se pro letošní březen, který je již tradičně Měsícem čtenářů, potřetí zapojila do
soutěže vyhlášené Českým rozhlasem
Brno. Soutěž má název „Řekni mi, co
čteš…“
Úkolem posluchačů v soutěži bude
poznat podle krátké čtené ukázky, o jaké
literární dílo a kterého autora se jedná.
Ukázky do soutěže zasílají jednak přihlá-

šené knihovny, jednak je mohou namluvit
sami čtenáři – posluchači, a to kdykoliv do
17. března 2013 na rozhlasový záznamník
na telefonním čísle 542 523 278, nebo poslat ve formátu mp3 na mailovou adresu
souteze@bo.rozhlas.cz.
Pro výherce je připravena řada pěkných cen – knihy, CD a DVD i speciální
ceny navíc. Před zahájením soutěže obdrží
naše knihovna letáčky s podrobnými informacemi, které zveřejníme jak v knihovně,
tak na webových stránkách města. Podrobné informace najdou posluchači také
na webové adrese www.brno.rozhlas.cz.
Český rozhlas Brno vysílá pro Jižní
Moravu na FM 106,5, ukázky budou vysílány během dne po 7., 10. a 14. hodině,

a po 16:00 vždy vylosování vítězů (bude
ještě upřesněno), soutěž bude probíhat
ve dnech od 4. do 29. března 2013.
Za všechny knihovníky doufáme, že
soutěž přinese posluchačům Českého rozhlasu Brno i našim čtenářům a návštěvníkům hodně krásných literárních zážitků
a těší se, že do Velkých Pavlovic připutuje
hodně vítězných cen.
Mgr. Dana Růžičková,
knihovnice

Knihovna připravuje setkání se spisovatelkou Naďou Horákovou
Je nepsaným pravidlem, že v měsíci březnu, který je Měsícem čtenářů,
se snaží knihovny nabídnout veřejnosti setkání s některou slavnou literární
osobností.
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Městská knihovna Velké Pavlovice
vám v březnu nebo dubnu 2013 nabídne
možnost seznámení s významnou jihomoravskou spisovatelkou Naďou Horákovou. Tato autorka historických romá-

nů a detektivních příběhů má v rodném
listě stejný rok narození, jako spisovatel
Michal Viewegh. Na rozdíl od něho se
však dosud nevěnuje spisovatelské dráze
profesionálně. Působí jako učitelka na
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základní škole, společně s rodinou bydlí
v Mutěnicích u Hodonína.
V posledních letech je dvorním vydavatelstvím této autorky MOBA Brno, nejnovější vydanou knihou je historický román Brněnské nevěstky. Velké čtenářské
oblibě se těší právě autorčiny historické
romány, jako jsou např. Kronika zapomenutého templáře, Pro jméno a čest nebo
Brněnské nevěstky. V městské knihovně si
můžete půjčit také čtyři detektivní romány
z edice Česká detektivka (knihy Falešná
kočička, Dáma v modrém, Hrob třinácté
panny a Kletba markomanské královny).
Poslední dobou se spisovatelka věnuje
převážně scénáristické práci, píše napří-

klad scénáře pro připravovaný televizní
seriál Policie Modrava.
Knihovnice Dana Růžičková se na konání literární besedy se spisovatelkou dohodla
již na podzim loňského roku, momentálně
však Naďa Horáková nemůže ze zdravotních důvodů stanovit přesný termín
setkání. S dostatečným předstihem bude
knihovna o datu konání besedy informovat velkopavlovickou veřejnost prostřednictvím webových stránek města a také
městským rozhlasem. Všichni zájemci
se mohou pro více informací podívat na
webové stránky spisovatelky na adrese
www.nadahorakova.cz
Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

Knihovnické ohlédnutí za rokem 2012
První číslo velkopavlovického zpravodaje v novém roce je vždy z části věnováno
příspěvkům, které bilancují výsledky předchozího roku. Možná bude čtenáře i ostatní
velkopavlovickou veřejnost zajímat také hodnocení Městské knihovny Velké Pavlovice.
Snad nejzajímavějším je přímo to nejvyšší číslo z roční statistiky. Když sečteme
počty návštěvníků knihovny, počty čtenářů,
návštěvníků všech kulturních a vzdělávacích akcí, uživatele elektronických služeb
knihovny a návštěvníky, kteří každý den přijdou pracovat na PC, pak za rok 2012 dostáváme úctyhodné číslo 26.912 návštěvníků.
Knihovnice Dana Růžičková považuje
za nejdůležitější podíl knihovny na kulturním a společenském životě města. Spolupráci se všemi školami a spolky, podporu
akcí svého zřizovatele, města Velké Pavlovice. Za rok 2012 to představuje celkem
50 akcí, kterých se zúčastnilo 7.772 návštěvníků. Určitě se líbila beseda s cestovatelem a spisovatelem Jiřím Márou v dubnu
2012 a nepochybně také autorské čtení Michala Viewegha, kterým jsme potěšili své
čtenáře a příznivce v říjnu 2012.
Městská knihovna se určitě nemusí stydět za své místo mezi všemi profesionálními knihovnami břeclavského regionu. Právě v oblasti kulturních
a vzdělávacích aktivit, nově zakoupených
knih během roku či práce se čtenářem
a poskytování elektronických služeb stojí
na 4. místě v regionu, přičemž před námi
jsou pouze knihovny velkých měst, kterými jsou Břeclav, Hustopeče a Mikulov.
Knihovna zaznamenala v loňském
roce celkem 377 evidovaných čtenářů,

kteří si postupně vypůjčili 15.538 knih
a časopisů. Počty čtenářů a počty výpůjček
se v posledních letech téměř nemění, což
v dnešní době vlastně znamená pozitivní
skutečnost. Těšíme se, že nový přístup
k doporučené četbě na školách všech
stupňů k nám přivede další nové čtenáře.
Během posledních tří let po konzultaci se
ZŠ a Gymnáziem Velké Pavlovice dokoupila knihovna všechny knihy pro doporučenou četbu, dokážeme je získat také
z dalších knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční
služby. Jenom za rok
2012 jsme nakoupili
a ze čtenářských darů
získali 1.649 nových

Naďa Horáková - oblíbená jihomoravská autorka historických románů
a detektivních příběhů.

knih, přičemž se snažíme respektovat
potřeby a vkus všech svých čtenářů Přehledy nových knih najdou čtenáři pravidelně na webových stránkách města
a mohou zde získat také všechny informace
o připravovaných akcích knihovny.
Tou nejnovější bude setkání s jihomoravskou spisovatelskou Naďou Horákovou v březnu tohoto roku. Za pozornost
stojí také nový Knihovní řád Městské
knihovny Velké Pavlovice platný od ledna
2012, včetně tří nových příloh.
Mgr. Dana Růžičková,
knihovnice
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SPOLKY A KONÍČKY
Loňský hasičský rok
V roce 2012 zasahovala naše jednotka 57 krát. Přibližně u čtyř desítek zásahů
zasahovala mimo svůj územní obvod. Nejdelší zásah byl bezesporu při požáru lesa
ve Bzenci, kde v květnu loňského roku strávili čtyři hasiči 16 hodin. Plánovaný výjezd
jednotky byl v 6.30 hod. a na základu se
vozidlo vrátilo ve 22.40 hod..
Další větší událost byl požár rodinného domu v Němčičkách, na počátku roku
2012. Zde strávilo šest hasičů 7,5 hodiny.
To že vyjíždíme pravidelně k zásahům
bez problémů, vedení HZS nestačí a provádí ještě kontroly. Naše jednotka byla

podrobena důkladné kontrole na podzim
loňského roku.
Neproběhla úplně dle představ kontrolorů, ale dle představ velitele jednotky
ano. Bylo mu vytknuto pouze nepředložení některých dokumentů, které však byly
později vyhotoveny, popř. nalezeny v archívu.
Ochranné pomůcky i na hasičské
zbrojnici bylo vše v pořádku, počet hasičů
v jednotce je dostačující (14), pravděpodobně bude doplněn stav během počátku
letošního roku ještě o jednoho.
Finance:
Celkem 835tis. Kč, z toho 426tis. Kč na
mzdy. Dotace činili pro JSDH v roce 2012 cca
235tis. Bez dotací investovalo Město Velké
Pavlovice do požární ochrany celkem 600tis.

Kč, což je přibližně o 30tis. méně než vloni.
Jedna z dotací byla z rozpočtu JMK
(100tis. Kč) a posloužila na koupi vybavení jednotky. Město Velké Pavlovice se
podílelo spoluúčastí 30% (42tis. Kč).
Zakoupená výstroj a výzbroj byla
„dvojího druhu“. Tu kterou jsme potřebovali obměnit (vozidlová radiostanice,
zásahový oblek, hadice, sekyrky, vazáky,
přímočarou pilu, gumáky do půl pasu,
redukce B/C-aj.) a tu kterou jsme ještě
neměli (vysoušeč, oblouk proti lámání
hadic,tašky na masky od IDP, diamantový
záchranný kotouč aj.).
Třetinu dotace spolkly revize dýchacích přístrojů Dräger, které se musí provádět po pěti letech.
Petr Hasil, starosta Sboru dobrovolných
hasičů Velké Pavlovice

Ve Velkých Pavlovicích vystavovali
chovatelé Kingů

Na výstavě holubů Kingů bylo co obdivovat, sešlo se jich zde více než třistapadesát,
jeden krásnější než druhý.

O víkendu ve dnech 9. a 10.
února 2013 se ve velkopavlovické
chovatelské hale konala speciální
výstava holubů Kingů s mezinárodní účastí. Celkem 31 chovatelů
z Čech, Slovenska a Maďarska se
zde sešlo, aby předvedli a nechali si
odborně posoudit 354 holubů Kingů nejrůznějších barevných rázů.
Plemeno holubů King bylo
vyšlechtěno v Americe z několika

velkých plemen holubů, tam také dosáhl
nejvyšší prošlechtěnosti, která se stále
vyvíjí a zlepšuje. Zprvu to byl jen masný
a užitkový holub, který odchovával velká,
těžká holoubata. Časem se více pozornosti věnovalo jeho exteriéru. Odtud se King
rozšiřuje do celého světa, všude je oblíben
pro svůj zjev i charakter. V Evropě si získal mnoho příznivců – chovatelů, kterých
stále přibývá.
Věra Procingerová

Chovatelé holubů soutěžili
„O pohár starosty města“
Základní organizace Českého svazu
chovatelů ve Velkých Pavlovicích uspořádala již čtvrtý ročník soutěže chovatelů
holubů o pohár starosty Velkých Pavlovic.
Ve dnech 26. a 27. ledna 2013 bylo v hale
vystaveno 250 holubů 30 plemen a barevných rázů. Posuzovatelé vybrali nejlepší
a nejkrásnější holuby, jejichž chovatelé si
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přebrali ceny. Soutěžící byli
nejen z Moravy a Čech, ale
také ze Slovenska a Rakouska. Nejúspěšnější byl pan
Václav Rohrer ml. z Pouzdřan s holubem plemene
Brněnský voláč, který získal
hlavní cenu.

Úspěšný velkopavlovický chovatel Vincent Hirčák
přebírá pohár od místostarosty města Velké Pavlovice
Ing. Zdeňka Karbera.
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Místostarosta Ing. Zdeněk Karber
společně s jednatelem organizace panem Antonínem Komosným předali ceny
i úspěšným velkopavlovickým chovatelům: Janu Procingerovi ml., který získal

dvě ceny, Vincentu Hirčákovi, Jakubu
Procingerovi a Ludvíku Gregorovi.
Za pěkně připravenou soutěž, kde byla
vystavena hlavně naše národní plemena
holubů, patří poděkování výstavnímu vý-

boru ve složení Ing. Josef Prát, Antonín
Komosný, Vincent Hirčák, Ludvík Gregor
a Jaroslava Válková a všem dalším obětavým chovatelům, kteří přiložili ruku k dílu.
Ing. Zdeněk Karber

NAPSALI O NÁS
Miss víno zazářila v Číně
stres a všechnu práci velice dobře a příjemně,“ pochvalovala si.
Úkolem soutěže Miss Tourism Queen,
která byla založená roku 1993, najít elegantní, chytrou, přátelskou a okouzlující
ženu. Všechny požadavky nejlépe splňovala „misska“ z Litvy, která získala v soutěži
prvenství. Na druhém místě skončila Miss
Korea a na třetím Miss Čína.
„Soutěž mi byla jedině přínosem. Je
to pro mne velká zkušenost a také doufám příležitost k dalším pracovním nabídkám,“ mínila Pleskačová, která spolu
s účastnicemi z Brazílie, Dánska, Finska,
Gruzie, Filipín a Portugalska uzavřela desítku nejrásnějších dívek soutěže.
„Chtěla bych poděkovat Michaele Rájové ze svatebního salonu Ráj ve Slavkově,
za zapůjčení závěrečné róby a mým přátelům a rodině, za velkou podporu,“ vyjmenovala.
Autor:
Veronika Schallenbergerová
Miss víno Barbora Pleskačová z Velkých Pavlovic v Číně okouzlila - svou krásou,
šarmem a inteligencí, dostala se až do první desítky krásek.

BŘECLAVSKÝ DENÍK, 6. prosince
2012 * Velké Pavlovice, Nanjing – Rodačka z Velkých Pavlovic Barbora Pleskačová po zisku titulu Miss víno oslnila také
v Číně. Na soutěži krásy Miss Tourism
Queen se probojovala do první desítky.
„Jsem velice ráda, že jsem se umístila
v Top desítce, nejen kvůli mně samotné, ale
především mě těší pocit, že jsem dokázala
tak dobře obhájit jméno celé země,“ uvedla
velkopavlovická kráska.

Úspěch je o to větší, že spolu s Pleskačovou se soutěže zúčastnilo celkem devětačtyřicet dívek z nejrůznějších zemí téměř
všech kontinentů. „Bylo mi ctí je všechny
poznat a dozvědět se něco o jejich zemi,
zvycích a tradicích,“ řekla Pleskačová.
Stovky kilometrů od domova se jim
snažil tým prezidenta soutěže Datuka
Danny Ooi z Malajsie vytvořit náhradní
rodinu. „Během celé soutěže, se k nám
chovali jako k vlastním dětem. Proto jsme
jim všechny věřily a cítily se i přes všechen

Barboře Pleskačové prostřednictvím stránek Velkopavlovického zpravodaje dodatečně velmi blahopřejeme a děkujeme za
skvělou reprezentaci a propagaci nejen
České republiky, ale také také našeho vinařského městečka na jihu Moravy, daleko za hranicemi všedních dnů.
Barboře přejeme mnoho štěstí a úspěchů
nejen na profesionální dráze,
ale také v osobním životě.
Za redakci
Velkopavlovického zpravodaje
Karolína Bártová
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MEDICIMBAL potěší fanoušky premiérovým CD
BŘECLAVSKÝ DENÍK, 29. ledna
2013 * Alfou a omegou je v Medicimbalu cimbál. Doplnily ho bicí a baskytara.
Rockové skladby zahraničních i českých interpretů v etno kabátě najdou
zájemci na novém cédéčku tříčlenné
formace Medicimbal.
Příznivci originálního spojení cimbálu a moderní hudby se dočkali. Tříčlenná
formace Medicimbal vydává nové CD.
Své první „Cédéčko je už vyrobené, ale
prozatím se dostalo do rukou jen skalních
fanoušků,“ prozradil frontman, zpěvák
a cimbalista kapely Roman Veverka.
Oﬁciálně jej lidem představí začátkem února. „To máme v plánu v Praze
a Brně jeho křest,“ oznámil Veverka.
Právě v obou městech CD nazvané
prostě Medicimbal vznikalo. „Natáčet
jsme začali v Brně. Po dohodě s naším
producentem jsme s nahráváním pokračovali v Praze,“ přiblížil muzikant.
Lidové i moderní
Práce na premiérovém cédéčku trvala trojici Romanu Veverkovi, Janu Dole-

žalovi, Vojtěchu Kabelkovi a jejich hostů
téměř celý minulý rok. „Byl to totiž proces
zrání,“ vysvětlil frontman Medicimbalu.
Lidé na nahrávce najdou celkem šestnáct
skladeb a také jeden bonus v podobě alternativní verze písničky Horé dědinú. „Cédéčko
je namíchané podobně jako celá naše tvorba.
A to ze dvou proudů. Nechybí na něm lidové
písničky, které zní moderně a naopak moderní
písničky, které zní lidově,“ popsal.
Vedle známých „lidovek“ jako třeba
Vínečko bílé či Zdálo sa mně obsahuje CD
Medicimbal i skladby od českých a zahraničních interpretů. Například od Stinga,
U2, Eltona Johna, Olympiku nebo Marty
Kubišové. „Písničky, které hrajeme, vybíráme společně. Vždy jsou to skladby, jenž
se nám líbí. Zpěv a cimbál je pak především
na mě. Ostatní přinesou další podíl a výsledkem je velká shoda. Seznam písniček
na cédéčko nám pomohl sestavit producent
a my jsme mu věřili,“ řekl frontman kapely.
Horká hudební novinka vzbudila
u fanoušků velký zájem. Ti ji dokonce
mohli získat v předstihu ještě před jejím
uvedení. „Děkuji za CD. Mám i s věnováním,“ vzkazoval například na začátku

Oheň zničil dům ve Velkých Pavlovicích
BŘECLAVSKÝ DENÍK, 20. února
2013 * V dramatickou záchranu života se pro rodinu ve Velkých Pavlovicích
změnila noc z úterý na středu. Sedmasedmdesátiletý muž, jenž v domě bydlel
utrpěl poranění zad.
„Požárem bylo zasaženo přízemí samostatně stojícího rodinného domu. Jeho
obyvatelé už byli venku,“ uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Oheň vznikl od plynového topidla
a kvůli dřevěnému obložení se rychle šířil
dále. Nakonec zničil několik místností.
„Sedmasedmdesátiletý pán bydlící v přízemí se včas probudil a pokusil se oheň
uhasit. To se mu již nepodařilo, a proto
upozornil na nebezpečí syna z prvního patra domu. Ten ještě stihl vyjít ven, než oheň
zachvátil schodiště a společně pomocí žebříku zachránili zbylé obyvatele domu z prvního patra,“ sdělil Mikoška.

ledna prostřednictvím facebooku Pavel
Hotárek.
To někteří si nahrávku poslechli ještě dříve. „Sedmadvacátého prosince mi
CD dorazilo domů. Je super. Moc děkuji
za krásný zážitek, udělali jste mi radost
k Vánocům,“ napsala již před měsícem
na facebookových stránkách Medicimbalu jedna z fanynek Pavla Sošková.
O koupi nového CD netradičního
spojení lidové muziky s aranžemi inspirovanými moderními žánry přemýšlí
i Iva Veselá z Dolních Dunajovic. „Jejich
vystoupení jsou pokaždé jiná a něčím
zvláštní. Také proto se mi tak líbí. Jejich
tvorba a přístup ke hraní a propojení moderního s lidovým je krásné, což převažuje
nad jakýmikoli negativy. Jestli vůbec nějaké mají. Nevím však, co mám čekat od jejich
ustálené formy na CD,“ krčila rameny.
Nový zvuk
Zájem lidí o premiérové cédéčko
členy Medicimbalu těší. Že by začali
i s vlastní tvorbou, ale neuvažují. „Ještě
jsme k tomu nedozráli. Jsme především novým zvukem, přestože jsme pouhými interprety již známé muziky. Když hrajeme, zní
to z nás. My do toho položíme naše duše,“
řekl Veverka.

Teprve poté se důchodce svěřil, že je
zraněný. Velitel zásahu mu proto přivolal
lékařskou pomoc. Další hasiči přijeli s termokamerou, aby vyloučil skrytá ohniska.
Jejich zásah skončil před šestou hodinou
ranní. „Odvětrali jsme dům pomocí přetlakové ventilace a po likvidaci posledních ohnisek
požáru se jednotky postupně vracely na své
základny. Místní jednotka dobrovolných hasičů zůstala na pokyn velitele zásahu na místě
požáru do sedmi hodin a prováděla dohled
nad požářištěm,“ dodal mluvčí.
Podle vyšetřovatele hasičů se škoda
dostala na půl milionu korun.
Autor: Lukáš Ištvánek, Břeclavský deník

OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ
Šlechtění obilovin
ve Velkých Pavlovicích
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Velké Pavlovice jsou známé Šlechtitelskou stanicí vinařskou, která byla
založena v roce 1901 jako Zemská révo-

vá školka, později Státní révová školka.
Méně a dovolím si říci, že téměř vůbec nejsou široké veřejnosti známé šlechtitelské
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14 hospodářských dvorů převážně od císařské
větve Habsbursko-Lotrinské, na kterých provozovala rostlinnou a
živočišnou výrobu.

cích statku založila velmi úspěšnou šlechtitelskou stanici. Velké množství nových
vyšlechtěných odrůd je spojeno se šlechtitelem a spoluzakladatelem stanice Ing.
Janem Straňákem (1891-1975), který
v letech 1926-1945 pracoval ve šlechtitelské stanici. Státní statek byl i průkopníkem v zavádění moderní zemědělské
techniky. Na polích statku se rolníci mohli
sami přesvědčit o výhodách parních oraček, samovazů, rozmetadel a secích strojů. Iniciátorem těchto přehlídek činnosti
byl vrchní správce statku Josef Všetečka.
Významným šlechtitelem kukuřice byl
rovněž Ing. Jan Straňák. Po roce 1945
přešel do Ústřední správy šlechtění a semenářství.

Šlechtitelská stanice
Cukrovaru Latzel
a spol.
Vznikla v roce 1905
ve Velkých Pavlovicích.
Zaměření stanice bylo
Historická fotograﬁe velkopavlovického cukrovaru.
na šlechtění ozimé pšenice a jarního ječmene.
stanice zaměřené na ověřování a šlechtění Plocha půdy, kterou stanice používala na
nových odrůd obilovin a dalších plodin šlechtění, kolísala v návaznosti na rozsah
vhodných do suchých podmínek jižní Mo- množení šlechtění odrůd. Právo užívat
Odrůdu ozimé pšenice Pavlovická
ravy. A byly to šlechtitelské stanice hned označení původnosti mohly mít jen nově
198
vyšlechtil Vladimír Polák ze Šlechdvě. První vznikla šlechtitelská stanice vyšlechtěné odrůdy. Právo užívat označetitelské
stanice v Čejči z materiálu
cukrovaru Latzel a spol. Druhá byla zří- ní originality a původnosti měly odrůdy
ze
ŠS
Velké
Pavlovice, která byla zrušena
zena správou státních statků v Hodoníně vyšlechtěné ve šlechtitelské stanici - ozik
1.3.1947.
Část
rozpracovaného materina Státním statku Velké Pavlovice.
má pšenice – Pavlovická vouska červená
álu
byla
předána
i
do ŠS ve Valticích.
Šlechtění obilovin si vynutil růst oby- – povolena v roce 1919, jarní ječmen –
Obě
šlechtitelské
stanice ve své době
vatelstva a bouřlivý rozvoj průmyslu, kdy Pavlovický raný – povolený v roce 1922.
významně
přispěly
k
vzestupu
úrovně výdocházelo k požadavkům na růst pro- Šlechtitelská stanice byla ve 30. letech miroby
obilovin.
I
když
jsou
tehdejší
nově
dukce potravin. Do zemědělské výroby se nulého století metodicky i odborně řízena
vyšlechtěné
odrůdy
překonány
dnešními
dostávají nové plodiny, z nichž tři – jete- Šlechtitelskou stanicí Spolku moravských
odrůdami, sehrály nezastupitelnou roli
loviny, brambory a cukrovka významně cukrovarů v Olomouci.
v době svého vzniku. Nová odrůda byla
ovlivnily nejen systémy střídání plodin,
výnosově výkonnější až o 20% oproti staale i růst rostlinné a následně i živočišné Šlechtitelská stanice
rým odrůdám při dobré agrotechnice pěsprodukce. Navíc šlo o plodiny, které zlep- Státního statku Velké Pavlovice
šovaly půdní úrodnost a tím i růst výnosů
Po rozpadu Rakousko – uherské mo- tování. Všem pracovníkům patří uznání
obilovin. Pozitivní vliv na šlechtění plodin narchie a vzniku Československé republi- a obdiv za odvedenou práci při šlechtění
měly na Moravě cukrovarnické společnos- ky v roce 1918 byl majetek císařské rodiny nových odrůd obilovin.
ti. Ty výrazně ovlivňovaly úroveň šlechtění převzat státem. Vznikl Státní statek Velké
Ing. František Kostrhun
všech druhů obilovin a cukrovky. Šlechtě- Pavlovice řízený Správou státních statků
Text: Šlechtitelské plochy obilovin
né odrůdy dosahují nejen zvýšení výnosu, v Hodoníně, která v roce 1924 na pozemale také zvýšení kvality především u cukrovky. Zatímco v roce 1818 měly tehdejší pěstované formy cukrovky 6% cukru
Přehled výsledků šlechtitelské práce - právo původnosti a rajonizace
a v roce 1858 10,1 %, v roce 1929 to již
bylo přiznáno odrůdám:
bylo 20,1 % cukru. Za sto let se šlechtěním cukrovky cukernatost zvýšila více než
ozimá pšenice – Hodonínská bezosinná, rok 1935
trojnásobně. Podobně rostly i výnosy zrna
ozimá pšenice – Hodonínská holice, rok 1935
u obilovin a kukuřice.
ozimá pšenice – Hodonínská univerzální, rok 1937
Cukrovar ﬁrmy Latzel a spol. byl dán
ozimá pšenice – Hodonínská osinatka, rok 1938
do provozu v roce 1866 a zaměstnával 120
ozimá pšenice – Hodonínská osinatka, rok 1947
stálých pracovníků, v plné sezóně zpraozimá pšenice Pavlovická 198, rok 1956
cování cukrovky 300-400 sezónních prajarní pšenice – Hodonínská holice, rok 1936
covníků z Velkých Pavlovic a okolí. Spolu
jarní pšenice – Hodonínská osinatka, rok 1931
s císařským velkostatkem byl zdrojem obozimý ječmen – Pavlovický, rok 1952
živy. Pěstování cukrovky bylo jistou obžijarní ječmen – Hodonínský I, rok 1932
vou i pro rolníky. Pro chov dobytka znažito – České, rok 1949
menala cukrovka zdroj krmení chrástem
kukuřice – Hodonínský koňský zub žlutý, rok 1937
a cukrovarnickými řízky. Vedle rodiny
kukuřice – Hodonínská Florentinka, rok 1939
Latzelů byla největším podílníkem německá
rodina Kassnerů, která měla pronajatých až

31

Velkopavlovický zpravodaj
1/2013

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Z mateřské školy...
Zápis do Mateřské školy Velké Pavlovice
Ve středu 24. dubna 2013 proběhne zápis dětí do mateřské školy na školní rok
2013/2014. Formulář žádosti bude k vyzvednutí v hale MŠ od 17. dubna do 23. dubna
2013 v době od 12.30 do 16.00 hod.
Uvádíme kritéria, která jsou směrodatná pro zápis dětí v naší MŠ.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
Ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice, V sadech 48, příspěvková organizace
(dále jen mateřská škola) stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat
při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech,
kdy počet žádostí podaných zákonnými
zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou

kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:
1) Trvalý pobyt dítěte v obci, v které mateřská škola sídlí.
2) Dosažení věku dítěte 6-ti let dítěte v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku, přednostně se
přijímají děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky
3) Zaměstnanost rodičů – přednost budou
mít děti, jejichž rodiče oba pracují, před

dětmi, jejichž matka (otec) je např.
doma a pobírá rodičovský příspěvek
4) Délka docházky do mateřské školy –
přednost budou mít děti, které budou
docházet do MŠ po celý školní rok a v celodenním režimu před dětmi přihlášenými jen po část roku, popřípadě jen
na 4 hodiny
5) Docházka dětí, jejichž matka (otec) je
na MD – v případě volných míst v MŠ
se děti přijímají podle data narození
od nejstarších.
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude
ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném
pořadí 1) až 5).
Jiřina Zigová,
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice

Vzpomínka na advent ve školce roku 2012
Čertí rojení ve školce... a přišel i MIKULÁŠ s ANDÍLKEM
To vám byla čertiska! Obrovská,
sírou smrdutá, stará sláma jim padala
za patami, brrrr, hrůza na ně pohledět!
Ještěže s nimi šli i hodný svatý Mikuláš
a sněhobílý andílek, s košíčkem plným
dobrot, jinak by se to snad ani bez slziček neobešlo... I když, i ta sem tam
ukápla! Kde? No přeci v naší školce,
přesně na den na mikulášskou nadílku,
5. prosince 2012, a tak jsme si rovnou

Mikuláš, anděl a dvě pořádná čertiska
hrůzu naháněla...
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připravili pro naše
rodiče, sourozence,
babičky, dědečky a
kamarády besídky!
Paní učitelky všech
čtyř tříd, Berušek, Koťátek, Sluníček a Kuřátek,
nacvičovaly mikulášská
pásma už od začátku
listopadu, to aby byla
divadelní představení
dokonalá a vypilovaná
do puntíku. A také že
byla, no přece si malí
školkaříčci nemohli trh... avšak nutno podotknout, že byli velcí pekelníci v ještě větším
nout ostudu, nejen před
ohrožení – ve školce objevili nečekaně obstojnou konkurenci,
rodiči ale hlavně před
řádně pekelný dorost!
mikulášskou pohádkovou trojicí.
Beruškové děti si zahrály na zimní les pojednávající o nebeské poště. Všechny
plný zvířátek, u Koťátek se vyrojil čertov- besídky byly roztomilé, děti šikovné, roský dorost, naopak o patro výše u Sluní- diče na své ratolesti patřičně pyšní a doček si dali dostaveníčko andílkové a sně- jatí a paní učitelkám určitě spadl kámen
huláčci a Kuřátka si střihla divadelní kus ze srdce, že se vše podařilo na jedničku

Velkopavlovický zpravodaj
1/2013
s hvězdičkou. Zazvonil zvonec, divadelním pohádkám je konec a...?
...a přichází důstojný Mikuláš v doprovodu hodného a vlídného anděla a
také dvě obrovská hrůzostrašná čertiska!
Sice občas někdo říká, že jsou to převlečení lidé, ale jak by tedy mohli vědět, že si
děti někdy neuklízí hračky, že zlobí místo

odpoledního spinkání, že lítají po chodbách školky, občas neposlouchají a nebo
dokonce, že se šťourají prstíkem v nose
:-)))! Ojojoj, to nebude jenom tak, ti to měli
v knize hříchů všechno pěkně nažalované!
Vězte však, že to byly opravdu jen malé
hříšky, děti svatosvatě slíbily, že se do příští
obchůzky Mikuláše napraví. Věříme, že se

Ze základní školy...
Školní rok je v půlce… A co nás čeká dál…?
Školní rok 2012/2013 zdárně doběhl do své poloviny a zejména prvňáčci se nemohli dočkat svého prvního
vysvědčení.
Výsledky prospěchu i chování byly
následující: Na I. stupni je celkem 151
žáků v sedmi třídách. Prospělo 150 žáků,
z toho 118 s vyznamenáním, neprospěl
jeden žák a dostatečný prospěch byl u 12
dětí. Dva žáci byli hodnoceni slovně s českého jazyka a angličtiny. Pochvalu třídního učitele získalo 31 žáků, napomenutí
třídního učitele 6 dětí a důtku třídního
učitele 1 žák. Zameškaných hodin bylo
na 1.stupni evidováno 5.479, což činí
v průměru 36 hodin na žáka.
Méně příznivé výsledky se objevují
tradičně na druhém stupni. S celkového
množství 133 žáků prospělo 130; s vyznamenáním 39, s dostatečným prospěchem
53 žáků a neprospěli 3 žáci. Pochvala třídního učitele byla udělena 28 žákům, ředitel udělil pochvalu 4 žákům; důtku třídního učitele dostalo 12 žáků, důtku ředitele
také 12 žáků a druhým stupněm z chování
byli klasiﬁkováni dva žáci. Na druhém
stupni zameškali žáci celkem 7.267 hodin, tj. průměrně 55 hodin na žáka.
A na co se můžeme těšit ve druhé polovině letošního školního roku? Začátkem
února proběhl lyžařský výcvikový kurz
v Čenkovicích v Orlických horách
pro žáky 7. a 8. ročníků. Od 5. března
do 24. května budou děti z druhých
a třetích ročníků jedenkrát týdně na dvě
vyučovací hodiny dojíždět do plavecké
školy v bazénu v Hustopečích.
V sobotu 9. března oslavíme 120
let od předání budovy školy do užívání
a zároveň si připomeneme 1.150 let od

příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu.
K těmto příležitostem je připraven komponovaný program spojený s prohlídkou
školy a kulturním vystoupením žáků ZŠ
a ZUŠ.
Zároveň také pracujeme na vytváření
digitálních učebních materiálů projektu
EU peníze školám, který naší škole končí
k 31. 8. 2013. Učební materiály vytvořené v tomto projektu jsou volně přístupné
a na požádání k dispozici u ředitele školy.
V jarních měsících by se měly rozjet práce
na dalším projektu, nazvaném ,,Od hlaholice po Comenia script“, kterým škola obsadila sedmé místo mezi projekty MŠMT.
Zde by měly být vytvářeny učební matriály
do českého jazyka a dějepisu, vybavena
pracovna a galerie písemnictví a podpořena řada zajímavých historických exkurzí
pro naše žáky.
V posledních měsících jsme si mohli povšimnout výrazných novinek, které
naše školství čekají od příštího školního
roku. Půjde zejména o zavedení druhého
povinného cizího jazyka a to nejpozději
od osmého ročníku. V současnosti nabízíme němčinu jako povinně volitelný
předmět již ve 4. a 5. ročníku a také od 7.
do 9. ročníku. Předpokládáme, že jako druhý povinný jazyk zvolíme právě němčinu
a během několika týdnů vznikne ﬁnální verze jejího začlenění jako povinného
předmětu na 2. stupni. Stejně také ﬁnanční
gramotnost bude muset být od 1. září 2013
povinnou součástí základního vzdělávání.
Zde můžu jen konstatovat, že tento předmět již druhým rokem vyučujeme v devátém ročníku pod názvem ,,Základy ekonomie“ a jsme tak jednou z prvních škol v
regionu, která ji má jako povinný předmět.

jim to podaří, mají na to celý rok!
Karolína Bártová
PS: Velmi děkujeme Jiřímu Michnovi –
Mikuláši, Michaelce Melicharové – andělovi a Radimovi Buchtovi a Josefu Konečnému – čertům, za úžasné herecké výkony.
Byli jste výborní!

Poslední novinkou v režii naší základní školy je tzv. absolventská zkouška
pro žáky devátých ročníků, která získává
na popularitě postupně v řadách škol celé
republiky. Koncem května budou mít žáci
devátých tříd za povinnost připravit se
a vykonat zkoušku ze tří předmětů a její
výsledek bude součástí závěrečné klasiﬁkace. Povinně budou konat zkoušku
z českého jazyka a literatury a to v písemné i ústní části, druhý předmět si zvolí
mezi matematikou (písemně) a anglickým jazykem (ústně) a třetí předmět z nabídky dějepis, fyzika, chemie, přírodopis
a zeměpis (ústně).
Chci ubezpečit žáky i rodiče, že se nebude jednat o napodobování maturitních
zkoušek. Hlavním cílem je motivování
vycházejících žáků do druhého pololetí.
V současné době, kdy nabídka míst
na středních školách výrazně převyšuje poptávku a mnozí žáci jsou již těsně
po pololetním vysvědčení přijati na střední školu, nemají žádnou motivaci v posledním půlroce svého působení na základní škole aktivně pracovat, což se velmi
negativně projevuje v jejich prospěchu
i chování a značně ztěžuje práci pedagogů.
Proto bude posledním požadavkem školy
na deváťáky aktivní příprava a úspěšné vykonání této ,,malé absolventské zkoušky“.
RNDr. Ludvík Hanák,
ředitel školy

33

Velkopavlovický zpravodaj
1/2013

Pololetní vysvědčení, pro prvňáčky úplně první!
Ve čtvrtek 31. ledna 2013 obdrželi prvňáčci navštěvující Základní školu
ve Velkých Pavlovicích svoje první vysvědčení. Děti od září odvedly veliký kus práce. Dnes už pěkně čtou, krasopisně píší,
svižně počítají a dokonce i vymýšlejí slov-

ní úlohy. Za svou snahu a píli si zaslouží
pochvalu nejen všechny šikovné děti, ale
i jejich pečliví a svědomití rodiče.
Mgr. Darina Zborovská,
třídní učitelka 1.A třídy

ZÁPIS DO ŠKOLY
– ze školkaříků prvňáčci
Ve čtvrtek 7. února 2013 proběhl
na Základní škole ve Velkých Pavlovicích
zápis dětí do prvního ročníku pro školní
rok 2013/2014. Zápis dítěte do školy vnímají všichni rodiče jako mimořádnou událost v životě svého dítěte, protože nástupem
do školy mu končí bezstarostné dětství
a začíná školní život plný práce a povinností. My učitelé zase považujeme tento den
za velmi důležitý pro vývoj naší školy.
Zatímco maminky a tatínkové budoucích prvňáčků sepisovali všechny potřebné administrativní údaje, děti plnily
rozmanité úkoly - kreslily obrázek, reci-

tovaly básničky, počítaly, třídily obrázky,
písmena a barvy. Tyto aktivity jsou klasickým testem školní zralosti. Na základě výsledků pak škola rozhoduje o přijetí žáka
do první třídy, nebo může rodičům doporučit odklad školní docházky jejich dítěte.
Budoucí školáčci dostali dárečky
od žáků pátých ročníků a pamětní list, který
jim bude tento slavnostní den připomínat.
Všechny děti za jejich výkony moc chválíme
a těšíme se na ně v příštím školním roce.
Za kolektiv učitelek I. stupně
ZŠ Velké Pavlovice
Mgr. Miroslava Fišerová

Znáte kouzelná slůvka?
Podávají si ruku
se slušností...
Slušné chování by mělo být samozřejmostí, ale přesto se stále častěji setkáváme s dětmi, které zapomenou pozdravit,
poděkovat nebo poprosit. V rámci školního projektu „Slušné chování“, které proběhlo ve druhé třídě ZŠ Velké Pavlovice,
žáci diskutovali o správném i nevhodném

Cesta za poznáním rodu Lichtenštejnů
Ve středu 23. ledna 2013 se žáci osmých tříd vypravili do Městského muzea v Hodoníně na výstavu Jan Adam
I. z Lichtenštejna. V roce 2012 uplynulo
300 let od smrti knížete Jana Adama I.
z Lichtenštejna, velké postavy knížecího
rodu Liechtensteinů a zakladatele novodobého státu Knížectví Lichtenštejn.
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V muzeu na nás čekal historik PhDr.
Marek Vařeka, Ph.D., člověk nejpovolanější, neboť rod Lichtenštejnů je dlouhodobě „jeho láskou“. Byl to právě on, kdo
zajímavými informacemi poutal naši pozornost po celou dobu prohlídky. Upozornil nás na unikátní předměty ze 17. a 18.
století, které se váží k postavě knížete Jana

První vysvědčení plné jedniček –
obrovská událost nejen pro samotné
prvňáčky, ale i pro celé jejich rodiny.

Nejenom Robinek má již řádně našlápnuto do 1. třídy! Všem budoucím
školáčkům přejeme spousty jedniček
a radosti z učení.
jednání. Učili se, jak oslovit dospělého,
jak požádat kamaráda o pomoc a radu.
Na závěr každý školák vymyslel
a napsal příběh s kouzelnými slovy „PROSÍM, DĚKUJI, DOBRÝ DEN nebo
NA SHLEDANOU“. Jak se dětem jejich
práce povedly, posuďte sami, třeba v krátkém vtipném příspěvku Petříka Vymazala.
Mgr. Eva Drienková,
třídní učitelka 2.A třídy
ZŠ Velké Pavlovice

Adama I.. „Prošli“ jsme dějiny rodu především s jejich vazbou na území Moravy.
Byl to právě kníže Jan Adam I., který
nechal v Rakousích a na Moravě postavit
řadu staveb jako např. plumlovský zámek,
část areálu lednického zámku nebo dva
vídeňské paláce. Kníže byl také dobrým
ekonomem, když se mu podařilo stabilizovat rodové ﬁnance a ještě je dále investovat třeba koupí panství Hodonín, Šternberk, Schellenberk či Vaduz.
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Na závěr jsme se všichni shodli, že
„Cesta za poznáním rodu Lichtenštejnů“
nebyla marná.

Mgr. Lenka Korpová, zástupkyně
ředitele ZŠ Velké Pavlovice

Souboj na ostří mrštných jazýčků
aneb RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Pololetní vysvědčení je již dávno rozdáno, i jarnímu prázdninování odzvonilo
a opět začala škola... Do jejího víru jsme
naskočili jako do rozjetého vlaku, svižnou jízdu jsme si navíc zpestřili krásnou
a poetickou záležitostí – kláním v recitaci.
Základní škola Velké Pavlovice uspořádala v pondělí 18. února 2013 školní kolo recitační soutěže. Mladí nadějní umělci byli
rozděleni do čtyř kategorií dle věku.
První místa a pomyslné zlato si svým
mrštným jazýčkem doslovně vybásnili
Miroslav Náležinský z 2.A (druhé mís-

to Markéta Nováková 2.A, třetí místo
Natálie Drbolová 3.B), Klára Pejchlová
ze 4.A (druhé místo Štěpán Prokeš 5.A,
třetí místo Lucie Kynická 5.B), Hanka Bálková ze 7.A (druhé místo Sabina Ondrová
6.B, třetí místo Anna Šimková 6.B) a Veronika Kotlánová z 8.A (druhé místo Jakub
Malhocký 8.A).

Jan Adam I. z Lichtenštejna –
proslulý jako štědrý mecenáš města
Hodonín.

Všem šikovným žákům a také vyučujícím,
kteří děti do soutěže připravili,patří obrovská gratulace a poděkování.
Karolína Bártová

Jak si hrát a zároveň vzdělávat
– to nás učí ČNB
Česká národní banka připravila nejen pro nás, žáky základních škol, interaktivní výstavu, na které jsme si mohli
sami vyzkoušet jaké to je být centrální
bankou, která už dvacet let ochraňuje
naši měnu - českou korunu.
Na pěti počítačových hrách, které
výstavě dominují, jsme mohli sami ukázat, jak bychom korunu dokázali ochra-

Mladí recitátoři z II. stupně ZŠ Velké
Pavlovice.
ňovat právě my, kdybychom byli na místě České národní banky. Každý z nás si
vyzkoušel všechny hry a popřípadě si
vzal i milion korun domů. Myslím, že se
všichni bavili a že budeme nadále chránit
českou korunu.
Tereza Kopecká a Darina Pešová

Vlakem od Barvíčkova přes Ovocnou Lhotu až do Prázdninova
Přemýšlíte o tom, jestli byl zaveden nový vlakový spoj z Velkých Pavlovic
do netradičních míst v naší zemi? Bohužel,
musím Vás zklamat, tento spoj začíná jezdit
pouze v naší anglické školní družině. Začínáme cestovat vláčkem a připojovat vagonky s různými tématy.
K tomuto účelu jsem našim malým „angličánkům“ vystavila pas, do kterého si budeme společně zaznamenávat naše putování.
Žáci si budou v jednotlivých stanicích osvojovat slovní zásobu z konkrétních tematických
okruhů hravou formou (formou písniček,
básniček spojených s kreativním tvořením).

Po splnění úkolů souvisejících s daným
tématem si budou moci do svého pasu přimalovat vagónek. Na konci roku zjistíme
kolika stanicemi děti úspěšně „projely“
a odměna je dozajista nemine.
Děti si své pasy samostatně vyplnily,
což nebyl úplně tak snadný úkol. Musely
znát nejen své jméno, ale i třídu, barvu svých
očí a to vše samozřejmě anglicky. Nakonec
se jim to všem podařilo na jedničku.
Popřejte nám šťastnou cestu a minimum zpoždění.
Lektorka anglické školní družiny při ZŠ
Velké Pavlovice Mgr. Vilemína Osičková

Hurá a vyrážíme! Kam? No přeci
za dobrodružstvím, za angličtinou!
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Mikulášci, čerti
a andělé co by
skleněné lucerničky
Také koncem roku 2012 jsme dětem
ve školní družině rádi připomněli, že opět
nastal čas příchodu tří známých postaviček Mikuláše, čerta a anděla, s nimiž
tradičně začíná předvánoční období. Je
krásné, že některé z nejmenších dětí ještě
na opravdového Mikuláše skutečně věří
a tak v nich vzbuzuje příchod pohádkové
trojice značné obavy. Abychom veškeré
strachy a chmury zahnali, pustili jsme se
do ryze „mikulášského“ tvoření.
Z domu si měly děti za úkol přinést
tři velké zavařovací sklenice, což v tomto
období určitě vzbuzovalo u maminek ne-

Mikuláš, čert a do třetice anděl – to je nádhera, co říkáte!? Stačily nám k jejich
výrobě obyčejné zavařovačky a šikovné ruce.
malé pochyby, co že se to bude ve škole dít
:-)?! Všechny ostatní pomůcky jsme měli
už připravené v družině – barevné papíry,
lepidlo a bílou vatu. A pak už jsme nechali
rozehrát náš výtvarný um a fantazii a dílka
byla hotová.

Děti si ke své obrovské radosti a nadšení
odnášely domů originální lucerničky s obličejíky známé strašidlácké trojky. Jen se podívejte na fotograﬁi, jak se nám dílka povedla!
Mgr. Lenka Tesařová & Naďa Slámová,
vychovatelky ŠD při ZŠ Velké Pavlovice

Zprávičky ze školní družiny
Půlrok ve školní družině utekl rychle jako voda. Během tohoto období si
děti v družince stačily najít řadu nových
kamarádů a vytvořily si pěkný kolektiv,
ve kterém se cítí spokojeně. Děti spoustu
volného času věnují volným skupinovým
hrám. Vedle klasických stavebnic LEGA,
DUPLA a SEVY rády hrají své oblíbené deskové hry nebo využívají prostoru
na koberci či u stolečků k pracovním
a výtvarným činnostem.

V dalším pololetí na děti čeká různorodá nabídka činností. Budeme se těšit
například na maškarní karneval, velikonoční rukodělnou dílničku, čarodějnický
rej, či bláznivou módní přehlídku. K slavnostnímu ukončení školního roku chystáme pro děti akci s názvem „Hurá za strašidly“ s přespáním ve školní družině.
Mgr. Lenka Tesařová & Naďa Slámová,
vychovatelky ŠD při ZŠ Velké Pavlovice

Jedna z nejoblíbenějších činností
družinkových dětí? Hra se stavebnicí
LEGO DUPLO. Na Vánoce přinesl
Ježíšek hned 4 obrovské krabice!

Lyžařský kurz pro 7. ročník
Tak, a je to opět tady – kufry, batohy,
lyže. Ještě autobus a můžeme vyrazit.
Směr: Čenkovice, důvod: lyžařský kurz,
osazenstvo: žáci 7. ročníku a pár osmáků.
Sedmáci plní očekávání, osmáci s tajuplným výrazem.
Po cestě jsme hledali alespoň ﬂíčky
sněhu – ale, bohužel, nic. „Počkejte, až
projedeme Kouzelným lesem“, utěšovala
nás paní učitelka Bukovská. A skutečně –
Čenkovice nás přivítaly v bílém.
Tak rychle vybalit oteplováky a hurá
na svahy! Jen, vybavení některých jaksi
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neodpovídalo tak docela horským podmínkám – nízké ponožky do přezkáčů či
plátěné botasky na vycházku do sněhu.
Pro některé bylo taky obrovským překvapením, že se na horách lyžuje.
Ale jinak fajn. Kromě nového kuchaře, (který fantasticky vaří), se tu moc
nezměnilo - hlavně, že zůstala stará receptura na nepopsatelnou pizzu. A tak
se ráno u pokojů jako každý rok hromadí
stohy krabic od pizzy. A jako každý rok –
a tento obzvlášť – největším problémem
je nepořádek dětí na pokojích a chybějící
ruce maminek, které by ho za ně uklidily.

Lyžování v Orličkách bylo super!
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Podmínky na lyžování jsou úžasné
a po dvou dnech není v kurzu už žádný
začátečník – lyžníci suverénně vyjedou
na vleku a pak ﬁčí dolů – tu „Černý ďábel“,
tu něžná „Sněženka“.

Ale i tento kurz bude jednou končit
a nám se zatím nechce ani pomyslet na to,
že budeme muset balit, nasednout do autobusu a s Čenkovicemi se rozloučit.

Účastníci lyžařského kurzu
Čenkovice – Orlické hory 2013
ze ZŠ V. Pavlovice

Pohár starosty města v kopané
vybojovaly třídy 3.B a 5.B
Poslední lednový den bývá ve škole
obvykle spojován s napjatým očekáváním pololetního vysvědčení. Na letošní
31. leden se děti prvního stupně ZŠ Velké Pavlovice těšily více než jindy. Důvodem byl každoroční fotbalový turnaj
O pohár starosty města, jehož konání
připadlo právě na tento den.
Každé z družstev v obou kategoriích,
starší i mladší, do posledních chvil doufalo
ve vlastní vítězství a zisk poháru. Některé naděje postupně pohasínaly, jiné sílily.
Nakonec se z vítězství v mladší kategorii

těšili borci ze 3.B, na druhém místě skončila 3.A a třetí místo obsadila třída 2.A.
Do starší kategorie se letos věkově
posunuli loňští vítězové mladší kategorie, třída 4.A, která se v souboji se staršími soupeři musela tentokrát spokojit se
třetím místem. Nejlepšími v kategorii B
se stal tým 5.B a druhé místo vybojovali
hráči 5.A.
Vítězové si zaslouženě odnesli pohár
s odměnou, ale ani ostatní účastníci neodešli domů s prázdnou. I na ně po zápase
čekala drobná sladkost.
Mgr. Miroslava Kosíková

Ondra si vystřílel živého kapra
na štědrovečerní večeři!
Čtvrteční odpoledne, dne 20. prosince 2012, bylo na Základní škole ve Velkých Pavlovicích ve znamení Vánočního
turnaje ve střelbě ze vzduchovky. Utkalo
se družstvo členů střeleckého kroužku
při ZŠ a družstvo mladých hasičů. Bojovalo se o krásný pohár pro vítězné družstvo a živého kapra pro vítěze jednotlivců.
Klání zahájil ředitel školy RNDr. Ludvík Hanák. Popřál všem soutěžícím hodně
úspěchů. Družstvo mladých hasičů pod
vedením pana Petra Adámka bylo velkým
favoritem a budilo hned v tréninku výkony

Vítěz poháru starosty města v mladší
kategorii – 3.B.

Vítěz poháru starosty města ve starší
kategorii – 5.B.

některých střelců velký respekt. Ale kluci
ze střeleckého kroužku ,,základky“ se nedali a tak pohár zůstal na základní škole.
První místo jednotlivců získal
zaslouženě svou přesnou střelbou na terč
mladičký Ondra Bank z družstva mladých
hasičů. Také druhé místo patřilo mladým
hasičům, získal jej Jan Novotný. Třetí
v jednotlivcích byl člen střeleckého kroužku ZŠ Tonda Střítecký. Všechny účastníky vánočního turnaje odměnil pan ředitel
drobnou sladkostí.
ZŠ Velké Pavlovice

A pak že se nedá jít na kapra
s flintou :-)!

Školáci odevzdali 10.937 kg papíru v povánočním sběru
Na Základní škole Velké Pavlovice
proběhl povánoční sběr starého papíru
a již třetí kolo od začátku školního roku.
Celkem se podařilo shromáždit 10.937 kg
papíru. Nejvíce donesli žáci 2.A a 6.B třídy.

V jednotlivcích byla nejšikovnější Anetka Pleskačová z 2.A, na druhém
místě se umístila Klárka Navrátilová a na
třetím David Dobšák. Na II. stupni se na
pomyslný nejvyšší stupeň dostal Jan Ro-

zinka, druhá příčka patří Tadeáši Kacerovi, sedmákům, a třetí místo obsadil Mirek
Bazala. Po třetím kole jsou na 1. místě
druhá a sedmá třída.
Za ZŠ Velké Pavlovice Ing. Lenka Bukovská
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Z gymnázia...
Školní rok 2012/2013 na gymnáziu vstoupil
do druhé poloviny – prospěch
Dříve než si studenti našeho gymnázia začali užívat jednodenních pololetních
prázdnin, obdrželi ve čtvrtek 31. ledna
2013 pololetní výpis vysvědčení, a tak se
období školní výuky dostalo do své druhé poloviny. Jak dopadlo toto pololetí po
stránce klasiﬁkace prospěchu a chování
se pokusím velmi stručně zhodnotit.
Na nižším stupni gymnázia (prima
– kvarta) prospělo s vyznamenáním 63
žáků, neprospěli 2 žáci. Pochvalu třídního učitele obdrželo 24 žáků za vzornou
reprezentaci školy v soutěžích. Na vyšším
stupni gymnázia (kvinta – oktáva, 1.A –
4.A) prospělo s vyznamenáním 24 žáků,
neprospěli 3 žáci a 4 žáci nebyli pro nedostatek podkladů hodnoceni.
Studenti, kteří dosáhli za první pololetí vyznamenání obdrží prospěchové stipendium, které má motivovat i další studenty
k lepším studijním výsledkům. Třídní učitelé udělili 36 pochval za příkladné a svě-

domité plnění školních povinností, za reprezentaci školy v soutěžích a projektech.
Z pohledu přijatých výchovných opatření
bylo uděleno 7 písemných napomenutí
třídního učitele za drobné přestupky v chování žáků. Za první pololetí je průměrná
omluvená absence 52 hodin na žáka.
Ukončené první pololetí z hlediska
prospěchu a chování hodnotím s vědomím toho, že každý žák má rezervy a čas
své studijní výsledky zlepšit. Studenti školy se v průběhu prvního pololetí zapojili
do tradičních naukových soutěží, účastnili se výtvarné dílny, uspořádali srdíčkový den, zapojili se do projektu „Studenti
čtou a píší noviny“, pokračuje práce Klubu debrujárů a další aktivity. O školních
a mimoškolních aktivitách našich studentů pravidelně informujeme na našich
internetových stránkách.
V závěru kalendářního roku jsme
vydali druhou ročenku školy za uplynulý

školní rok 2011/2012. Vedle základních
informací, výsledků maturitních zkoušek, přehledu absolventů a umístění žáků
v soutěžích, obsahuje ročenka i přehled
realizovaných projektů a ukázky z vlastní práce žáků. Pro všechny zájemce z řad
veřejnosti je ročenka stále k vyzvednutí
na sekretariátu školy.
Přijímací zkoušky
Gymnázium Velké Pavlovice pořádá
pro zájemce o studium přípravné výukové kurzy k přijímacím zkouškám a to
z matematiky a z českého jazyka. Kurzy
začnou pro uchazeče o osmileté studium dne
19. února 2013 a pro uchazeče o čtyřleté studium 1. března 2013. Povedou je naši učitelé
a pro přihlášené zájemce jsou bezplatné.
Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení si mohou uchazeči vyzvednout
osobně ve škole nebo stáhnout z webových stránek. Přihlášky ke studiu pro
školní rok 2013/2014 mohou uchazeči
podávat prostřednictvím svých zákonných zástupců do 15. března 2013. Více
podrobností k přijímacímu řízení najdete
na webových stránkách školy www.gymnazium.velke-pavlovice.cz.
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Gymnázium otevřelo dveře široké veřejnosti,
hlavně však svým budoucím studentům
Dne 10. ledna 2013 se na Gymnáziu ve Velkých Pavlovicích uskutečnil
tradiční Den otevřených dveří, který byl
určen především budoucím uchazečům
o studium a jejich rodičům. Po celý den
se střídaly návštěvy dětí, které přicházely většinou v doprovodu rodičů. Po celou dobu pobytu se návštěvám věnovali
pověření pracovníci a studenti školy.
Poskytovali informace o studiu,
o možnostech výuky cizích jazyků,
o sportovních a mimoškolních aktivitách.
Zodpovídali otázky na dojíždění do školy,
přijímací zkoušky, úspěšnost studentů
v nových maturitních zkouškách a na

výsledky absolventů v přijímacím řízení
na vysoké školy.
Poznávací soutěž byla pro návštěvníky připravena v rámci odpoledního programu. Soutěžící měli za úkol navštívit
deset míst v areálu školy a poznat vzdělávací předmět, který se v této místnosti
prezentuje. Soutěž, praktické ukázky
fyzikálních, chemických, biologických
a ekologických pokusů a možnost ihned si
některé vyzkoušet, se setkala s příznivou
odezvou. Děti měly možnost vyzkoušet si
přijímací „testy nanečisto“ z matematiky
a českého jazyka.
Každý návštěvník si vedle užitečných
informací a spousty dojmů odnesl i dáre-

Biologická olympiáda na gymnáziu
Ústředními tématy letošního 47.
ročníku biologické olympiády byly
„Ekosystémy rybníků“ (tedy život ve
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vodě a v mokřadech) pro mladší žáky v
kategorii C a D a „Láska, sex a něžnosti
v říši živočichů a rostlin“ (tedy rozmno-

Na dnu otevřených dveří si mohli
zájemci o studium vyzkoušet „přijímačky nanečisto“.
ček ve formě ročenky školy a pozvánky na
přípravné kurzy.
Všem děkujeme za účast a těšíme se
na setkání 1. září 2013, kdy se z mnohých
návštěvníků stanou naši noví studenti.
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

žování živočichů a rostlin) pro starší
žáky v kategorii A a B.
Tak jako v předchozích letech, i v letošním školním roce se do uvedené sou-
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těže přihlásily přibližně dvě desítky žáků,
kteří mají rádi biologii. Jejich příprava na
tuto soutěž nebyla snadná – žáci museli
během několika podzimních a zimních
měsíců nastudovat poměrně obsáhlé
(rok od roku delší a složitější) přípravné
informační texty a trénovat poznávání hub, rostlin a živočichů. Řada z nich
si navíc rozvíjela praktické dovednosti
a návyky, zejména v mikroskopování,
v biologickém kroužku pod vedením
Ing. Oldřicha Tesaře. Nelehká příprava
a zvýšená nemocnost se nakonec projevila přibližně poloviční účastí přihlášených
žáků na vlastní soutěži.
Školní kolo biologické olympiády
na našem gymnáziu se letos uskutečnilo
4. února 2013 a zúčastnilo se ho celkem
11 žáků; zastoupeny byly všechny kategorie – A, B, C i D, byť rozdílným počtem

soutěžících. Nejvíce žáků, celkem sedm,
soutěžilo v nejmladší kategorii D a jednalo se o žáky primy a sekundy; všichni také
navštěvují biologický kroužek.
Soutěž zahrnovala, podle kategorie,
jeden nebo několik náročných vědomostních a praktických testů, poznávání 15
hub a rostlin a 15 živočichů a ověřování
praktických dovedností – rozbory plodů
a semen.
Veškeré úkoly samozřejmě vycházely
z ústředních témat soutěže. Dovedli byste
na příklad v rybníku rozpoznat vajíčka našich žab, určit podle ulity několik vodních
plžů, vysvětlit, co je to lek u rozmnožování ptáků nebo apomixie u rozmnožování rostlin nebo dokonce najít příčinnou
souvislost mezi hormonálními antikoncepčními přípravky a zastoupením samců
a samic u některých ryb v našich řekách?

Vidíte, že naši mladí biologové musí zvládat mnoho obtížných věcí, a přitom nezanevřít na biologii, kterou mají tak rádi.
Poděkování patří všem zúčastněným žákům, blahopřání pak především
vítězům: v kategorii A Petře Buchníčkové
ze 4.A, v kategorii B Petru Machačovi
ze sexty, v kategorii C Viole Krausové
z kvarty a v kategorii D Alžbětě Průdkové
z primy. Absolutním vítězem celé soutěže za
všechny kategorie se stala Viola Krausová,
která dosáhla nejvyšší úspěšnosti – 85,4 %.
Petra Buchníčková a Petr Machač
budou následně naši školu reprezentovat
v krajském kole soutěže na Mendelově
univerzitě v Brně v dubnu, Viola Krausová, Aneta Bajková, Alžběta Průdková
a Iva Janošková v okresním kole na CV
Duhovka v Břeclavi v březnu a dubnu.
Přejme jim v těchto vyšších kolech biologické olympiády taktéž hodně úspěchů.
Ing. Oldřich Tesař

Angličtina je dnes již samozřejmostí a také možností si zasoutěžit!
Dne 7. ledna 2013 proběhla na velkopavlovickém gymnáziu tradiční konverzační jazyková soutěž – anglická
olympiáda. V nižší kategorii I.A se soutěže zúčastnili tři žáci primy a sedm žáků
sekundy, ve vyšší kategorii II.B soutěžili
čtyři žáci kvarty. Kromě jazykové zručnosti je k účasti v této soutěži u žáků také
potřebná odvaha i soutěživý duch, protože
zejména mladší žáci musí poprvé konverzovat současně nejenom s jedním, nýbrž
hned se dvěma učiteli anglického jazyka.
Soutěž byla zahájena poslechovou
částí, ve které měli žáci prokázat schopnost porozumění autentické anglické

nahrávce, následovala ústní část. Žáci
hovořili se zkoušejícími učiteli na různá
každodenní témata, jako je škola, rodina,
oblékání, cestování nebo strava a prokazovali svoji schopnost bezprostředně reagovat v anglickém jazyce na rozmanité
otázky zkoušejících.
V kategorii II.B dosáhly nejlepšího
umístění Renáta Pleskačová (3. místo),
Viola Krausová (2. místo) a Kateřina
Poláčková (1. místo, s úspěšností 100 %).
V kategorii I.A obsadili všechna hodnocená místa žáci sekundy: Kristýna Machačová (3. místo), Libor Barvík (2. místo)
a Martin Poláček (1. místo, úspěšnost 93,3

%). Poprvé v historii našeho gymnázia se
na prvních místech umístili sourozenci, což svědčí o jejich společném talentu
na jazyky, ale také o píli a pracovitosti
obou žáků.
Martin Poláček bude reprezentovat
naši školu v okresním kole této soutěže,
které se v kategorii I.A uskuteční na SVČ
Duhovka v Břeclavi, zatímco Kateřina
Poláčková se zúčastní okresního kola
v kategorii II.B na Gymnáziu Břeclav.
Oběma přejeme dosažení stejně dobrých
výsledků, jakých dosáhli ve školním kole.
Ing. Oldřich Tesař

Úspěchy gymnazistů v okresních kolech
olympiád z českého jazyka a dějepisu
První únorový týden roku 2013 přinesl
úspěchy studentů Gymnázia Velké Pavlovice, kteří se účastnili okresního kola
olympiády z českého jazyka a dějepisu.
OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY
Z ČESKÉHO JAZYKA
I. kategorie
1. místo Viola Krausová,
3. místo Kateřina Poláčková

II. kategorie
1. místo Karolína Osičková,
2. místo Eliška Mainclová
OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY
Z DĚJEPISU
I. kategorie
3. místo Viola Krausová,
5. místo Aneta Bajková

Studentkám přejeme hodně štěstí v kole
krajském!
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia
Velké Pavlovice
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Gymnazisté sekundy na horách – Lyžařský výcvik Ludvíkov 2013

Vidíte – nohy celé! Jak jsme je
všechny zdravé do Jeseníků přivezli,
tak jsme ji i nepolámané za týden
domů odvezli. Díky našim skvělým
učitelům.
Železným pravidlem je, jakmile někam jede naše třída, autobus stojí na místě mezi prvními a čeká na všechny postupně přijíždějící, zatímco nervózní rodiče
dávají svým ratolestem poslední užitečné
rady, jak přežít. Tak tomu bylo i tentokrát.
Ale než jsme se nadáli, všichni jsme
seděli v autobuse, připraveni opustit

na týden svou milovanou školu, rodinu
a užívat si svobodu, přerušovanou jen
připomínkami učitelů. Nádhera!
Za necelé 2,5 hodiny jsme stáli před
naším týdenním domovem. První otázka
některých zněla: „Tak tady budeme spát?!“
Ale nakonec jsme se všichni pohodlně
zabydleli. Pokoje byly rozdělené, kufry vybalené a nohy na sjezd připravené. Dalo
sice trochu práce vyšlapat půlku kopce, ale
myslím, že většina byla se svou první jízdou
spokojena. Učitelé si nás rozdělili do družstev a my jsme se mohli vrátit na chatu.
První noc se krásně spinkalo… ale pak
nás o půl osmé vzbudili! V osm byla snídaně a v devět hodin začínal náš dopolední
výcvik. To bylo těšení! Nejdříve však byla
rozcvička na svahu, a pak jsme se vrhli
na carving (druh lyžování) nebo alespoň
na jeho přípravu. Lyžaři, kteří neuměli vůbec lyžovat, se za pár dní vše doučili.
Procházky, to byla pro některé hotová noční můra… V takovém mrazu cestovat nebyl žádný med, i když nás čekala

odměna v podobě něčeho dobrého (pizza).
Jednou jsme si vyrazili nakoupit do Vrbna
pod Pradědem. Tam jsme také zašli na malou exkurzi do sklárny, kde se vyrábí středověké sklo.
Ta největší zábava však přicházela až
po večeři – to byl večerní program, který si
připravovaly skupinky žáků a i učitelé. Dobře jsme se bavili, vůbec jsme nevnímali čas
a brzy nastal den tolik obávaného odjezdu…
Ráno jako každé jiné – vzbudit, vyčistit zuby, upravit vlasy, nasnídat se. Místo
lyžování nastalo balení a úklid pokojů.
Kluci odnesli naše zavazadla do autobusu
a vyrazili jsme směr DOMOV.
Během jízdy jsme zhlédli ﬁlm, jehož
pointu polovina z nás zaspala… Když
jsme se blížili k Brnu, kontaktovali jsme
naše blízké kvůli hodině návratu. Sice
jsme ještě vzpomínali na krásné společné
chvíle na horách, ale přesto jsme byli myšlenkami u svých rodin.
Klára Leblochová, studentka třídy
sekunda Gymnázia Velké Pavlovice

Dvoudenní seminář v Terezíně 29. - 30. ledna 2013
Po dvou letech plánování jsme se přece
jen dočkali návštěvy Terezína. V brzkých
hodinách jsme nasedli do vlaku směrem
hlavní město Praha, kde již čekal autobus,
který nás zavezl přímo před Magdeburská
kasárna. Zde jsme se ubytovali a pak vyslechli přednášku o holocaustu.
Poté naši skupinku čekala paní průvodkyně, která nám celé město ukázala
a povyprávěla všechny zajímavosti o židovském ghettu. V půdním divadle Magdeburských kasáren jsme zhlédli ﬁlm Transport
z ráje, podle knihy A. Lustiga, který v terezínském ghettu sám pobýval. Následně
jsme dostali zadání workshopů - Hledání
stop a Od čísla ke jménu, na nich jsme pracovali do pozdních nočních hodin.

Snídaně byla v sedm hodin, protože
nás čekal zajímavý a náročný program prohlídka bývalé věznice a Muzea Malé
pevnosti, kterou nechal postavit Josef II..
Za druhé světové války zde byli vězněni
političtí vězni.
Vrcholem našeho programu byla
beseda s pamětníkem Tommy Karasem.
Tento muž, i přes svůj věk, uměl mladé lidi
zaujmout vyprávěním i vtípky.
Po obědě jsme prezentovali naše
workshopy, za které jsme byli pochváleni
nejen učiteli paní Míchalovou a panem
Rubášem, ale i lektorkou programu.
Klára Podrázská & Terezie Lorenzová,
studenty třídy septima Gymnázia
Velké Pavlovice

WOLKERŮV PROSTĚJOV 2013
aneb Recitace hrdinů
Dne 19. února 2013 proběhlo na
Městském úřadě ve Velkých Pavlovicích
okresní kolo recitační soutěže Wolke-
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Návštěvy a exkurze do takových míst
jako je právě i Terezín, jsou velmi
smutné a úzkostné. Na stranu druhou
velmi nutné a poučné - poučné z chyb,
které se už niky nesmí opakovat…

rův Prostějov, která je určená studentům od 15 let. Ač se počet soutěžících
každoročně snižuje, nebylo rozhodo-

Mladí recitátoři vystoupili nejen
s vlastním přednesem, ale také se
svými vrstevníky inspirovali.
vání o postupujících do krajského kola
jednoduché.

Velkopavlovický zpravodaj
1/2013
Odborná porota ve složení PhDr. Alena Odehnalová (učitelka a publicistka),
Mgr. Dana Růžičková (knihovnice města Velké Pavlovice), PhDr. Ivo Odehnal (spisovatel
a básník) posoudila vystoupení následovně:
I. kategorie
1. místo Adéla Malendová
Gymnázium Hustopeče
2. místo Anna Ondráčková

Gymnázium Hustopeče
3. místo Anna Urbánková
Gymnázium Hustopeče
II. kategorie
1. místo Lukáš Bank
Gymnázium Klobouky u Brna
2. místo Martin Fiala
Gymnázium Klobouky u Brna
3. místo * se rozhodla porota neudělit

Přestože nemohli všichni studenti získat postupová místa, je vhodné ocenit jejich úsilí, přípravu i samotný přednes. Jak
v závěru zmínil pan Odehnal, každý, kdo
recitoval pro diváky v publiku, byl hrdina…
Mgr. Renata Bláhová

Ze základní umělecké školy...
Vánoční výchovné koncerty – žáci ZUŠ zahráli,
zazpívali a zatančili pro kamarády ze ZŠ
Stalo se již tradicí, že před Vánocemi
pořádá Základní umělecká škola Velké
Pavlovice vystoupení svých žáků a učitelů
pro I. i II. stupeň základní školy. Koncerty
se konají ve výstavním sále v podkroví velkopavlovické radnice, v krásném prostředí s výhledem na město. Většinou padá
sníh, který pomáhá navodit vánoční atmosféru a žáci základní školy se místo vyučování mohou kochat hudbou, zpěvem
i tancem a těšit se na vánoční prázdniny.
V roce 2012 se koncert uskutečnil
4. prosince. Žáci základní umělecké školy
spolu se svými pedagogy připravili pro své

spolužáky ze základní školy vystoupení
Flétnového souboru Mgr. Jana Míchala,
bratři Jan a Ondřej Míchalovi se představili jako sehrané klavírní duo, pásmo
koled zazpíval Dívčí pěvecký sbor Květoslavy Jarošové s klavírním doprovodem
Mileny Karberové.
Své umění mohl předvést i Komorní
pěvecký sbor vynikajícího kontrabasisty
Mgr. Josefa Hanáka s kytarovým doprovodem Jana Míchala a Nikol Kynické.
Vzletnou náladu publika navodila Cimbálová muzika Martina Čecha, která
doprovodila i Folklórní taneční soubor Lu-

Vystoupení Komorního pěveckého
sboru Mgr. Josefa Hanáka na vánočním koncertu pro ZŠ.
cie Stránské ve Vánoční hře se zpěvy a tanci
o narození Ježíška v Betlémě.
Ředitelka ZUŠ Milena Karberová
touto cestou ještě jednou velmi děkuje
všem pedagogům a žákům školy za výborné výkony a reprezentaci školy a také
všem, kteří se na podíleli na přípravě
a hladkém průběhu koncertu.
Milena Karberová,
ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice

Žáci umělecké školy zahráli příběh o narození Ježíška
Dámský klub Velké Pavlovice pořádá každoročně již tradiční mikulášský
večírek a vždy se jej snaží oživit kulturním
vystoupením, nejlépe v podání místních
dětí. Roku 2012 přizvaly do sklepních
prostor Vinárny u Kaderků žáky Základní
umělecké školy – folklórní taneční soubor
paní učitelky Lucie Stránské a mládež-

nickou cimbálovou muziku pana učitele
Martina Čecha.
Žáci ZUŠ Velké Pavovice předvedli
přítomným dámám vánoční hru se zpěvy
a tanci o narození Ježíška v Betlémě, která
byla odměněna zaslouženým potleskem
a slovy uznání.
Milena Karberová,
ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice

Příběh z Betléma pokaždé osloví,
navíc, je-li vyšperkován dětským
vyzpěvováním...

SPORT
19. ročník Memoriálu Vladislava Trsťana 2012
Na „Štěpána“ loňského roku proběhl ve velkopavlovické sportovní hale

už 19. ročník turnaje v kopané Memoriál Vladislava Trsťana.

Ve čtyřech základních skupinách
proběhly opět nádherné souboje o postup
do čtvrtﬁnále. Velkým překvapením bylo
vyřazení loňského vítěze turnaje, družstva Sadová, které ve skupině nestačilo
na družstva B – 52 a MOP Brno.
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Nejvyrovnanější bylo hned první
čtvrtﬁnále, které svedlo proti sobě zkušený tým B-52 a loňského semiﬁnalistu, tým
BOCA. Šťastnější byla nakonec BOCA,
která díky dvěma trefám Jakuba Jambora
zvítězila 2:1.
V dalším zápase překvapivě snadno
rozstřílely FC Padělky osobnostmi nabitý
tým Restaurace U Kolíka v poměru 6:2,
když se hattrickem blýskl Patrik Levčík.
Jak už jsme si za léta organizování turnaje zvykli, Kolíci porážky snáší velmi těžce
a svou frustraci z předčasného vyřazení
řešili někteří jejich „příznivci“ a hráči napadáním a urážkami rozhodčích.
Ve třetím čtvrtﬁnále rozehrálo svůj
„koncert“ družstvo Romanovců, které hlavně díky hattricku Davida Cupáka vyprovodilo družstvo Gami Sport výsledkem 6:1.
V posledním čtvrtﬁnále si zkušený
Kepák Team poradil s družstvem MOP
Brno v poměru 4:2.
První semiﬁnále bylo velmi vyrovnané, BOCA kladla budoucímu vítězi turnaje Romanovcům velký odpor, ale nakonec
ji porážka 2:3 odsoudila, stejně jako loni,
k boji o 3. místo.

Pravé drama zažila naplněná tribuna
velkopavlovické sportovní haly ve druhém
zápase. Velmi kvalitní a vyrovnaný zápas
mezi FC Padělky a Kepák Teamem skončil
remízou 3:3, když svůj hattrick ze čtvrtﬁnále
zopakoval Patrik Levčík. Padělky byly nakonec šťastnější v penaltovém rozstřelu a popáté se jim podařilo postoupit do ﬁnále turnaje.
V zápase „zklamaných“ o 3. místo
projevili více vůle po vítězství hráči BOCY,
když porazili zklamané a nešťastně vyřazené hráče Kepák Teamu výsledkem 3:0.
Finále začaly aktivně Padělky, ale
bohužel z úvodního náporu se jim nepodařilo skórovat, trefovali pouze brankovou konstrukci. Silný tým Romanovců
postupně přebíral iniciativu a jakmile se mu
podařilo i skórovat, zápas se začal vyvíjet
jednoznačně v jejich prospěch. Nakonec
zvítězili Romanovci výsledkem 4:0, když
po dvou brankách vstřelili David Cupák
a Martin Švihálek.
Teprve podruhé v historii turnaje se
stalo vítězem družstvo, které startovalo
na turnaji poprvé (v roce 1998 to byl Kepák
Team). Je třeba říct, že Romanovci vyhráli
turnaj zaslouženě, přijeli se silným sehra-

ným družstvem, které mělo obrovskou
oporu v kanonýrovi Davidovi Cupákovi.
Na FC Padělky zbylo již popáté druhé místo v turnaji a nezbývá jim než věřit, že to vyjde v jubilejním 20. ročníku turnaje!
Vyhodnocení hráči:
Nejlepší střelec:
DAVID CUPÁK
(Romanovci) – 12 branek
Nejlepší brankář:
TOMÁŠ BÁŤA (FC Padělky)
Nejlepší hráč:
PATRIK LEVČÍK (FC Padělky)
František Čermák

Vítězem štěpánského memoriálu
roku 2012 se stal tým Romanovci.

8. ročník Nohejbalového turnaje amatérů
Velmi bojovný, tak by se dal nejvýstižněji charakterizovat letošní 8. ročník nohejbalového turnaje amatérů, kde celkem
10 družstev měřilo síly ve dvou základních skupinách a následném play off.
I když se turnaj časově mírně protáhl, a to díky vyrovnanosti všech týmů,
nejvíce sil a zkušeností měl nakonec tým
ve složení Tonda Panenka, Tomáš Panenka a Franta Jakubec, který vyhrál ve ﬁnále
nad pořádajícím mužstvem zastoupeným
Radkem Krejčiříkem, Petrem Daňkem

a Zdenkem Hiclem, až v závěrečném třetím setu hraném na pět K.O. míčů. Jako
třetí se umístnil Hrouzek Team z Nikolčic.
Krásným zpestřením byla návštěva
Šárky Kašpárkové s Michalem Pogányem
a zapojení malých sportovních talentů
do soutěží o medaile, které všechny děti
dostaly z rukou Tondy Panenky, tedy toho,
kdo má s medailemi největší zkušenost.
Všem hráčům, fanouškům a spoluorganizátorům děkujeme za velmi příjemný
průběh turnaje a už nyní se budeme těšit
na příští ročník napínavých klání.

Nohejbal se ve Velkých Pavlovicích
do budoucna určitě neztratí, dorůstají mu mladí zapálení a talentovaní hráči.
Za organizátory Rodinné vinařství
Krejčiřík a Velkoobchod Hádlík

Modrohorský pohár opět odcestoval za hranice, do Senice
Dramatické zápasy a boj o každý míč
přinesl další ročník mezinárodně obsazeného turnaje, kterým si bývalí hráči připomínají své spoluhráče, kteří odešli z tohoto světa předčasně. Původně Memoriál
Klementa Minaříka byl později přejmenován na Turnaj O pohár Modrých Hor.
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Vítězství v turnaji obhájilo dne
2. února 2013 již tradičně kvalitní mužstvo z partnerského slovenského města
Senica. Na druhém místě skončil taktéž
družební Ždírec nad Doubravou ze zasněžené Vysočiny a na třetím Velké Pavlovice B.

Zápasy byly velmi vyrovnané a do posledního hvizdu napínavé. Na čtvrtém nepopulárním bramborovém místě skončil
tým Modrých Hor, na pátém Hovorany,
na šestém Brumovice a na posledním, tedy
sedmém, Velké Pavlovice A.

Velkopavlovický zpravodaj
1/2013
Účastníci turnaje O pohár
Modrých Hor, únor 2013 – 7 týmů:
Velké Pavlovice A, Velké Pavlovice B, Senica (SR), Ždírec nad Doubravou, Tým
Modrých Hor, Brumovice, Hovorany
Nejlepší brankář turnaje – Zdeněk
Wasserbauer; Ždírec nad Doubravou
Nejlepší hráč turnaje – Viktor Buzay; Senica (SR)
Nejlepší střelec turnaje – Přemysl Pálka;
tým Modrých Hor
Hlavní rozhodčí turnaje O pohár Modrých Hor – Igor Zima (krajský rozhodčí,
který odpískal všechny zápasy)

Porota - zápis, statistiky, časomíra apod. František Čermák & Jan Forman
Hlavní pořadatelé turnaje - Město Velké Pavlovice zastoupené starostou Ing.
Pavlem Procházkou & DSO Modré Hory
zastoupený Ing. Přemyslem Pálkou
Ceny vítězným družstvům slavnostně předali
František Čermák & Ing. Pavel Procházka.
Večer se sešli všichni účastníci přátelského turnaje O pohár Modrých Hor
ve Vinárně u Kaderků na gulášku, kde
mohli ochutnat i vy nikající vína z produkce místních vinařů.

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 2/2013
17. dubna 2013
• termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 2/2013
3. května 2013
Upozornění – inzerce bude vždy zveřejněna pouze v černobílém
provedení, barevný tisk neprovádíme!
Těšíme se na Váš zájem!
Ceník inzerce ve Velkopavlovickém zpravodaji * rok 2013
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.

ke každému zakoupenému jízdnímu kolu DÁREK
v nabídce 100 kusů jízdních kol, koloběžek a odrážedel
tOÈIradní díly a doplňky a sluneční brýle
tOBGVOLǏOÓQSÈEMP$3"'5 .0*3" "5&9TMFWBBä
t prodej dárkovýDI a servJTOÓDI poukazů v IPEOPtě 300 Bä 1000,- Kč
t záruční i pozáruční servis, opravujeme všeDIOB jízdní kola
t provádíme opravy kotoučovýDI i IydraulickýDI brzd
Otevřeno: po - pá 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 sobota: 8.00 - 11.00

Hlavní 68, Velké Pavlovice, tel.: 519 428 507, velo@zaf.cz

Ing. Přemysl Pálka

Na přátelském turnaji O pohár
Modrých Hor nejde snad ani tak
o samotný pohár, jak o skvělou náladu, setkání starých dobrých kamarádů a pohodový fotbálek.

INZERCE
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7<CUV¾XM[8GNMÆ2CXNQXKEG
CWVQQRTCXPC$CTXKM@GOCKNE\
2TCEQXPÊFQDC
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Aktuálnü v naší nabídce

Nová realitní kanceláĥ Na

Pohodu pĵsobící ve Velkých Pavlovicích

Nové byty 2+kk, 30m² – Velké Pavlovice
Nájemné 4500,-

Pükný byt 2+kk, 35 m
Velké Pavlovice – Nájemné 4500,-

Pronájem sklad. prostor – Velké Pavlovice 500 m²
Nájemné 15 000,-

Rodinný dĵm 4+1 – Boĥetice
800.000,-

Veškeré info na tel. ì.: 608 111 778 nebo rk.napohodu@seznam.cz

tel: 608

111 778

Autorizovaný inženýr
v oboru pozemní stavby nabízí:
V souvislosti s vyhlášením dotačního programu „Nová zelená úsporám“:
•
•
•
•
•
•
•

zpracování předmětné projektové dokumentace
zpracování výpočtů měrné roční potřeby tepla na vytápění budovy – odborný posudek – CM projekt s.r.o.
zajištění Průkazu energetické náročnosti budov – CM projekt s.r.o.
kompletní vyřízení žádosti o dotaci
kompletní administrace žádosti po provedení opatření pro připsání dotace na účet
kompletní administrace žádosti o dotaci na přípravu projektové dokumentace
spolupráce s firmou Gajda fasády realizující naprojektovaná opatření

kontakt

S programem Zelaná úsporám máme mnoho zkušeností, více než 40 úspěšných žadatelů,
kteří díky tomu získali dotaci více než 8 milionů korun.
Ing. Martin Herůfek, Mírová 735, 691 02 Velké Bílovice, tel.:774 538 337, email: mherufek@seznam.cz, www.herufek-projekce.cz
CM projekt s.r.o., Bratislavská 5, 691 03 Hustopeče, tel.:775 720 727, email: mcabal@cmprojekt.cz, www.cmprojekt.cz
Zdeněk Gajda, Kapusty 284/17, 690 06 Břeclav – Charvatská Nová Ves, tel.:777 597 243, email: zdenek.gajda@tiscali.cz, www.gajdafasady.cz

Mimo výše uvedené provádíme
Projekční činnost (projekt pro stavební povolení či ohlášení, projekt pro provedení stavby, projekt skutečného provedení stavby,
projekty pro vytápění, ZTI, plyn, vzduchotechnika a veškeré přípojky)
Inženýrská činnost (zajištění územního rozhodnutí, zajištění stavebního nebo ohlašovacího povolení, zajištění kolaudačního rozhodnutí,
zajištění všech potřebných vyjádření včetně radonového indexu pozemku, zpracování žádosti pro vynětí půdy ze ZPF, včetně jejího vyřízení)
Poradenská činnost (komplexní návrh vytápění pomocí tepelného čerpadla od firem IVT, STIEBEL ELTRON, NIBE, obchodní spolupráce s firmou zajišťující komplexní dodávku vytápění pomocí obnovitelných zdrojů tepla (a nejen nich))
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