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slovo starosty

Vážení spoluobčané,
letošní mírná zima nás svým průběhem možná trošku mate. Sněhu a mrazivých dnů, kdy je nám nejlépe doma u
krbů a kamen, bylo zatím jen poskrovnu. Konec měsíce února a příchod
jarního období je však v dohledu. Využívám tedy řádků zpravodaje, abych
Vás ve stručnosti seznámil, co vše
je v letošním roce před námi, co nás
čeká. Po velkých investicích v uplynulých letech lze tento rok považovat
za hubenější. Vše se však může změnit, pokud budeme úspěšní v žádostech o dotace, které jsme v minulých
týdnech a měsících vypracovali a podali.
Největší a nejnáročnější akcí bude celková rekonstrukce sokolovny, která
byla postavena v letech 1926 – 1928.
Od té doby se jedná o nejrozsáhlejší
opravy tohoto objektu. Práce by měly
probíhat od dubna do konce července. Projekt řeší zateplení objektu
a rekonstrukci střechy, v současné
době se projednávají vnitřní úpravy
týkající se topení, vzduchotechniky
a interiéru. Společně s rekonstrukcí
objektu budou probíhat i práce na
úpravě jeho venkovního okolí. Opět
po letech tak získáme důstojné prostory pro konání nejrůznějších kulturních a společenských akcí.

I v letošním roce budou pokračovat
další investice do výstavby a rekonstrukce chodníků. Rozsah prací bude
upřesněn právě po rozhodnutí o úspěšnosti podaných žádostí o dotace. Jedná se o rekonstrukci chodníků
v ulici Pod Břehy a úsek od a.s. Vinium, vedoucí ulicí Dlouhá až k radnici.
Realizace těchto úseků je tedy závislá od přiznání dotace. Dále se počítá
s výstavbou nového chodníku v ulicích Brněnská, částečně V Sadech
a Hodonínská. Stav chodníků ve městě je podrobně zmapován. Postupné
opravy jsou prováděny na základě několika různých kritérií. Jedním z nich
je například vlastnictví pozemků pod
chodníky. Bohužel zejména ulice
V Sadech, Růžová a Herbenova jsou po
této stránce nejvíce problematické,
proto se město pokusí nejdříve pozemky od jednotlivých vlastníků vykoupit. S budováním chodníků bývá
ve většině případů chystána i rekonstrukce veřejného osvětlení. Připravován je projekt na celkovou rekonstrukci veřejného osvětlení ve městě
se zaměřením na využití úspornějších svítidel. V současné době jsou
zkušebně instalována moderní svítidla s technologií LED v lokalitě Padělky a v ulici Ostrovecká. Zde bude
posuzována jejich svítivost a využití.
Na kvalitnější sportoviště se zajisté
těší naši sportovci. Zastupitelstvo
města odsouhlasilo finanční pomoc
TJ Slavoj na akci týkající se rekonstrukce trávníku na hlavním hřišti
včetně vybudování podzemní závlahy. Dokončeny by měly být rovněž
tři nové tenisové kurty, které budou
sloužit zejména mládeži v tenisové
škole. Oprava podlahy v tělocvičně,
stejně jako oprava plochy školního
hřiště, byla bohužel zatím odložena.
Naše pozornost bude i nadále věnována veřejné zeleni. Projekt rekonstrukce a ozelenění sportovního areálu
kolem rybníka a sportovního areálu

TJ Slavoj je již předán s žádostí o dotaci na Státním fondu životního prostředí. Další naše žádost, která v těchto dnech putovala na SFŽP, se týká
přístavby Ekocentra Trkmanka. Po
zvážení všech možných variant rekonstrukce objektu bývalé statkové kuchyně v sousedství Ekocentra Trkmanka byl vypracován projekt na
stavbu nového objektu s dalším ubytováním a dílničkami. Pokud by byl
tento projekt úspěšný, pak se významně rozšíří i další využití ekocentra.
Co se týká kulturního a společenského dění, je nabídka pro naše občany
i návštěvníky města velmi pestrá a dá
se říci, že se díky zajímavým objektům, které jsme získali v posledních
letech, neustále rozšiřuje. Ať už je to
Ekocentrum Trkmanka, Vinné sklepy
Františka Lotrinského nebo několik
přírodních lokalit, zde všude se po
celý rok konají nejrůznější akce pro
širokou veřejnost. Aktuální pozvání jsou průběžně zveřejňována především na www.velke-pavlovice.cz
V kalendáři akcí z nich nejbližší najdeme např. pozvání na jarní zahájení turistické sezóny, kterým je „Jarní
šlapka“. Celodenní jarní program
bude odstartován v sobotu 5. dubna. Novou akcí bude velkopavlovické
meruňkobraní , které hodláme uspořádat v červenci. Sledujte kulturní kalendář a využijte návštěvy nejrůznějších zajímavých akcí.
Zimní období je rovněž časem na
mnohá jednání, ať již jsou to výroční
členské schůze jednotlivých organizací či pořádání různých přednášek
a besed. Zájmem vedení města je pomoc všem spolkům a organizacím,
pokud jsou tyto aktivní a mají o ni
zájem.
Pro občany starší 65 let jsme během
února, opět po dvou letech, uspořádali
čtyři společná setkání, na kterých si
prostřednictvím fotografií a filmových
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dokumentů připomněli, jak tomu bylo
dávno v minulosti, co vše se událo
v krátké době a seznámili se i s výhledem do let příštích. Každý člověk
v každém věku, pokud má zájem, je
o dění informován. Pro naše seniory jsme zvolili právě toto malé besedování v zimním čase, spojené vždy
s pěkným vystoupením žáků ZUŠ
a veselou písničkou. Hojná účast seniorů na jednotlivých setkáních, doprovázená společnou diskuzí, potvr-
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dila zájem našich občanů o veřejné
dění u nás doma. Chtěl bych všem,
kteří pozvání využili a přišli strávit
pěkné odpoledne ještě jednou poděkovat a popřát dobré zdraví do dalších let.
Samostatnou kapitolou by mohla být
příprava nových projektů a záměrů
města. V této oblasti nás čeká jeden,
pro letošní rok, mimořádně významný a zajímavý úkol. Vypracování pro-

jektu pro výstavbu nového náměstí
v okolí autobusového nádraží a statkového dvora. Navazujeme tak na urbanistickou soutěž pořádanou v roce
2007. Naše občany určitě potěší informace, že se právě v současné době
rodí tým architektů, který by měl vizi
nového centra města dopracovat a připravit tak podmínky pro výstavbu
v budoucích letech.
Pavel Procházka

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:

- u pomocných zednických a bouracích
prací ve výši 130,- Kč/hodina bez DPH

mentace „Novostavby dvorního křídla
Ekocentra Trkmanka“

- u zednických prací ve výši 300,- Kč
/hodina bez DPH

- umístění průběžné dopravní značky zákaz zastavení v ul. Hlavní u pošty (lze
zastavit na protější straně vozovky)

- předání finanční částky ve výši 12.000,- Kč
vybrané pod vánočním stromem Dětskému domovu v Mikulově

- změnu smlouvy mezi městem a spol.
Vodafone a.s. na firemní telefony

- uhrazení faktury členského příspěvku
STMOU ČR, 1.500,-Kč na rok 2014
(Sdružení tajemníků)

- průběžně projednala a vzala na vědomí věstníky vlády, informace o činnosti městského úřadu, o činnosti služeb
města a o průběhu investičních a dotačních akcí
Rada města schválila:
- uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Sokolovna Velké Pavlovice – zateplení“ ve výši 68.565,- Kč
- uzavření smlouvy na vypracování žádosti o dotaci a poradenství na projekt
„Velké Pavlovice, Mobility, I. etapa“,
včetně dodatku č. 1
- ponechání poplatku za svoz TKO ve
stejné výši jako v roce 2013, tj. 500,- Kč
na osobu
- pořádání výstavy „Královna Dagmar,
česká princezna“
- spolu pořadatelství města při výstavě
„Promenáda červených vín“
- pronájem skladů v ul. Tovární

Vizualizace – sokolovna

- přidělení bytů pro seniory Bří Mrštíků
22, celkem obsazeno 7 bytů, zbývá obsadit 2 byty
- uzavření smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro nové
přípojky elektriky a plynovodní řady
- vybudování parkoviště před RD č.p.
576 v ul. Příční
- finanční příspěvek na rok 2014 ve výši
5 000,- Kč pro sdružení Domovinka
Němčičky s.r.o., který denně navštěvuje občanka města
- pronájem pozemků za účelem zemědělského využití
- pověření Ing. Jaroslava Bendy Ph.D.
k jednání na valné hromadě Honebního
společenstva Velké Pavlovice
- zpracování a podání žádosti o dotaci
projektu „Novostavba dvorního traktu
Ekocentra Trkmanka“ společností Nadace partnerství

Vizualizace – přístavba Ekocentra Trkmanka
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- uzavření smlouvy o dílo s Ing. Arch.
Janem Tesařem na vypracování doku-

- uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro jednotku SDH
- poskytnutí finančního daru ve výši
5 000,- Kč na chodítko Erice Lískovcové, studentce Gymnázia Velké Pavlovice postižené mozkovou obrnou
- pořádání vánočního jarmarku 22. 12.
2013, ohňostroje na Silvestra a spolupořadatelství města Velké Pavlovice na
akci „Ježíškova dílna“ 22. 12. 2013
- věcný dar, poháry pro vítěze do soutěže
Memoriál Vladislava Trsťana do výše
3.000,- Kč
- finanční dar ve výši 3.000,- Kč na jednotlivé plesy konané v roce 2014 bez
povinnosti vyúčtování
- věcný dar do tomboly do 3.000,- Kč na
ples DSO Modrých H or
- finanční příspěvek na činnost Dámského klubu Velké Pavlovice v roce 2014 ve
výši 5.000,- Kč bez povinnosti vyúčtování
- finanční příspěvek na činnost Klubu
důchodců Velké Pavlovice v roce 2014
ve výši 100,- Kč na člena, bez povinnosti
vyúčtování, celkem 7.900,- Kč
- na základě zmocnění ZMě provedla
rozpočtové opatření č.9/2013, celkové
příjmy beze změny, celkové výdaje snížení o 10.000,- Kč, celkové financování
snížení o 10.000,- Kč
- souhlas města Velké Pavlovice se stavbou II/421 Velké Pavlovice průtah, na
pozemku parc. č. 1121/8, k.ú. Velké
Pavlovice
- hodinovou sazbu dle platného živnostenského listu zaměstnanců města při
vyklízení sýpky:

- prodloužení - uzavření smlouvy mezi
městem a sdružením provozovatelů lidové technické zábavy „LITEZA“, Obilní 16, Brno o spolupráci při zajištění
hodů ve Velkých Pavlovicích na období
2016 – 2019
- rada trvá na svém rozhodnutí provést
zastřešení garáží na poz. parc.č. 2212
a 2213, k.ú. Velké Pavlovice zatravněnou, zelenou střechou a nesouhlasí se
zastřešením sedlovou ani s pultovou
střechou
- vnitřní směrnici č. 1/2014 – Pravidla
pro přijímání a vyřizování petic a stížností, s platností od 1.1.2014
- vnitřní směrnici č. 2/2014 – O používání motorových vozidel, s platností od
1. 1. 2014
- uzavření smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi účastníky
EU, Evropským sociálním fondem ČR,
Ministerstvem školství ČR a společností Zemědělský výzkum, spol. s.r.o.,
Troubsko. Město V.P. je partnerem spol.
Zemědělský výzkum
- vyslovení souhlasu s poskytnutím úvěru v Komerční bance Břeclav, pobočka
Velké Pavlovice, ve výši 350 tis. Kč
pro Gymnázium Velké Pavlovice, na předfinancování mikro projektu s názvem
„Poznáváme přírodu – poznáváme sebe“,
registrační číslo CZ/FMP.12/0339, z Regionu Bílé Karpaty. Projekt bude realizován od 1. února do 30. září 2014
- uspořádání setkání seniorů
- výpomoc při dokončení prací okolo
hangáru, parkoviště a travnaté plochy
Leteckému klubu Nad krajem André
a.s. V.P. v roce 2014
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Zastupitelstvo města na svém XVII. zasedání, které se konalo 19. prosince 2013:
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady
města a o průběhu investičních akcí
Zastupitelstvo města schválilo:
- změnu příspěvku pro rok 2013 vlastním
příspěvkovým organizacím MŠ zvýšení
o 14.468,- Kč na 1.243.840,- Kč a ZŠ
snížení o 11.331,- Kč na 3.076.776,- Kč
- rozpočtové opatření č. 8/2013, celkové
příjmy snížení o 2.047 tis. Kč, celkové
výdaje snížení o 2.047 tis. Kč, celkové
financování beze změny
- příspěvky pro rok 2014 vlastním příspěvkovým organizacím: MŠ 1.100 tis. Kč,
ZŠ 2.600 tis. Kč, Gymnázium 1.950 tis. Kč
a Ekocentrum Trkmanka 1.300 tis. Kč
- příspěvek na financování systému IDS
JmK na rok 2014 ve výši 153.800,- Kč
- příspěvek na rok 2014 pro TJ Slavoj Velké Pavlovice ve výši 350 tis. Kč
- příspěvek na rok 2014 pro Římskokatolickou farnost Velké Pavlovice ve výši
200 tis. Kč na výdaje s plánovanou opravou fasády kostela

Některé dotazy a připomínky členů
zastupitelstva města, které byly
na zasedání uplatněny:

Ing. Martin Bálka se dotázal na činnost
Ekocentra Trkmanka a požádal o zaslání
ekonomického rozboru činnosti včetně porovnání s původním záměrem.
Ing. Marie Šmídová podala připomínku
k novému jízdnímu řádu a vznesla požadavek občanů k jeho úpravám.
Ing. Pavel Procházka – vedení města
požádá v této věci o pracovní setkání s novými autodopravci, všechny připomínky
k jízdnímu řádu je však třeba písemně
zpracovat.

- příspěvek na rok 2014 pro DSO Modré
Hory ve výši 31.100,- Kč a DSO Čistý Jihovýchod 11.700,- Kč
- rozpočet SKF pro rok 2014: tvorba
1.451 tis. Kč, použití 1.451 tis. Kč
- pozměňovací návrh týkající se rozpočtu pro rok 2014, v příjmech se přidává
položka dotace Sokolovna – zateplení
– EU 1.165.600 Kč, v příjmech se mění
par. 6171 činnost MS na 30 tis. Kč a ve
výdajích se mění par. 3392 zájmová činnost
v kultuře (sokolovna) na 5.165 tis. Kč

nemovitého majetku: pozemku parc.č.
370 o výměře 2307m2, kultura zahrada a hospodářské budovy na pozemku
parc.č. 369, včetně pozemku pod budovou o výměře 347m2, vše v k.ú. Velké Pavlovice, dle geometrického plánu
č. 4539-54/2009 ze dne 26.3.2009 pro
rozdělení pozemku a vyznačení věcného břemene
- podání žádosti o bezúplatný převod pozemků KN od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 42, Praha. Jedná se o pozemky
pod komunikacemi a chodníky v ul. Růžová a Herbenova

- stavební přípravu novostavby dvorního
traktu Ekocentra Trkmanka, podání
žádosti o dotaci a realizaci stavby
- rozpočet pro rok 2014, celkové příjmy
62.287 tis. Kč, celkové výdaje 57.695 tis.
Kč, celkové financování – 4.592 tis. Kč
- rozpočtový výhled pro roky 2015 - 2018
- vystoupení Města Velké Pavlovice ze
společnosti Zdravotní středisko Velké
Pavlovice s.r.o., Hlavní 150/94, Velké
Pavlovice IČ 25323492 a odkoupení

Ing. Václav Stehlík měl připomínku k rozpočtované částce na rozvoz obědů pro důchodce na rok 2014, částka se mu zdá být
vysoká. K názoru se připojil Ing. Ladislav Hádlík a dodal, že např. v Hustopečích si rozvoz platí sami občané.
Ing. Pavel Procházka - rozvoz obědů
hradí od samého počátku poskytování
této služby již mnoho let, město. Žádný
jiný postup platby nebyl dosud požadován.
Ing. Ladislav Hádlík se dotázal, zda
jsou Vinné sklepy Františka Lotrinského
zkolaudovány, kdo je v současné době manažerem (ředitelem) a kdo ho vybíral?
Ing. Pavel Procházka - VSFL jsou zkolaudovány, dle doporučení akcionářů
VSFL, a.s. byl do funkce manažera vybrán Ing. Miloslav Dvořák.

Ing. Ladislav Hádlík vznesl dotaz, zda
pokračuje příprava pro vybudování veřejného WC?
Ing. Pavel Procházka sdělil, že vybudování WC je v plánu investičních akcí,
zatím však na stavbu nejsou finanční
prostředky, něco bude stát i provoz.

Člen ZMě Josef Dostoupil podal námět
na vybudování kluziště, jak bylo zmíněno
na minulém zasedání ZMě, vhodné by
bylo zvláště pro zimní sportovní využití
mládeže a na vybudování by mohli přispět
místní podnikatelé a vinaři.
Ing. Pavel Procházka sdělil, že vybudování kluziště bylo zvažováno, vzhledem
k finančním možnostem ho bohužel nelze zafinancovat.

Informace o místních poplatcích z ubytovací kapacity
Za rok 2013 byly vybrány poplatky z ubytovací kapacity ve výši 69.860,- Kč.
Poplatky uhradili všichni majitelé ubytovacích zařízení, kteří jsou zveřejněni na webových stránkách města a v novém propagačním letáčku „Nabídka ubytování ve Velkých Pavlovicích – Sezóna 2014, který je k dispozici v TIC.
Jitka Krátká,
tajemník MěÚ Velké Pavlovice
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ZE STATISTIKY POHYBU OBYVATELSTVA
VE MĚSTĚ V ROCE 2013 SE DOVÍDÁME, ŽE...
dne 31. 12. 2013 žilo ve Velkých Pavlovicích 3.067 obyvatel.
Během roku 2013 se do Velkých Pavlovic
přistěhovalo a k trvalému pobytu se přihlásilo 49 občanů. Do jiného bydliště se
odstěhovalo 35 občanů.
Narodilo se 34 dětí, 20 děvčátek
a 14 chlapečků.
Narodily se:
Viktorie Veselá, Herbenova 4
Simona Levčíková, Zahradní 25
Oliver Pilarčík, V Údolí 37
Adam Pláteník, Vinařská 5
Lucie Vačkářová, Lidická 4
Michael Čermák, Padělky 1
Tomáš Rozinka, Trávníky 13
Karin Fůkalová, Starohorská 15
Sebastian Jersák, Nová 50
Anna Lacinová, Hlavní 89
Natálie a Daniel Jarských, Úvoz 2
Natálie Procingerová, Brněnská 4
Filip Schäffer, Tábor 23
Barbora a Tereza Mrštinovy, Zelnice 4
Stella Moravcová, Nad Zahrady 12
Šimon Blanář, Padělky 10
Garik Jacob Válek, Nová 48
Ema Buchtová, Dlouhá 46
Barbora Kotlárová, Nádražní 8
Lucie Čeperová, Starohorská 5
Tomáš Kaferna, Zahradní 22
Berta Horáčková, Horní 6

Adéla Hiclová, Hlavní 100
Tereza Fodorová, V Údolí 17
David Procházka, Hlavní 98
Dominik Prokeš, Brněnská 5
Daniel Drtil, Kopečky 7
Eliška Kratochvílová, Růžová 19
Elena Karásková, Ostrovecká 7
Antonín Štambacher, Slepá 8
Sandra Burešová, Dlouhá 42
Noemi Vadovičová, V Údolí 71
Manželství uzavřelo 22 párů.
Rozvedeno bylo 10 manželství.
Zemřelo 29 našich spoluobčanů.
17 žen v průměrném věku 81 let
a 12 mužů v průměrném věku 73 let.
Zemřeli:
Marie Popovská, V Údolí 1, ve věku 72 let
Marie Zouharová, Dlouhá 45, ve věku 75 let
Marie Kučerová, Pod Břehy 47, ve věku
85 let
Helena Hasíková, V Sadech 25, ve věku
46 let
Františka Prátová, Nová 12, ve věku 89 let
Emilie Hlávková, Herbenova 5, ve věku
98 let
Vladimír Otáhal, Nám. 9. května 10, ve
věku 74 let
Josef Bartál, Herbenova 9, ve věku 77 let
Marie Novotná, Zelnice 55, ve věku 88 let
Radovan Otáhal, Úvoz 17, ve věku 27 let
Jozef Vašek, Tovární 12, ve věku 70 let

2014

Vlastimil Řádek, Pod Břehy 16, ve věku
87 let
Marie Mazůrková, Růžová 5, ve věku 85 let
Anežka Šťavíková, Tábor 3, ve věku 93 let
Rudolf Brzák, Tovární 2, ve věku 52 let
Pavel Melichar, Hlavní 20, ve věku 79 let
Marie Šťavíková, Pod Břehy 9, ve věku 86 let
Josef Procházka, Hlavní 58, ve věku 83 let
Daniela Kubínová, Tovární 11, ve věku 83 let
Marie Šefránková, B. Němcové 17, ve
věku 75 let
Zdeněk Ondrušek, Brněnská 29, ve věku
89 let
František Vala, V Sadech 31, ve věku 80
let
Anděla Poláková, Hlavní 7, ve věku 88 let
Františka Konečná, Stará 10, ve věku 89 let
Marie Hanušová, Nádražní 50, ve věku 91 let
Růžena Grůzová, Úvoz 26, ve věku 63 let
Anna Kaderková, Bezručova 3, ve věku 73 let
Josef Oulehla, Růžová 11, ve věku 85 let
Milán Pecka, B. Němcové 26, ve věku 77 let
Čest jejich památce!
Nejstarší ženou žijící ve Velkých Pavlovicích je paní Růžena Bartůňková, narozená v roce 1919, která v loňském roce
oslavila 94. narozeniny.
Čestného místa nejstaršího muže již letos dovršil ve věku 90 let pan Josef Chrástek, narozený v roce 1924. Jen o pár měsíců mladší jsou pánové Michal Kunštek
a František Maňák.
Dagmar Švástová

Vzpomínka, odešli navždy z našeho středu…
Zemřel významný fotograf,
pan Milán Pecka
V pondělí 9. prosince 2013 zemřel ve věku 77
let pan Milán Pecka, fotograf, autor mnoha
krásných fotografií, které již několik let zdobily Velkopavlovický zpravodaj, web města, publikace, propagační materiály a archiv města.

Několikrát uspořádal výstavy svých fotografií, na kterých, pro další generace,
zachytil krásnou krajinu i obyčejný život.
Cenné záběry, které budou dokumentovat
život na přelomu tisíciletí.

Milán Pecka patřil k nadšeným fotografům. Až do posledních dnů se snažil zdokonalovat techniku fotografování, přispíval do mnoha fotografických diskusí na
internetu. Jeho fotografický výraz byl originální, hra se světlem, rád fotografoval
i portréty a vše krásné kolem nás.

Za jeho nádherné celoživotní dílo mu patří
velké poděkování a vzpomínka…

Ing. Pavel Procházka, starosta města
Velké Pavlovice

„Dvorní fotograf“
města Velké Pavlovice pan Milán Pecka
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Zimní údržba techniky
(15. 1. 2014)

TELEGRAFICKY
Sportovci oslavili
Silvestra fotbalem
(31. 12. 2013)
K Silvestru patří nejen oslavy na náměstí
se šampaňským, svařeným vínem a ohňostrojem, ale i mnohá setkání s přáteli
a nejbližšími. Již několik let se na školním
stadionu na Silvestra dopoledne setkávají fotbalisté a sportem nejen oslaví konec
roku, ale zároveň udělají něco málo i pro
svou kondici a zdraví. I přes nepříznivé
počasí tomu tak bylo i v letošním roce...

Hráči vítězného mužstva
silvestrovského fotbálku.

Týdenní plány učiva
a akcí na internetových
stránkách základní školy
(1. 1. 2014)
S novinkou, kterou uvítají nejen žáci, ale
především rodiče, přichází od 1. ledna
2014 velkopavlovická základní škola. Na
svých webových stránkách bude vždy na
každý týden připraven plán učiva pro každou třídu a vyučovací předmět. U každé
třídy bude k dispozici tabulka s jednotlivými předměty a podrobnými informacemi o týdenním plánu učiva - probírané téma, učebnice, pracovní sešit, čísla
stran, pomůcky pro výuku, informace
o opakování, předem plánovaných testech a prověrkách. Pod tabulkou budou
uvedeny i akce tříd či celé školy, které se
v daném týdnu uskuteční. Týdenní plány
učiva naleznete na adrese www.zs.velke-pavlovice.cz (levá lišta - odkaz Výuka
- Týdenní plán učiva).
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Technika, kterou používají služby města, postupně prošla během ledna 2014
důkladnou zimní údržbou. Opraváři se
zaměřili zejména na traktory, nakladače
a další kolové stroje. Poté přišly na řadu
i mulčovače, rotavátory, káry a vleky, aby
na jaře bylo vše připraveno pro výstavbu,
údržbu a úklid města.

DVD Krojované hody
2013 v prodeji
(2. 1. 2014)
Máte rádi atmosféru a barevnost velkopavlovických krojovaných hodů a rádi si
na ně zavzpomínáte i v průběhu roku?
Vaše vzpomínky mohou být živější a barevnější se souborem DVD Velkopavlovické Hody a hodky 2013, které si můžete zakoupit v knihovně a TIC ve Velkých
Pavlovicích za 300,- Kč.

Webové stránky města
v číslech
(3. 1. 2014)
Jaký byl rok 2013 z pohledu čísel návštěvnosti webu města Velké Pavlovice?
Tuto informaci přinášíme našim věrným
i novým fanouškům pravidelně od roku
2007 a již nyní můžeme opět s potěšením
zkonstatovat jediné - každoročně se k naší
radosti návštěvnost zvyšuje. V roce 2013
byl opět pokořen rekord celkové roční
návštěvnosti, počet přístupů se o půlnoci
dne 31. 12. 2013 zastavil na cifře 290.789,
což je oproti roku 2012 nárůst o 3,1 %.
Měsíčním rekordmanem se stal srpen
s 32.568 přístupy, denním pak 30. srpen
s návštěvností 2.148 přístupů. Průměrně
si každý den stránky Velkých Pavlovic pod
adresou www.velke-pavlovice.cz otevře
797 z Vás, za což Vám děkujeme a těšíme
co nejčastěji na další virtuální shledanou!

Krojovaní zahájili
plesovou sezónu
(4. 1. 2014)
V sobotu 4. ledna odstartovala ve velkopavlovické sokolovně plesová sezóna
2014. Zahájena byla Krojovaným plesem,
kde se mohli všichni přítomní pokochat
nejen krásou slavnostního velkopavlovického kroje a zatančit si s dechovou hudbou Bílovčanka, ale také se podívat na vystoupení folklórního souboru Sadováček
pod vedením paní učitelek mateřské školy
a na Slováckou besedu v podání místní
chasy. Plný sál, desítky přespolní krojované mládeže a zábava do časných ranních
hodin jsou nejlepším důkazem oblíbenosti velkopavlovického krojovaného plesu.

Velkopavlovická chasa zatančila na
Krojovaném plese Slováckou besedu.

Gymnázium Velké Pavlovice
vydalo už třetí ročenku
(8. 1. 2014)
V závěru minulého kalendářního roku 2013
vydalo velkopavlovické gymnázium v pořadí již třetí ročenku, tentokrát za minulý
školní rok 2012/2013. Vedle základních
informací o škole zde najdete výsledky
státní části maturitních zkoušek, přehled
absolventů ve školním roce, umístění
žáků v naukových soutěžích, přehled projektů které škola realizovala, vlastní práce
žáků školy a další zajímavosti. Pro zájemce z řad veřejnosti je zdarma ročenka k vyzvednutí na sekretariátu školy.

Zimní údržba polních cest
(9. 1. 2014)
Pracovníci služeb města se věnovali začátkem měsíce ledna 2014 pravidelné
zimní údržbě okolí polních cest. Okolo
nově zpevněné cesty do vinic na Staré
hoře, Pajerky, odstranili porosty kustovnice a dalších náletových dřevin. Na Pajerce bylo v uplynulých dvou letech uděláno hodně práce a z dříve problematicky
sjízdné cesty se stala pohodlná vozovka,
která řeší jak pohyb vozidel a chodců, tak
upravuje odtok deštových vod.

Nebývale teplé počasí letošního ledna
přálo pracím v terénu, na řadu přišla
údržba polních cest.

I technika si zaslouží řádnou údržbu,
letos si jí vzali pracovníci služeb
města do parády hned v lednu.

Šlechtitelka hlásí
„Ledovka bude. I přes
výkyvy počasí a zloděje.“
(26. 1. 2014)

Věnovali jste 12 tisíc
korun, radost dětí však
vyčíslit nelze
(28. 1. 2014)

Byl to risk, ale vyplatil se. Ve Šlechtitelské stanici ve V. Pavlovicích jsou s letošní
sklizní hroznů na ledové víno spokojeni.
Tamní zaměstnanci vlétli do vinohradů
brzy po ránu, v neděli 26. ledna 2014, aby
při minus dvanácti stupních Celsia sesbírali zmrzlé bobule odrůdy André.
„Sklidili jsme asi tunu a půl hroznů. Cukernatost moštu je kolem čtyřiapadesáti
stupňů. Jsme maximálně spokojení. Ukázalo se nám, že tato odrůda je k ledovému
vínu vhodná. Zůstala ve velmi dobrém
zdravotním stavu,“ svěřil se sklepmistr
Šlechtitelské stanice Ondřej Konečný.
Pro „šlechtitelku“ jde o vůbec první ledové víno, které kdy vznikne v jeho novodobé historii. Na vhodnou dobu sklizně čekali vinaři v celém regionu déle než
v minulosti.

Dětský domov v nedalekém Mikulově
dostal od Vás, štědrých občanů Velkých
Pavlovic krásný vánoční dárek. Přesně
12.000,- Kč se podařilo díky Vám vybrat
do pokladničky, která byla v období adventu až do svátku Tří králů umístěna pod
vánočním stromem u radnice. Finanční
dar předali ředitelce dětského domova
paní Mgr. Et Mgr. Ladě Válkové místostarosta města Velké Pavlovice Ing. Zdeněk
Karber a radní Ing. Jaroslav Benda Ph.D..
Zároveň si i prohlédli velmi útulné a příjemné prostory domova, kde děti pospolu
a se svými hodnými tetami žijí. Vedení
domova a především dětem jste udělali
darem ohromnou radost, určitě si jej patřičně a rozumně užijí!

2014

Myslivecký ples
(18. 1. 2014)
Druhým plesem letošní společenské sezóny byl Myslivecký ples, který se konal
v sobotu 18. ledna 2014. Ples zahájil Pavel
Krejčiřík a poté již předal slovo Stanislavu Prachařovi, aby zazpíval píseň Tá naša
myslivna, kterou otextoval pan Jaroslav
Hejl a hudbu složil pan MgA. Zbyněk
Bílek. Po takto silném a dojemném slavnostním zahájení se zábava velmi rychle
rozproudila a taneční parket zůstal plný
prakticky až do samého rána. Dechová
hudba, stylová výzdoba a bohatá tombola
se spoustou zvěřiny jsou pro Myslivecký
ples typické. Ten je již léta pro mnohé zárukou dobré zábavy a nejinak tomu bylo
i letos.

Tombola, na mysliveckém plese navíc
speciální – zvěřinová, bývá často
půlnočním vrcholem plesů.

Počkali si, dočkali se! Šlechtitelka
ledové víno ročníku 2013 vyrobí.

Víc než 15 tun starého
papíru! Školáci skutečně
nezahálí
(28. 1. 2014)
V úterý 28. ledna 2014 proběhlo na Základní škole ve Velkých Pavlovicích pro
tento školní rok už třetí kolo sběru starého papíru. Ačkoliv mrzlo až praštilo školáci se nenechali odradit a podařilo se jim
za vydatné pomoci svých rodičů nashromáždit před školu 15.228 kg sběru. Nejúspěšnější je po třetím kole na I. stupni
třída 3.A s rekordmankou Anetkou Pleskačovou ze stejné třídy a na II. stupni pak
třída 7.A s rekormanem Mirkem Bazalou
z 9.B. Velké poděkování patří žákům devátých ročníků, kteří pomáhali při jeho
nakládání a ranním vybírání.

Ačkoliv bez svých vlastních rodičů,
domov mají děti v Mikulově moc
krásný a radostný.

Čistírna nově nabízí
čištění peří a šití lůžkovin
(30. 1. 2014)
Firma Arbela, s.r.o, která zajišťuje čištění
a praní oděvů pro sběrnu ve Velkých Pavlovicích, rozšiřuje své služby o čištění peří
a šití polštářů a přikrývek. Více informací získáte ve sběrně prádla a šatstva, nacházející se v prostorách kina ve Velkých
Pavlovicích, Hlavní 91 (u školy). Otevírací doba je v pondělí a ve čtvrtek od 15
do 17 hodin, tel.: 732 842 824, paní Jana
Vondrová.
Karolína Bártová, Věra Procingerová,
Ing. Zdeněk Karber
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Vzácná historická kniha
Dějiny městečka Velkých Pavlovic
z roku 1941 ke stažení na webu města
Kdo se zajímá o historii a dějiny města Velké Pavlovice zajisté již nejednou více méně
s nepříliš úspěšným výsledkem sháněl knihu
z roku 1941 s názvem „Dějiny městečka Velkých Pavlovic“ autorů Dr. Ladislava Hosáka,
Dr. Josefa Skutila a Františka Štambachera
st.. Tato kniha byla vydána ve velmi omezeném nákladu a tudíž je téměř nemožné si jí
v reálu zalistovat.

Najdete ji v odkaze hlavního menu „O městě“ – „Kroniky města, Kniha Dějiny městečka Vel. Pavlovic“. U načítání Vás však
žádáme o trpělivost, dokument obsahuje
169 stran.

Město Velké Pavlovice tuto vzácnou knihu získalo díky panu Ing.
Jaromíru Veverkovi v elektronické podobě a tak si „Dějiny městečka Velkých Pavlovic“ můžete
od 27. ledna 2014 otevřít a přečíst
prostřednictvím webových stránek města Velké Pavlovice na adrese www.velke-pavlovice.cz.

Panu Veverkovi velmi za tento záslužný počin děkujeme!
Karolína Bártová

« Obálka knihy z roku 1941 Dějiny
městečka Velkých Pavlovic.

84.300 korun českých,
toť výtěžek charitativních sbírek

Poděkování Tříkrálovým koledníčkům…
Organizátoři Tříkrálové sbírky ročníku 2014
tímto velmi děkují všem dětem, malým Třem
králům, a vedoucím skupin z řad dospělých
za ochotnou účast při obchůzkách městem
a koledování a také ochotu a vstřícnost Městskému úřadu Velké Pavlovice.
Díky jejich aktivnímu přístupu ke sbírce a příjemnému vystupování se nám podařilo shromáždit krásný finanční obnos, který bude
sloužit pro dobrou věc.
Velmi děkujeme!

Čas adventu, Vánoc a ponovoročního svátku
Tří králů se nese v našem městě ve znamení
charitativních sbírek. Na přelomu let 2013 –
2014 se uskutečnily dvě a celkem se podařilo
vybrat od spoluobčanů úctyhodných a krásných 84.300,- Kč.
První sbírkou byla charitativní sbírka do pokladničky pod rozsvíceným vánočním stromem před radnicí. Možnost do ní přispět
měl každý z nás od začátku prosince 2013 až
do svátku Tří králů roku 2014. Snad nejvíce
drobných mincí a bankovek sem přibylo během Vánočního jarmarku u radnice, v neděli
22. prosince 2013. Sečteno podtrženo, tato
sbírka nakonec čítala rovných 12.000,- Kč a
jako každý rok byl tento obnos předán jako
finanční dar Dětskému domovu v Mikulově.
Druhá velkopavlovická sbírka byla současně, co se ročníku týče, už čtrnáctá. Jednalo se
o tradiční Tříkrálovou sbírku, kdy obcházeli
město malí koledníci převlečení za Tři krále.

Za doprovodu zodpovědné dospělé osoby a
s pokladničkou s logem charity zpívali, hráli
a vybírali peníze pro potřebné. V rámci této
sbírky se podařilo vybrat 72.300,- Kč, ty budou využity k charitativním účelům.
Všem, kteří do sbírek přispěli jakýkoliv finanční obnos, velmi děkujeme!
Karolína Bártová

TZ No. 632 Město Velké Pavlovice
s novou raznicí
Tucet, tedy rovných dvanáct let je již tomu,
kdy roku 2002 spatřila poprvé světlo světa
turistická známka No. 632 Město Velké
Pavlovice, fenomén všech sběratelů „kulatých nesmyslů“ či „dřevíček“. Byl na ní
vyobrazen lis na révu vinnou. A protože je
dvanáct let opravdu dlouhá doba, nastal
čas na změnu.
Staré číslo známky 632 i veškerá místa jejího
prodeje zůstávají, motiv je však zcela nový.
Na známce je nyní vyobrazen znak města
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Za organizátory Tříkrálové sbírky
ve Velkých Pavlovicích děkuje Věra Ševčíková

Pokladnička pod vánočním stromem u
radnice cinkala penízky pro děti
z mikulovského dětského domova.

Velké Pavlovice s jeho
hlavními atributy, hroznem révy vinné a meruňkou. Nechybí ani propagační slogan „Město vína a meruněk“.
Turistické informační centrum Velké Pavlovice má v nabídce již tři číslované turistické známky, nyní nově se čtyřmi různými motivy: TZ No. 632 – Město Velké Pavlovice (starý motiv lis na révu vinnou, nový

Velkopavlovičtí Tři králové v ulicích
města, zpívají, koledují, penízky vybírají…

«

Turistická známka města Velké Pavlovice
oslavila dvanácté narozeniny, jako
dáreček dostala novou raznici.

motiv znak města, hrozen, meruňka);
TZ No. 1684 – Rozhledna Slunečná
Velké Pavlovice; TZ No. 1992 – Rozhledna Bořetice Nad Kraví horou.
Všechny známky jsou po celý rok
dostupné na TIC ve Velkých Pavlovicích a na
benzinové čerpací stanici PAP OIL ve Velkých Pavlovicích, sezónně pak i v kiosku pod
rozhlednou Slunečná. Cena za kus je 30,- Kč.
Neváhejte a přijďte si na naše TIC známku
s novou raznicí zakoupit!
Karolína Bártová

2014

PUBLICISTIKA

Kompostárna
slavnostně
otevřena
Nová kompostárna s kapacitou 10.000
tun biologicky rozložitelných odpadů ročně byla v pátek, dne 13. prosince 2013,
slavnostně uvedena do provozu v lokalitě
Hantály. Investorem akce je DSO Čistý jihovýchod, celkové náklady na stavbu přesáhly 42 milionů korun.
Akce realizovaná za pomoci a.s. Hantály je tak dalším krokem ke komplexnímu
zpracování odpadu z jednotlivých akcionářských obcí. Projekt byl realizován díky
podpoře z evropských fondů, více než 36

Prohlídka areálu Hantály, a.s Velké Pavlovice v rámci slavnostního otevření nové
kompostárny.

miliony přispěla k jeho realizaci EU, cca
2 miliony SFŽP.

nů akciové společnosti Hantály a dobrovolného svazku obcí Čistý jihovýchod.

Slavnostního uvedení do provozu se zúčastnili starostové z více než 20 obcí, čle-

Ing. Pavel Procházka

Na Trkmance se diskutovalo nad otázkami možností rozvoje
cestovního ruchu, v České i Slovenské republice
Město Velké Pavlovice v čele se starostou Ing. Pavlem Procházkou uspořádalo ve čtvrtek
dne 6. února 2014 na Ekocentru Trkmanka konferenci zaměřenou na aktuální témata
cestovního ruchu a interpretace přírodního dědictví v regionech České a Slovenské republiky nesoucí oficiální název „Příležitosti rozvoje cestovního ruchu v krajích České
a Slovenské republiky“.
Cílem konference byla vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů cestovního ruchu, měst a regionů, společností na podporu rozvoje cestovního ruchu. Tento
meeting byl cenný především možností osobně řadu témat a problémů probrat, sbírat
u svých kolegů inspiraci, nápady a následně se pokusit je dle možností aplikovat v místních podmínkách.
Na konferenci byly diskutovány úspěšné strategie rozvoje cestovního ruchu, očekávané
trendy a příležitosti, možnosti podpory a dotací pro cestovní ruch, přeshraniční spolupráce Česko – Slovensko a samozřejmě i zkušenosti z denní praxe.

České prezentace
střídaly slovenské...
Konferenci zahájil a spolu se svou kolegyní
Dagmar Švástovou prováděl starosta města Velké Pavlovice Ing. Pavel Procházka.
Úvodní prezentace zůstala doma. Týkala se
cestovního ruchu a vinařství Dobrovolného
svazku obcí Modré Hory, jež představil jeho
předseda a současně i starosta obce Vrbice
Tomáš Bílek. Následující bod programu patřil Malokarpatské vinné cestě – spojení
vína, země, historie a místní gastronomie

v oblasti jihovýchodních strání Malých Karpat. Tímto malebným krajem jihozápadního
Slovenska provedli pan Milan Pavelka, předseda sdružení Malokarpatské vinné cesty a paní PhDr. Anna Píchová, ředitelka Malokarpatského osvětového střediska v Modre.
Poté jsme se opět vrátili do České republiky,
konkrétně do města rekordů Pelhřimova,
královského města krajiny Českomoravské
vrchoviny. O něm i možnostech vyžití na
Vysočině nám přijel poreferovat Mgr. Martin Ecler, ředitel Kulturního zařízení města
Pelhřimova.

Opět programový skok ke slovenským sousedům, tentokrát do města Dolný Kubín,
středobodu vyhledávaného turistického regionu Orava. O jeho přírodních krásách
a sportovních možnostech, jako je neodmyslitelné lyžování na Kubínské hoľe či radovánky v novém aquaparku přednášeli předseda pan Maroš Badáň a ředitel Mgr. Jozef
Kaščák o.o.c.r. Klaster Orava.

Došlo i na gastronomii
a kulinářské dědictví
našich předků...
Odpolední program zahájila slečna Monika
Hlávková, referentka Centrály cestovního
ruchu – jižní Morava Brno, která si velmi
příznačně v čase poobědovém vzala na
paškál Jižní Moravu a její typické regionální
potraviny, včetně představení řady již realizovaných či plánových projektů v oblasti
propagace místní gastronomie, specialit
a klasických jídel, které vařívaly naše babičky.
Štafetový kolík bohatého programu přebrala naše družební města. Nejdříve Ždírec
nad Doubravou, prezentující se na poli cestovního ruchu jako brána do CHKO Žďár-
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„Setkání se nám moc líbilo“
Senioři se opět po dvou letech sešli na radnici

ské vrchy na straně jedné a CHKO Železné
hory na straně druhé. Nově vybudované
a tudíž moderní město Vysočiny, v jarních
měsících tolik proslulé typickými koberci
omamně vonících bledulí ve zdejších lesích,
představili pan Jan Martinec, starosta Ždírce a Ing. Bohumír Nikl, místostarosta.
Jako druhé družební město dostala prostor
Senica, město na slovenském Záhorí, známé rekreační oblastí Kunovská přehrada.
O možnostech rekreace a vyžití v této lokalitě přijely povyprávět paní Mgr. Viera
Barošková, novinářka a tisková mluvčí
Města Senica a paní RNDr. Katarína Poláková, vedoucí oddělení sociálních věcí,
bytů, školství, zdravotnictví, kultury a sportu. Ta zabrousila i do ožehavých vod témat
nepřizpůsobivých spoluobčanů a řešení
jejich bytové otázky, včetně možností jejich
začlenění do běžné společnosti.
Závěr konference patřil obsáhlému referátu pana Ing. Pavla Procházky, starosty Velkých Pavlovice, o městě, jeho rozvoji, strategii a plánech do budoucna - o cestovním
ruchu a turistických novinkách, jako bylo
naposled např. loňské uvedení do provozu
nové naučné stezky Zastavení v kraji vína
a meruněk, aktivním udržování folklórních tradic, organizování a zavádění zcela
nových akcí do již i tak velmi bohatého kalendáře, záslužné činnosti Služeb města
Velké Pavlovice, mimořádně hojné výsadbě
nové zeleně v posledních letech, úspěšné
realizaci řady projektů, jako je oprava dříve
zdevastovaného zámečku na moderní multifunkční Ekocentrum Trkmanka, vybudování biocentra Zahájka, výstavba Vinařské uličky Pod Starou horou, vybudování

Přednášková část konference na téma cestovního ruchu se uskutečnila
v reprezentativních prostorách Ekocentra Trkmanka. V místnosti vybavené moderní
audiovizuální technikou.

prvních bytů pro seniory v lokalitě Padělky
a mnohé další.
Konference se s velkým zájmem zúčastnili
představitelé prezentujících se měst a regionů, pracovníci v cestovním ruchu, propagaci, kultuře apod..

Podvečer ve znamení
exkurzí a populární
zážitkové turistiky...
Po odborné přednáškové části konference
následovala v pozdních odpoledních hodinách návštěva obcí Modrých Hor a exkurze v Penzionu André manželů Poliakových, který byl přebudován ze staré budovy
Šlechtitelské stanice vinařské. Naše hosty
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a k jejich výročí jim poblahopřál starosta
města pan Pavel Procházka.
Rok narození 1963 má v rodném listě
zapsáno 57 občanů, kteří trvale bydlí ve
Velkých Pavlovicích. Pozvání přijali i se
svými partnery. Smyslem tohoto setkání
je jubilantům nejen poblahopřát, ale zároveň i poděkovat za vše, čeho již ve svém
životě dosáhli, za výchovu dětí, za péči
o rodinné příslušníky, za odvedenou práci. Za vše, co vykonali pro spokojený život
a dobré společné soužití občanů ve městě.
Život žijeme především svou přítomností.
Došlo však i na vzpomínky do minulosti
a zamyšlení se do budoucnosti, nad další
etapou lidského žití. To proto, že na strán-

Celkem čtyřikrát jsme slyšeli toto hodnocení od velkopavlovických seniorů, kteří
vyjadřovali své pocity ze společných setkání, na které je pozval starosta města,
Ing. Pavel Procházka.

tečními koláči, mnozí ze seniorů se také
s radostí setkali se svými přáteli a známými. Program setkání uvedla matrikářka
Dagmar Švástová, dalšího slova se pak již
ujal Ing. Procházka.

V našem městě žije 586 seniorů, kterým
je více než 65 let, a proto se setkání uskutečnila postupně vždy ve čtvrtek, od 30.
ledna do 20. února 2014. Takto se starosta
setkal se staršími občany města naposledy
před dvěma lety a pro některé ze zúčastněných bylo překvapením, kam se město za
24 měsíců práce opět posunulo.
Hezké bylo uvítání sklenkou vína a svá-

Jednomu z nejstarších dokumentů o životě města v daném roce bylo přesně 10
let, a tím bylo setkání zahájeno – krátkým
filmem o roce 2003. V kontrastu s ním
byl promítnut stejný střihový film z roku
2013. Oba filmy natočil a pro prezentaci připravil pan Miroslav Grégr, který je
„dvorním“ kameramanem města.Velice
se líbily staré fotografie, které představil
starosta města a které mapovaly život, lidi
i vzhled města přibližně před 60 lety.

dle očekávání nejvíce zaujaly především
zdejší podzemní sklepní prostory, nepohrdli ani možností ochutnávky vybraných
vzorků vín a dokonce i včelího medu.
Celodenní maratón konference byl zakončen příjemným posezením se skleničkou
vína v labyrintu Vinných sklepů Františka
Lotrinského.
Doufáme a pevně věříme, že jsme našim hostům ukázali město Velké Pavlovice a jeho
okolí v tom nejlepším světle. Nejen prostřednictvím zajímavých a inspirujících referátů konference, ale také samotným zážitkem umocněným ryzími chutěmi, vůněmi
a sluchovými vjemy tolik typickými právě
pro jižní Moravu.
Karolína Bártová

Přiblížila se padesátka…
V čase adventu, dne 14. prosince 2013, se
na radnici sešli občané Velkých Pavlovic
narození v roce 1963. Přijali tak pozvání, aby si společně připomněli významné
životní jubileum, kterého v loňském roce
dovršili. Jubilanty v obřadní síni přijal
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kách knihy života zůstává ještě tolik nedopsaných kapitol a život je tak krásný, ale
tak krátký…
Setkání padesátníků v tomto duchu bylo
uspořádáno již po šesté. Každé z nich vždy
provázela sváteční nálada. Nejinak tomu
bylo i tentokráte. Hosty potěšilo krásné
pěvecké vystoupení Barbory Grůzové, za
hudebního doprovodu Elišky Vomáčkové.
Seznámili se krátce s prezentací o dění ve
městě, společně strávili příjemný večer
a dlouhou pohodovou noc ve Vinných
sklepech Františka Lotrinského.
Dagmar Švástová

Každé ze čtyř milých setkání zpestřily
svým hudebním vystoupením děti ze ZUŠ
Velké Pavlovice.

Velký ohlas potom vyvolala prezentace,
která nabídla přehled akcí realizovaných
za poslední 2 roky – rekonstrukce zámečku na Ekocentrum Trkmanka, výstavba chráněných bytů pro seniory, stovky
metrů chodníků, naučná stezka kolem
Velkých Pavlovic, dobudování parku u
zastávky ČD, vybudování biocentra Zahájka, obnovení a dobudování sklepů
pod ekocentrem, které nyní nesou jméno
Františka Lotrinského, rekonstrukce zahrady MŠ, úprava parčíku před školou,

Vyhlášení soutěže
Náš život na zahradě, na poli, na vinici
Rok 2014 byl schválen Organizací spojených národů Mezinárodním rokem rodinných farem. Ekocentrum Trkmanka
vyhlašuje v této souvislosti výtvarnou soutěž, která je inspirována tématy vážícími
se k péči o krajinu a hospodářství.
Doporučujeme zpracovávat
např. tato témata:
co pěstuje naše rodina
- zvířata na našem dvorku a jejich
potrava
- škůdci v našich zahradách
a polích
- jak to bylo dřív, jak je to
dnes…
- co jsem vypěstoval já
- pomocníci na poli
a v zahradě
- jak jsme zavařovali

- proměny přírody během roku
- zahrádka v květináči
Soutěžní kategorie:
I.kategorie : předškolní věk do 6 let
II.kategorie : 6 – 8 let
III.kategorie : 9 –11 let
IV.kategorie : 12 – 14 let
V.kategorie : 15 – 19 let
Výtvarné techniky: kresba, malba, grafika, keramika aj.
Technické podmínky: formát výtvarných prací A2, A3, A4, kresby
uhlem a pastelem špatně fixované se do soutěže nepřijímají.
Všeobecné podmínky: všechny práce označit na přední
straně - jméno, příjmení, věk,

Senioři se na radnici očividně příjemně
bavili.

rozsáhlá výsadba zeleně i budování drobných krajinných prvků.
Starosta města Ing. Pavel Procházka také
představil budoucí projektové záměry
města, z nichž nejbližší bude letošní oprava sokolovny.
S veselými úsměvy i veselou myslí si čtvrteční návštěvníci radnice ještě pobesedovali se starostou města i společně mezi
sebou. Bylo příjemné posedět si v teple
a pohodlí, o to více, když k zábavě přispěl
i harmonikář pan Oldřich Fůkal.
Při loučení pak organizátoři slyšeli od
všech znovu upřímné: „Setkání se nám
moc líbilo“.
Mgr. Dana Růžičková

kategorii, bydliště nebo školu, jméno pedagoga, název práce. Využijte přiložené
tabulky. Přiložte seznam zaslaných prací
(název, autor).
Termíny:
- vyhlášení: 6. 1. 2014
- uzávěrka: 20. 3. 2014
- vernisáž a předání ocenění: 5. 4. 2014 na
prodejní výstavě Probouzení jara na
Ekocentru Trkmanka
- práce budou vystaveny na Ekocentru
Trkmanka do 16. 4. 2014
Zhotovené výtvarné práce zasílejte do
20. března na adresu:
Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace, Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice
Soutěžní práce poštou nevracíme. Po domluvě si je můžete vyzvednout osobně po
skončení výstavy.
Kolektiv pracovníků
Ekocentra Trkmanka Velké Pavlovice
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Vysaďte dítě na chodník!
Na konci měsíce ledna 2014 proběhla pracovní schůzka zaměstnanců našeho městského úřadu a městského úřadu v Senici.
Řešily se věci zajímavé i věci méně zajímavé a také věci pro mne úplně nezajímavé.
Pečlivě jsem si však poslechl pana primátora, který hovořil o jejich zrekonstruované základní umělecké škole. Při výkladu se
mimo jiné zmínil o dovozu žáků do školy,
rodiči svými auty. Parkoviště mají prostorově nedostačující, navíc pro rodiče je
parkování a následné vyjíždění do hlavní
komunikace adrenalinovým sportem. Pravda, provoz v dvacetitisícihlavé Senici je asi
trošku někde jinde, ale problémy jsou, jak
čtete, stejné.
V Senici plánují vybudovat jakousi „okružní zastávku pro auta“. Princip je naprosto jednoduchý - rodiče do ní vjedou,
dítě vystoupí z vozidla na chodník a pár
metrů ke škole dojde po svých. Auto dále
pokračuje dopředu (nikde necouvá) a vyjíždí z „okružní zastávky pro auta“ dále na
komunikaci.

Šup z auta na chodník a tradá do školy :-)!

KULTURA

Ačkoliv si to možná někteří rodiče u nás,
ve Velkých Pavlovicích neuvědomují, mají
takovou možnost i oni. A to ve věci dopravy svých potomků před I. stupeň
základní školy (nikoliv umělecké!, jako
v případě Senice).
Je třeba však splnit některé podmínky:
1. Musí se jednat o dítě na I. stupni Základní školy Velké Pavlovice.
2. Musí jet řidič vozidla od ul. Hlavní,
nikoliv od kostela, či z ul. Dlouhá.
3. Musí být dítě samostatné a umět se
o sebe ve škole postarat.
4. Musí se dodržovat dopravní značení „zákaz stání“, které je umístěno na
rohu školy.
5. Musí se dbát na označení přechodu
pro chodce a označení autobusové zastávky.
K bodu č.1: Vchod do budovy prvního
stupně naší základní školy je tak dobře situován, že pokud je dítě vysazeno z vozidla,
vystupuje přímo na chodník a má vstup do
školy pár desítek metrů od vozidla.
K bodu č.2: Je jasné, že výše uvedené platí, pouze pokud veze rodič dítě „zespod“,
tedy z ul. Hlavní. Pokud jede řidič od kostela, vysazuje dítě přímo do středu vozovky, což je asi nejhorší varianta, nebo vysazuje dítě ke krajnici, což není o moc lepší,
protože stejně musí dítě vozovku přejít
a navíc mimo přechod pro chodce. Ruku
na srdce, nestojí za to ujet pár stovek metrů a najet si ke škole od ul. Hlavní?
K bodu č.3: Samostatnost dítěte je další
podmínka. Pokud není dítě schopné se
samo svléci a přezout, či pokud má rodič
obavy o dítě z jiných důvodů, doporučuji
parkovat vozidlo na parkovišti a ne v zákazu stání. Tam může řidič pouze zastavit
k naložení či vyložení nákladu, popř. na-

stoupení a vystoupení osob. A že je parkoviště před prodejnou hospodářských potřeb plné? No tak nezbude nic jiného, než
parkovat u kostela (tzn. ujít 100m), nebo
třeba až u radnice (tzn. ujít 200metrů).
K bodu č.4: V případě, že řidič poruší „zákaz stání“ a zdrží se ve škole byť jen 5 minut, budou další řidiči jeho vozidlo složitě
objíždět a situace se stane nepřehlednou.
Ono si člověk řekne, že je to chvilka, ale
půl hodiny před začátkem vyučování je
v tomto místě nejvyšší hustota provozu
za celý den, nehledě na průjezd několika
autobusů, které přijíždí ke škole v obou
směrech. Takže ani pět minut, ani tři. Vystoupit a odjet.
K bodu č.5.: U budovy prvního stupně
základní školy je autobusová zastávka
a přechod pro chodce. Připomínám, že
před autobusovou zastávku se smí zastavit a stát 30 metrů, za zastávkou 5 metrů.
Dále se nesmí zastavit a stát na přechodu
pro chodce a 5 metrů před ním.
Pokud se budou tyto podmínky dodržovat, bude ranní dovážení dětí do školy bez
zbytečných hádek (nejen se mnou) a zbytečného stresování.
Od začátku roku, pokud je to jenom trochu možné, stávám u školy a na dopravu dohlížím. Snažil jsem se, aby se stala
doprava v rámci možnosti plynulá, aby
zastavovali řidiči u přechodu pro chodce
přecházejícím osobám, aby neparkovali
řidiči na zastávce pro autobus či na travnaté ploše v parčíku. Po měsíci, kdy tento
článek píši je znát pokrok, ale nápad s „vysazováním dětí“ přímo na chodník vidím
jako výborný a tak Vám jej dávám na vědomí.
Petr Hasil,
strážník Městské policie Velké Pavlovice

Na Trkmance se vyráběla krmítka,
po loňském úspěchu už podruhé
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V čase adventním, předvánočním, dne 12.
prosince 2013, se v Ekocentru Trkmanka
opět tvořilo. Navázali jsme na loňskou
velmi úspěšnou akci s pracovním názvem
Krmítka II. a opět jsme společně vytvořili
zázemí pro naše přezimující ptáčky.

šiška plná chutných semínek a využili jsme
i plastové lahve od balené vody.

Tentokrát byly v nabídce celkem tři typy
krmítek a to dřevěný domeček, závěsná

Za Ekocentrum Trkmanka
lektorka Lenka Štefková

Malí i velcí tvořili s nadšením a tak si
všichni nakonec odnášeli podařené výrobky. Na zimu jsme připraveni, o ptáčky
bude v našich zahradách postaráno.

Pánům klukům šla práce na krmítkách od
ruky. Nejen jim, zahanbit se nenechala ani
děvčata v čele s šikovnými maminkami.

Vánoční jarmark vykouzlil nostalgii
nejkrásnějších svátků...
kol, pejsků, kočiček, želviček… prostě nekonečného seznamu všech možných i nemožných dárků, po kterých všechny děti
o Vánocích vždy zoufale touží. Ježíšek měl
do úterního dne „D“ ještě dost času a tak
věříme, že všechno co si dětičky sepsaly nebo nakreslily, pod stromečky také
o Štědrém večeru našly.

Advent je sice obdobím postním, ale kdo by
voňavé a lahodné zabíjačce odolal?

Zlatá, čtvrtá adventní, vánocemi vonící, ale hlavně jarmarková, přesně taková byla neděle 22. prosince 2013 ve
Velkých Pavlovicích. Na náměstí před
radnicí se po celý den konal už tradiční Vánoční jarmak, plný koledování,
koncertování, řemeslného a dárkového
zboží, výstav, tvůrčího tvoření, svařeného vína a punče, zabíjačkových i sladkých dobrot, avšak především štěstí
a nekonečného těšení, jež se zrcadlilo
snad ve všech dětských očích, bez rozdílu věku.

Ježíškova dílnička
na radnici…
Vánoční jarmark, to je také čas k nakupování krásných rukodělných dárečků, kterých bylo na stáncích takové množství, až
zrak přecházel a peněženka zažívala notný průvan. Byl opravdu kumšt vybrat to
nejkrásnější a to, co by našim nejbližším
udělalo skutečně radost. Avšak ruku na
srdce, co se týče dětí, nejvíce nás potěší,
pokud nám dáreček vyrobí samy.
I k tomuto účelu našly na jarmarku jedinečnou příležitost. Na radnici se opět
po roce v režii Střediska volného času
při místní ZŠ konala Ježíškova dílnička
s možností vyrobit si spousty nápaditých

a vkusných dárečků. A věřte, využilo toho
takové množství zájemců, že občas praskala celá dílnička ve švech.
Stejně jako dopolední i odpolední program patřil především muzicírování a koledování. Tentokrát si předávali na jevišti
pomyslný štafetový kolík žáci místní základní školy se studenty gymnázia, mužáckým Presúzním sborem a také country skupinou Colorado. Koho začaly popocházením okolo stánků, postáváním
a poslechem libozvučných tónů vánoční
hudby zábst nohy a k zahřátí ani svařák či
punč nepomohly, mohl navštívit radnici.
Nejen pro teplíčko...

Výstavy Královna
Dagmar, česká princezna
& Kouzelný svět hraček…
Na radnici se konaly hned dvě úžasné
výstavy. Začátkem prosince slavnostně
zahájená putovní výstava Královna Dagmar, princezna česká a zároveň i jednodenní prodejní výstava Kouzelný svět hraček. Tyto hračky byly vyrobené výhradně

Posílání vánočních
přání Ješížkovi,
na barevných balóncích…
A to ať na Ježíška ještě věří, nebo už ne.
Ani dospělí totiž nechyběli, natož právě děti, u dopoledního hřebu programu,
pouštění tajných vánočních přání na balóncích přímo k Ježíškovi do nebíčka.
Brány jarmarku byly otevřeny již v deset
hodin dopoledne. Tímto okamžikem se
začaly náměstím linout koledy, nejdříve
reprodukovaně, brzy je však vystřídalo
první živé vystoupení v podání nejmenších protagonistů z mateřské školy. Ti si
na jevišti takřka profesionálně vystřihnuli
několik koled a vánočních básniček.
Úderem jedenácté hodiny dopolední rozveselily jinak trošku pošmourné a šedivé
nebe prosincové oblohy stovky červených
a modrých balónků s třepotajícími se dopisy plnými panenek, autíček, plyšáčků,

Nejočekávanější okamžik celého jarmarku přichází na řadu k radosti všech nejmenších
už v jedenáct dopoledne. Děti si společně vypustí balónky s vánočními přáníčky,
Ježíškovi přímo do oken!
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Nový rok 2014 jsme přivítali společně...

ze dřeva a tak určitě nikoho nepřekvapí,
že se od nich nemohly děti odtrnout a dychtivě přemlouvaly své rodiče ke koupi
dalšího vánočního dárečku na poslední
chvíli. Nostalgie předvánoční doby zabrala, v drtivé většině případů byla naše dítka
úspěšná :-).

Jen několik málo minut zbývalo do konce
uplynulého roku, který mnohým z nás přinesl všechny krásy života, jiným zármutek
a zklamání, dobré i to horší, jak už to v životě chodí, aby se navždy stal naší minulostí…

Vánoční přání starosty
města a koledování
s dechovkou…
Nakoupit si dárky, ochutnat všechny dobroty, strávit hodnou chvíli na dílničce, navštívit dvě krásné výstavy, to zabralo všem
tolik času, že se už začalo venku pomalu
smrákat. Východem první hvězdičky se
rozsvítil vánoční strom a současně se přiblížil poslední a zároveň také hlavní bod
odpoledního programu – vánoční a novoroční přání starosty města Ing. Pavla
Procházky občanům s následným vystou-

Jarmareční veselí zpestřila výstava
dřevěných hraček, spousta z nich odtud
putovala přímo pod vánoční stromečky.

Letos se jarmark dočkal jedné velmi atraktivní novinky, zvoničky přání. Věříme,
že zafungovala.

pením dívčího pěveckého sboru za doprovodu mládežnické dechové hudby při
ZUŠ Velké Pavlovice pana učitele Bílka.
Po duši hladícím pásmu koled a vánočních písní byl jarmareční program oficiálně ukončen.
Je však krásné a potěšující, že ani po utichnutí posledních libozvučných tónů lidé
domů neodcházeli, nespěchali... Mnozí
z nich si šli třeba ještě zatáhnout za provázek zvonečku přání ukrytého v kouzelné
dřevěné zvoničce a nebo vhodit pár mincí
či bankovek do pokladničky umístěné pod
vánočním stromem. Jako každý rok sem
mohli lidé až do svátku Tří králů přispívat
finančním darem dětem z dětského domova v nedalekém Mikulově.

Soutěž Vánoční
městečko 2013…
Zapomenout nemůžeme ani na vyhlášení
výsledků soutěže Vánoční městečko 2013.
Ten, kdo si vyzdobil svůj dům, předzahrádku či okna bytu jakoukoliv vánoční dekorací, vše pečlivě nafotil a přihlásil se včas do
soutěže, mohl vyhrát a tím pádem si domů
odnést krásnou cenu. Letos zvítězil dům
na ulici Dlouhá 44 rodiny Doležalovy, druhou příčku si vybojovala výzdoba domu na
Dlouhé 41 rodiny Šmídovy a třetí pak dům
na ulici V Údolí 29 rodiny Hejlovy. Všem
oceněným velmi blahopřejeme a těšíme se
nejen na jejich účast v dalším ročníku soutěže!
Karolína Bártová

Ohlédnutí za adventem
aneb Vánoční odpoledne v knihovně
Již po páté se v Městské knihovně Velké
Pavlovice konala předvánoční výtvarná dílnička pro dětské čtenáře i všechny
jejich kamarády. V roce 2013 to bylo 20.
prosince od 16 hodin. Vznikla tak již malá
tradice, aby se děti se svými rodiči sešly
poslední předvánoční páteční odpoledne
v knihovně, aby si společně popovídaly,
vyrobily si malý dárek pro kamarády či
sourozence, zazpívaly si koledy a také si
pochutnaly na drobném občerstvení.
Výroba malých dřevěných „puzzels“ s vánočními motivy pomocí známé ubrouskové techniky nebyla tentokrát zrovna nej-
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lehčím úkolem pro ty nejmenší návštěvníky, je proto zapotřebí poděkovat jejich
rodičům, že při výtvarné práci přiložili
ruku k dílu a dětem pomohli. Nakonec si
všechny děti svou vlastnoručně vyrobenou hračku z knihovny odnesly.
Vánoční atmosféra by nebyla dokonalá
bez hudby paní ředitelky Mileny Karberové, která velkoryse přišla do knihovny
zahrát koledy a společně se všemi ostatními si je také zazpívat. Měli jsme také
radost z návštěvy menších dětí, které byly
v knihovně poprvé, ale jak doufáme, určitě ne naposledy.

Už pátým rokem se ve velkopavlovické
knihovně připravovaly krásné vánoční
dárečky, v rámci rukodělné dílničky.

V lednu a únoru 2014 by knihovnice v knihovně ráda přivítala děti, které by si přišly
během některého odpoledne nakreslit obrázek, jež by věnovaly pro výstavu připravovanou na březen - Měsíc čtenářů.
Mgr. Dana Růžičková,
knihovnice

Ticho sváteční noci na náměstí u radnice
pominulo těsně před půlnocí příchodem
našich občanů. Doslova ze všech stran
přicházeli rodiče s dětmi, které nemohly
dočkat půlnočního ohňostroje, ve víru
silvestrovské noci rozveselená mládež,
naši občané i ti již věkem náležející starší generaci. Přišli, aby společně pozvedli
skleničku k půlnočnímu přípitku, smutní
či veselí, s ohlédnutím za časem minulým
a zároveň s pohledem do budoucnosti
roku nového. S přáním, aby všechny jeho
dny prožili ve zdraví, plně, v práci i odpočinku, v naději, se vším, co nám nový rok přinese.

Poslední vteřiny starého roku pominuly
slavnostním vyzváněním zvonů. Na důstojnost okamžiku příchodu roku nového
zazněla státní hymna a po té se již na obloze tmavé noci objevila záře ohňostroje.
Slavnostní přípitek a plno vřelých přání,
polibky a stisky rukou, to je ta chvíle okamžiku…
Záleží na každém, jak právě tuto chvíli
stráví. Vzhledem k účasti všech přítomných a sváteční náladě, která na náměstí
mezi všemi panovala, však můžeme říci,
že se toto půlnoční setkání o silvestrovské
noci stalo u nás již pěknou tradicí.
Naše poděkování náleží Vinařství Valovi,
jejichž horký svařák v zimní noci přispěl
vhod pro zahřátí. Za poskytnuté ozvučení
panu Ivanu Podešvovi. Za odpálení ohňo-

stroje, který byl pořízen díky panu Karlu
Reichmanovi, vděčíme našim hasičům.
„Jak na Nový rok, tak po celý rok“, říká
stará pranostika. Dá se tedy očekávat, že
se v podobném duchu bude odvíjet i celý
rok pracovníků služeb města, kteří se po
ránu sešli při úklidu náměstí.
Tak vše dobré v novém roce Vám všem,
vážení spoluobčané!
Dagmar Švástová

Knihovnické ohlédnutí za rokem 2013
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
31.853 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 2013 to představuje celkem 73 akcí, kterých se zúčastnilo 9.885 návštěvníků. Určitě se líbila
beseda s jihomoravskou spisovatelkou
Naďou Horákovou v květnu 2013 a také
podzimní setkání se spisovatelem Jiřím
Hájíčkem, který představil svou novou
knihu v listopadu 2013.
Městská knihovna se 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 398 evidovaných čtenářů, kteří si
postupně vypůjčili 16.821 knih a časopisů. Počty čtenářů a počty výpůjček se od
loňského roku zvýšily, což v dnešní době
je vysoce pozitivní skutečnost. Těšíme
se, že nový přístup k doporučené četbě
na školách všech stupňů k nám přivede
ještě 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 (minulý
rok jsme takto pomohli 85 čtenářům).

města a mohou zde získat také všechny
informace o připravovaných akcích knihovny.
Tou nejnovější bude letos v březnu setkání s jednou z nejčtenějších současných českých spisovatelek – Kateřinou
Tučkovou, které ve spolupráci s knihovnou připravuje Gymnázium Velké Pavlovice. Milovníci divadla se mohou v dubnu 2014 těšit na návštěvu Divadla Bolka
Polívky v Brně a vernisáž výstavy velkopavlovických fotografů.
Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

Za rok 2013 jsme nakoupili a ze čtenářských darů získali 2.127 nových knih
a časopisů, přičemž se snažíme respektovat potřeby a vkus všech svých čtenářů. Přehledy nových knih najdou čtenáři pravidelně na webových stránkách
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Muž tří tváří aneb Vilém Veverka na Ekocentru Trkmanka

Pojďte s námi soutěžit!
Městská knihovna Velké Pavlovice se pro
letošní březen, který je již tradičně Měsícem čtenářů, již počtvrté 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 přihlášené
knihovny, jednak je mohou
namluvit sami čtenáři – posluchači, a to kdykoliv od 1. března 2014 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 .

sílány během dne po 7., 10. a 14. hodině,
a po 16:00 vždy vylosování vítězů (bude
ještě upřesněno), soutěž bude probíhat ve
dnech od 17. do 28. března 2014.
Za všechny knihovníky doufáme, že soutěž přinese posluchačům Českého rozhlasu Brno i našim čtenářům a návštěvníkům
spoustu krásných literárních zážitků, a těšíme se, že do Velkých Pavlovic připutuje
hodně vítězných cen.
Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

Český rozhlas Brno vysílá pro Jižní
Moravu na FM 106,5, ukázky budou vy-

Tom Zvardon and Friends vystoupili na charitativním
koncertě pro chráněné bydlení v Brumovicích
V sobotu 7. prosince 2013 večer si návštěvníci v sále Ekocentra Trkmanka poslechli
koncert kapely Tom Zvardon and Friends.
Charitativní koncert uspořádal Rotary
klub Valtice – Břeclav, jehož jménem přivítali posluchače Ing. Zdeněk Karber a Ing.
Jaroslav Benda Ph.D.. Poděkovali Městu
Velké Pavlovice a Ekocentru Trkmanka za
partnerství v tomto projektu, jehož cílem
bylo získat finanční prostředky na podporu výstavby chráněného bydlení Mirandie
v Brumovicích pro zdravotně postižené
spoluobčany – více o projektu najdete na
webových stránkách www.mirandie.cz.

Díky sponzorům se podařilo získat úžasnou částku 50.000,- Kč. Všem, kteří přispěli k uspořádání charitativního koncertu, patří velký dík a uznání.
Sponzoři koncertu: S.M.K., a. s., TERAMEX
TRADING, s.r.o., Šlechtitelská stanice vinařská, a. s. Velké Pavlovice, Berendsen, a. s.,
Pavlovín, spol. s r.o., VINIUM, a.s.
Velké Pavlovice, C.I.D. service, Computer
Ing. Dušan Bedřich, Hošek Motor a. s.,
Vinařské potřeby Jaroslav Bureš, Vinice Vnorovy, a. s., Domácí potřeby Stanislav Crhák.

After party podpořili: Víno z Velkých Pavlovic - Vinařství Mikulica, Vinařství Lacina, Vinařství Buchtovi, Vinařství Krejčiřík,
Vinařství Halm, Vinařství Lubomír Zborovský, Vinařství V & M Zborovský, Jiřina
Secká, Rudolf Kaderka, VINIUM, a. s., Vinařství Sedláček, Vinařství Horák.
Květninovou výzdobu a květinové dary na
charitativní koncert darovala fa Květiny
a keramika František Popelka, Velké Pavlovice.
Ing. Zdeněk Karber

Ve čtvrtek 9. ledna 2014 jsme měli možnost se na Ekocentru Trkmanka setkat
v podvečerních hodinách s panem Vilémem Veverkou, který kromě toho, že je
náruživý horolezec a fotograf, v současnosti patří také ke světové hobojové špičce. Výstava jeho fotografií byla zahájena
netradičně přednáškou a to na téma Acocangua alpským stylem aneb hudebník
a fotograf na střeše Ameriky.

Hudební seskupení Tom Zvardon and Friends to dokázali dokonale rozbalit, všichni se skvěle bavili, navíc pro dobou věc.

kově divadle, podruhé na Slovensku,
představuje záběry z hor, Vysoké Tatry,
Alpy, Kavkaz...

Věříme, že jsme se s panem Veverkou nesetkali naposled, a že příště nám ještě představí svou třetí, hudební tvář.
Zita Dvořáková

Přednáška probíhala formou projekce
vybraných záběrů z jeho horolezeckého
výstupu komentovaná jím jako přímým
účastníkem a autorem těchto fotografií.
Přednáška byla zajímavá, dotazů z obecenstva mnoho, nakonec se protáhla téměř na dvě hodiny. Závěrem byl malý raut
a prohlídky samotné výstavy fotografií.
Výstava, kterou bylo možné na Ekocentru
Trkmanka shlédnut až do 24. ledna 2014,
byla poprvé představena v Brně v Janáč-

Vilém Veverka – horolezec, fotograf a hobojista na vernisáži výstavy s příznačným
názvem výstižně charakterizující jeho osobu „Muž tří tváří“.

Ferda Mravenec zavítal na Ekocentrum Trkmanka
V pátek 31. ledna 2014 byla slavnostní
vernisáží za přítomnosti Mgr. Petry Zíkové a pana Ing. Pavla Procházky zahájena
na Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích výstava Ondřej Sekora přírodovědcem. I když venku již konečně vládla paní
Zima, na Ekocentru jsme se výstavou vrátili do krásné letní přírody.
Slavnostní zahájení zpestřily svým vystoupením děti z naší mateřské školy pod
vedením paní učitelky Procházkové a paní
učitelky Pláteníkové. Pásmo říkadel v kostýmech navodilo příjemnou atmosféru
k prohlídce vlastní výstavy, za což jim patří velký dík. Paní Mgr. Zíková doplnila
informace o vzniku této výstavy a pozvala
také všechny přítomné na návštěvu zajímavostí okolí Jičína a jejich muzea.
Výstava je realizována ve spolupráci s Regionálním muzeem a galerií v Jičíně, představuje Ondřeje Sekoru nejen jako oblíbeného spisovatele a ilustrátora, ale také
jako vzdělaného přírodovědce. Je koncipována tak, že zaujme jak děti, tak dospělé, milovníky přírody i umění.
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Expozice je zaměřena na tři z mnoha Sekorových knih, a to na Ferdu Mravence,

Čmeláka Aninku a Uprchlíka na ptačím
stromě. Zvířecí hrdiny těchto knížek uvidí
návštěvníci nejen ve výtvarném a literárním pojetí Ondřeje Sekory, ale i ve skutečnosti, tak, jak se reálně v přírodě vyskytují.
Známé Sekorovy ilustrace jsou doplněné
věcnými informacemi o biologii zobrazeného druhu a dokonce i samotným živočichem či jeho fotografií a dalšími předměty, které se k jeho životu v přírodě vztahují.
Návštěvník tak získá důkaz, že Ondřej
Sekora byl mimo jiné i vynikajícím zoologem, jehož kreslené postavy žijí ve shodě
s tím, co se opravdu v přírodě děje.

Kdo neměl možnost se v pátek zúčastnit
slavností vernisáže, mohl tak učinit až do
23. února 2014. Obnos vybraný za dobu
trvání výstavy bude použit na nákup terária pro další potřeby Ekocentra.
Bc. Zita Dvořáková, MSc,
vedoucí Ekocentra Trkmanka

Výstavu doprovázel i naučný soutěžní kvíz
a několik hravých zastavení. Součástí výstavy byla také živá zvířátka – užovka červená, pavouci, agamy, gekončíci, brouci.
Agamy vousaté jsou prvním živým tvorem
Ekocentra a návštěvníci výstavy mohli navrhovat jejich jména. Za ostatní děkujeme
za zapůjčení svým přátelům.
Vystavené preparáty jsou zapůjčeny v rámci spolupráce z Regionálního muzea a galerie v Jičíně, z Regionálního muzea v Mikulově, z CHKO Pálava a od pana Milana
Pilarčíka. I jim patří velké poděkování za
podporu při organizaci této výstavy.

Ferda Mravenec zaujal, a nejen děti.
Ani dospělí se nemohli od vystavených
exponátů odtrhnout.
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PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO

V měsíci lednu a únoru nastává doba
zápisů předškolních dětí do prvních
tříd. Období od zápisu do konce května
je pak někdy dobou zvažování, zda dítě
do školy dát nebo žádat o odklad školní docházky. Souvisí to s posouzením
školní zralosti dítěte.
Otázka nástupu do školy je důležitá jak pro
rodiče, kteří si přejí, aby jejich dítě bylo ve
škole úspěšné a mělo pěkné známky, tak
i pro dítě samotné. Současné nároky na
dítě při nástupu do školy jsou vysoké, a to
nejen v otázce rozumových předpokladů,
ale předpokládají i dostatečnou práceschopnost, soustředěnost, dítě musí plnit
požadavky učitele, pracovat dle jeho pokynů, respektovat jeho autoritu a sžít se
s ostatními dětmi ve třídě.
Někdy se rodiče a prarodiče tak těší, že budou mít školáka, že ani nevnímají dítě samotné a jeho předpoklady. Pak se stává, že
přijde maminka s tím, že oni jako rodiče
až tak na vstup syna do školy nespěchají,
ale babička s dědečkem už chlapci koupili
školní aktovku a neustále mu říkají, jak už
bude školák. A tak je hoch tak motivovaný
prarodiči, že se do školy těší, ale přitom na
školu ještě není připravený. Pak zaznívají
otázky jako: ,,A jak mu to teda máme vysvětlit? On se tolik těší.“ Stejně tak jako
dítěti vysvětlujeme, že se nějaký výlet
odkládá, dokážeme mu my dospělí hezky
vysvětlit, i toto. Prostě se nástup do školy
odkládá, za rok se dočká. Ten rok rodiče i
dítě využijí, aby se do školy dobře připravili. V žádném případě to není ostuda ani
dítěte, ani naše. Přece o nic nejde, dítě se
nástupu do školy dočká, stejně jako dědeček i babička.

Aby se mu ve škole dařilo,
aneb posouzení školní zralosti dítěte
Co to vlastně ta školní zralost je? Pro školní zralost jsou klíčové oblasti, které se
u dítěte posuzují. Patří mezi ně oblast tělesná, mentální, citová a sociální. Všechny by měly mít takovou úroveň, aby dítě
ve škole dobře prospívalo. Pokud tomu
tak není, mohou nastat komplikace. Ať už
jsou jimi to, že dítě nestíhá, nechápe pokyny vyučujícího, potřebuje neustálý dohled
u své lavice, není ještě schopné některé
učivo pochopit, je výrazně hravé nebo
naopak hodně během výuky pláče-stýská
se mu hodně po mamince, má neustále
bolení bříška, nezvládá ještě zátěž, kterou
školní povinnosti přinášejí a podobně.
Vstup do první třídy pak nemusí být tou
radostnou a dlouho očekávanou změnou,
ale velmi náročným obdobím pro celou
rodinu a samotné dítě. Pokud je dítě předčasně zaškoleno, často ke srovnání jeho
tempa dochází až ve vyšších ročnících
prvního stupně. Dítěti to bere motivaci, že
nestíhá nebo nezvládá totéž, co vrstevníci.
Domácí příprava na výuku u těchto dětí je
pak i pro rodiče náročnější.
Obecně je výhodné, pokud dítě nastupuje
do třídy, která není vysoko-početná. Nižší
počet žáků je ideální i proto, že pokud se
objeví ve třídě dítě, které potřebuje individuálnější přístup nebo ještě není plně
zralé na školní docházku, pak se mu spíše
větší péče dostane tam, kde je dětí méně.
Ve vysokém počtu dětí se více projeví,
když nějaké dítě nestíhá tempo třídy a je
méně prostoru s tím něco dělat. Vyučující
se nemůže celou hodinu věnovat jen jednomu dítěti.
Co je tedy dobré pro dítě udělat, pokud
zvažujete, zda má již do školy nastoupit či
nikoliv? Nabízejí se možnosti:
1. probrat vše s pediatrem daného dítěte-jak se dítě jeví jemu po tělesné stránce,
nemocnosti apod..

Tak hlavně - aby to bylo ve škole
„na pohodu“!
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2. Co nejdříve zkontaktovat Pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP) kde
dítě a jeho možnosti komplexně posoudí
nebo zkontaktovat dětského klinického
psychologa, který dítě také posoudí (ne-

musíte pak již do PPP - většina klinických
psychologů s PPP spolupracuje a dá jim
podklady) - do školy pak doložíte potvrzení od PPP a odborného lékaře nebo PPP
a klinického psychologa).
Pedagogicko-psychologické poradny
PPP Břeclav – tel: 519 373 996
PPP Hodonín – tel: 518 606 411
Služby dětských klinických psychologů
PhDr. VAJČNEROVÁ Daria
– Poliklinika Břeclav, tel.: 519 303 209
PhDr. JANDOVÁ Marie
– Poliklinika Břeclav, tel.: 519 303 279
3. Pracovat s tím, co je potřeba u dítěte
rozvíjet - nenechávat to až na první třídu
- př. existují programy, které PPP nabízejí pro děti - přípravné kurzy, skupiny pro
děti s pomalejším pracovním tempem apod.
- najdete na stránkách poraden
http://www.ppp-hodonin.eu/,
http://www.pppbreclav.cz/
4. Využít nabídek poradenských zařízení
nebo nabídek škol a jejich přípravných
kurzů do prvních tříd.
Přeji všem rodičům i dětem jen to dobré.
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Kam s dětmi o letních prázdninách? Na tábory!
Nabízí je škola i ekocentrum
Ještě ani pořádně nezačala zima a už se opět
začíná řešit odpověď na parafrázi veleznámé nerudovské otázky „Kam s nimi?“, tedy
s dětmi, o dlouhých dvouměsíčních letních
prázdninách. Pokud vaše děti vyhledávají
kolektiv svých vrstevníků a rády tráví své
volno na pobytových či příměstských táborech, jste na správné adrese…
Základní škola Velké Pavlovice vypsala
pro léto roku 2014 dva termíny oblíbených
pobytových táborů v Kdousově. První
turnus se uskuteční od 5. do 12. července
a druhý turnus od 12. do 19. července
2014.
Na všechny zájemce, nováčky i ostřílené táborníky, se už nyní velmi těšíme. Program
bude opět skvělý, „rada starších“ zasedne
koncem ledna, poté budou vyhlášena stěžejní témata. Sledujte nás na
www.zs.velke-pavlovice.cz nebo na
http://taborkdousov.wgz.cz/.
Také Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice přichází s bohatou nabídkou pobytových i příměstských přírodovědných
kurzů, čímž navazuje na velmi úspěšnou
loňskou premiéru. V roce 2014 se děti vydají objevovat TAJEMSTVÍ NAŠÍ PŘÍRODY.

Jste rodič a ptáte se, co vaše děti čeká?
Cílem našich přírodovědných kurzů je vést
děti nenásilnou formou a praktickým pozorováním přírody k pochopení vztahů
mezi jednotlivými složkami ekosystémů
a poodhalit vliv člověka na životní prostředí.
Jsi kluk či holka a zajímá tě, co se bude na
kurzu dít?
Praktické pozorování přírody, různé besedy, práce s přírodními materiály, motivační, vědomostní a relaxační hry a činnosti
s přírodovědnou tématikou, pracovně prožitková aktivita na pomoc přírodě, nejen
budíček se zumbou, ale i různé výtvarné
techniky, vedení si tzv. badatelských deníků, nezapomeneme na noční bojovku a na
závěr vyhodnocení všech aktivit s překvapením.

Kurz D: 21. 07. – 25. 07. 2014
pobytový pondělí až pátek
Kurz E: 28. 07. – 01. 08. 2014
pobytový pondělí až pátek
Pro děti z mateřské školy:
Kurz F: 04. 08. – 08. 08. 2014
denní příměstský pondělí až pátek
Další informace a přihlášky sledujte
na stránkách
http://www.ekocentrum-trkmanka.com/.
Za ZŠ a EkoT Velké Pavlovice
Karolína Bártová

Kurzy jsou jako v loňském roce 5 - ti denní,
od pondělí do pátku.
Pro děti ze základní školy:
Kurz A: 30. 06. – 04. 07. 2014
pobytový pondělí až pátek
Kurz B: 07. 07. – 11. 07. 2014
denní příměstský pondělí až pátek
Kurz C: 14. 07. – 18. 07. 2014
pobytový pondělí až pátek

Takovou legraci a pohodu je možné zažít
jen na táborech, mimo ostříží dohled
starostlivých očí našich rodičů :-)!

Mgr. Bc. Jana Pláteníková

Co se starým elektrem?
Chceš si
zaregistrovat
své jízdní kolo?
Jízdní kola se v České republice registrují mnoho let. Buď to umožňují
samotná města (obecní a městské policie) nebo soukromé subjekty. Jedním takovým subjektem je i CEREK
– evidence jízdních kol s.r.o. .
K čemu má takový registr sloužit je
jasné. Má pomáhat při vyhledávání
odcizených kol, ale také může pomoci k vyhledání majitele nalezeného
kola. Výhod registrace jízdních kol je
však daleko více. Můžete se přesvědčit na www.cerek.cz .

Staré elektro odevzdejte
k recyklaci, je to zadarmo!
Zdaleka ne všechno, co domácnosti už
nepotřebují, musí skončit v popelnici
a pak na skládce nebo ve spalovně. Stále
větší důraz se dnes klade na maximální
využití všech materiálů, které lze znovu
použít. Stručně se tento přístup dá vyjádřit heslem „nejlepší odpad je ten, který
nevznikne“.
Proto doma odpad třídíme. Je to sice
o něco pracnější, než všechno smetí vysypat na jednu hromadu, přijde nás to
ale mnohem levněji. Platíme totiž jen za
likvidaci směsného komunálního odpadu. O obaly nebo třeba staré elektro se
na konci životního cyklu postarají jejich
výrobci.

Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti celosvětově tvoří asi pět procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy
zhruba tolik jako plastové obaly.

Množství
elektroodpadu roste
Všichni Evropané vyprodukují ročně na
osm milionů tun elektroodpadu, jeho
množství přitom rok od roku roste. Proto
vznikl celý systém sběru, evidence a dopravy starých spotřebičů ke zpracovatelům, který končí recyklací a návratem drtivé většiny použitých materiálů do výroby.
Výrobci a dovozci se v České republice
přiklonili k osvědčenému modelu vytvořenému a prověřenému nejprve ve skandinávských zemích. Založili takzvané kolektivní systémy, neziskové společnosti,

Vysloužilé elektrospotřebiče lze recyklovat, proto je odevzdávejte je na místa
tomu předem určená.
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které zajišťují plnění jejich zákonných povinností.

Míst zpětného odběru
stále přibývá
Díky tomu máme všichni možnost zcela
zdarma odevzdat jakýkoli vysloužilý elektrospotřebič na nejbližším místě zpětného
odběru. Jen největší z českých kolektivních systémů, ELEKTROWIN, jich za

Velkopavlovický zpravodaj

osm let své existence vytvořil na 12 000.
Další stále přibývají. Jde o to, aby to nikdo neměl se svou starou lednicí, pračkou
nebo třeba elektrickou zahradní sekačkou
na nejbližší sběrné místo příliš daleko.
Abychom mohli nabízené možnosti využít, musíme splnit vlastně jen jednu – zato
důležitou – podmínku. Odevzdávaný spotřebič nesmí být zbaven žádné důležité
části. Pokud se totiž pustí do demontáže
někdo jiný než odborník na zpracování

disponující vysoce specializovanou technologií, dochází k úniku škodlivých látek,
které mohou velmi vážně poškodit životní
prostředí.
Typickou ukázkou jsou freony ze starých
lednic, které zvětšují ozonovou díru. Kvůli
tomu se také taková lednice bez kompresoru bere jako odpad – a za jeho zpracování bychom už museli platit.

Finanční úřad Hustopeče poradí… daně a jak na ně?
Ve středu dne 26. března 2014 od 8.00
do 16.00 hod. budou pracovníci Finančního úřadu Hustopeče poskytovat

v zasedací místnosti velkopavlovické radnice poradenství a to především ve věci
zpracování přiznání k dani z příjmu

fyzických osob včetně pomoci s vyplněním daňového přiznání. Vše bude probíhat bezplatně.

Z FARNOSTI

Chrámový sbor Laudamus měl roku
2013 snad nejnáročnější sezonu za několik let. Po kratičké lednové pauze začal nacvičovat na Velikonoce, které loni
vyšly již na konec března. Do probíhajících příprav na Noc kostelů přišla nabídka zpívat s filharmonií a to se nedalo
odmítnout. Noc kostelů dopadla snad
zdárně a začalo se pilně cvičit, zvýšila
se frekvence zkoušek, během prázdninových měsíců proběhlo i soustředění,
vše s minimální absencí.

Chrámový sbor Laudamus
zakončil zpívání roku 2013 v Ladné
Premiéru v našem podání měla skladba na
Štědrý večer na půlnoční mši svaté, následoval Boží hod vánoční a poslední provedení v tomto roce proběhlo 27. prosince
2013 na koncertě v Ladné, kde sbor, orchestr, sólisté - Ludmila Malhotská, Barbora Grůzová, Stanislav Prachař a Tadeáš
Janošek i pan dirigent Mgr. Jan Kosík sklidili dlouhý potlesk a vřelé poděkování za
krásný kulturní i duchovní zážitek všech
přítomných hostů.

Uplynulý rok s třináctkou na konci byl
tedy převážně ve znamení cizojazyčných
skladeb. Věříme však, že posluchače naše
hudba nadchla a uspokojila snad už jen
svou uměleckou úrovní a kvalitou.
Těšíme se všichni na zasloužené prázdniny, ale ještě víc se těšíme na další společné
zpívání.
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Do posledního místa zaplněný kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích se stal na svátek svatého Štěpána
roku 2013 divadelním a koncertním sálem. Děti a mládež z Velkých Pavlovic,
sdružující se v divadelním souboru místní
farnosti, zde předvedly široké veřejnosti
vánoční hudební představení.
Nejdříve byla na programu divadelní scénka spisovatelky Marie Holkové s názvem
Stalo se v Betlémě, kterou s dětmi nastudovala paní Stanislava Bílková.
Příběh Josefa, jenž od domu k domu hledá
ve městě nocleh pro svou ženu Marii a útočiště nachází až v opuštěné stáji. A prolínající se putování pastýřů, kteří po zvěstování andělů o narození Krále na znamení
Betlémské hvězdy přichází a nalézají
Jezulátko ovinuté v plenkách a uložené
v jeslích. Představení dětí doplněné písněmi a umocněné krásnými kostýmy sklidilo
vřelý potlesk diváků.

i koledy z celého světa a nejen v češtině. Děti zpívaly
jak už je známe s grácií, radostí a elánem, že závěrečné
ovace si vyžádaly i přídavek
– Já su boží děcko.
Každý návštěvník tohoto podvečera odcházel naplněn láskou a štěstím, které nám
přináší svátky narození Ježíše Krista...

Schola Boží děcka zpívá pod taktovkou Elišky Vomáčkové.

Nehrálo se jen ve Velkých
Pavlovicích aneb balíme
krám a jedeme dál…

Druhou částí programu byl koncert scholy Boží děcka pod vedením Elišky Vomáčkové a Markéty Veverkové.

Avšak vystoupením na půdě domácí divadelní šňůra našich malých kejklířů ještě
určitě nekončila. Hned v neděli 29. prosince 2013 vyrazili do Kobylí, kde zaplněnému kostelu ukázali své „umění“. Divadelnímu představení předcházel koncert v
podání flétnového souboru, sólistů a Božích děcek. Přijetí domácích bylo velmi
vřelé a celý program sklidil patřičný úspěch a ovace.

Úvodní písně Adama Michny z Otradovic
jen za svitu plamínků svíček navodily kouzelnou atmosféru. Následovaly již v rozzářeném kostele spirituály, vánoční písně

Poslední představení herci sehráli na Tři
krále v pondělí 6. ledna 2014 dopoledne žákům prvního stupně základní školy
a dětem z mateřské školy Velkých Pavlovic.

Diváci nejenom že shlédli divadlo s písněmi, kde neopakovatelnou kulisou byl
překrásně vánočně vyzdobený kostel, ale
po skončení si také mohli prohlédnout vyřezávaný farní Betlém.
A které že děti ve svém volném čase trpělivě nacvičovaly a ochotně účinkovaly?
Josef - Oldřich Vymazal, Marie - Klára
Pejchlová, anděl - Sára Hasilová, vypravěčka - Simona Hasilová, vypravěč - Daniel Herzán, babička - Eliška Bálková, žena
- Kateřina Stehlíková, děvečka - Klárka
Zborovská, ovčák - Lukáš Pejchl, mládenec - Martin Bank, rabín - Šimon Bedřich,
hospodář - Pavel Šmíd, bača - Antonín
Střítecký, ovčáci - Ondřej Bank, Matyáš
Prokeš a Martin Bílek.
Za všechny vystupující děti a scholu Boží
děcka Stanislava Bílková

SPOLKY A KONÍČKY
Ohlédnutí Přátel country za rokem 2013
Letos v únoru uplyne 5 let od chvíle,
kdy jsme se začali učit první tance.
Původnímu účelu založení naší taneční skupiny naučit se „nějaké“ country
tance, abychom si je mohli zatančit na
bále, jsme se moc nevzdálili.

Plni dojmů a úžasných vzpomínek jsme se
pustili do chystání vánočního programu.
Pan sbormistr Jan Kosík vybral pro Vánoce skladbu Missa Pastoralis od Františka
Xavera Brixiho – českého skladatele druhé poloviny 18. století - ordinarium zpívané v latinském jazyce.
Naučit se celý latinský text byl pro mnohé
oříšek, ale zdárně jsme se s tím „poprali“.

Nejen velkopavlovický kostel ožil dětským Vánočním
hudebním představením

Za chrámový sbor Laudamus
Stanislava Bílková

A tak mohl Laudamus 6. září 2013 spolu
se sborem Jánošík a Janáčkovou filharmonií Ostrava vystoupit na oslavách výročí
založení města Nový Jičín a vyprodanému
divadlu přednést nastudovanou Symfonii
Morava od soudobého autora Jana Šimíčka. Až osmihlasé staroslověnské zpěvy
za doprovodu filharmoniků sklidily velké
ovace a kladnou kritiku.

2014

Vystoupení chrámového sboru Laudamus v Novém Jičíně, za doprovodu Janáčkovy
filharmonie Ostrava a se sborem Jánošík.

Od samého začátku si vymýšlíme navíc
také další, pokud možno, pohybové aktivity. Jsou to například vycházky, táboráky,
ale především vyjížďky na kolech. Těch je
tolik, že už je ani neevidujeme. Za zmínku
ovšem stojí cesta našich dvou členů, kteří loni zvládli v jednom dnu jízdu na kole
z Velkých Pavlovic k soutoku Dunaje a Mo-

ravy a zpět. Ujeli 203 km. Nepřekonali tím
ale svůj rekord z roku 2012, kdy si zajeli
„na kafíčko do Vídně“, a ujeli 206 km.
V roce 2013 jsme navštívili celkem 37 tanečních akcí. Je pravda, že někdy se zúčastnilo více než dvacet našich tanečníků,
jindy jen jeden nebo dva páry. Ale i to se
počítá. Na deseti z výše uvedených akcích
jsme také vystupovali.
Ve výčtu je zahrnuto také deset akcí, které
se konaly ve Velkých Pavlovicích a které
měly nějakou souvislost s country hudbou. Na pěti jsme dokonce oficiálně vy-

stupovali, na ostatních jsme zatančili „jen
tak“. V plné parádě jste nás mohli vidět
v dubnu na vernisáži fotografií, v květnu
na Májové zábavě, v červenci jsme měli
vystoupení u příležitosti dvacátého výročí
založení Colorada, v srpnu jsme zatančili
návštěvě z partnerského města Echenon
a v listopadu jsme vystoupili na oslavě stého výročí založení místního Sokola.
Mimo Velké Pavlovice jsme vystupovali
na bále v Hustopečích, jinak jsme se předvedli na čtyřech festivalových přehlídkách
country tanečních skupin – V Břeclavi, ve
Veselí nad Moravou a dvakrát v Bílovicích
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má více podrobností o dění naší taneční
skupiny, může se podívat na http://pratelecountry.blogspot.cz/

Pro letošek už se nám kalendář také rychle zaplňuje. Někdy je možností tanečního
vyžití během jednoho víkendu i několik.
Stačí si jen vybrat. Neznáme pojem „plesová sezóna“. Ta trvá celý rok. Koho zají-

Za Přátele country Jana Vondrová

A teď jen krátce k výčtu
našich ne úplně pravidelných
akcí v roce 2013:
Duben

Přátelé country oslavili letos v únoru
své první půlkulatiny. Přejeme všem,
ať jim to stále tak skvěle tančí!

13. 4. 2013 * Jarní šlapka
Zde jste mohli ochutnat náš gulášek či zelňačku.

Dámský klub v roce 2013
Činnost našich žen byla v roce 2013
velmi rozmanitá. Minulý rok jsme zahájily setkáním k MDŽ pod názvem
„Večer s písničkou a kytičkou“.
Stalo se již tradicí, že 15. dubna k výročí
osvobození Velkých Pavlovic pokládáme
kytici růží k pomníku padlých ve světových válkách.
Ke Dnu dětí „Kdo si hraje nezlobí“ pořádané SVČ jsme přispěly částkou 500,- Kč
a pomocí při opékání špekáčků. Dva dny

se sedm našich členek aktivně podílelo i na
organizaci po letech znovu obnovené Zemědělské výstavy Dary jižní Moravy.
Roku 2013 byla naším klubem uspořádána sbírka ošacení pro děti z Dětského
domova Štíty v Orlických horách. Sedm
pytlů ošacení, které se nám podařilo shromáždit, odvezla dětem zcela zdarma a velmi ochotně firma Berendsen sídlící v našem městě. Ještě jednou tímto děkujeme
vedení firmy za tuto záslužnou činnost.
Další čtyři pytle s oblečením jsme zaslaly
na charitu.
V rámci cyklu „Poznáváme svůj rodný kraj“
jsme podnikly výšlap na zříceninu Dívčího
hradu neboli Děvičky na nedaleké Pálavě.
Velmi zajímavé bylo zhlédnutí stálé expozice „Věk lovců mamutů“ muzea v Dolních Věstonicích.

Dámský klub pořádá každoročně
předvánoční mikulášské setkání, které
jim zpěvem koled zpříjemní dívenky
pěveckého sboru při ZUŠ.

Dalším příjemným i kulturně-společenským počinem byla návštěva zábavného
divadelního představení – komedie „Kdosi brousí nad Paďousy“ v boleradickém
divadle Bratří Mrštíků. Několik žen našeho klubu pomáhalo s organizací akce
„Světový den dětí“ na velkopavlovickém
Ekocentru Trkmanka.

Zapomenout nemohu ani na krásnou tečku loňského roku v podobě organizace
prodejní výstavy dřevěných hraček, jež
probíhala na radnici města v rámci Vánočního jarmarku.
Činnost v roce 2013 zakončily členky
Dámského klubu mikulášskou besedou
spojenou s tombolou. V kulturním programu opět vystoupily žákyně místní základní umělecké školy. Děkujeme tímto
paní ředitelce Mileně Karberové a všem
účinkujícím, kteří nám vždy svými vystoupeními zpestří naše společná setkání.
Z technických důvodů se bohužel neuskutečnila návštěva dětí ze Štítů v našem městě. Plánujeme ji letos v náhradním termínu
v měsíci květnu nebo červnu a již nyní se
na děti těšíme.
I v letošním roce 2014 připravujeme celodenní výlety, návštěvy divadel, různá
setkání apod. a i nadále budeme rozvíjet
spolupráci s místními organizacemi.
Mgr. Alena Kocmánková, předsedkyně
Dámského klubu Velké Pavlovice

Přehled činnosti v jubilejním 100. roce
naší tělocvičné jednoty Sokol
Naši členové si mohou vybrat hned z několika sportovních či společenských aktivit.

Po 20. hodině jsou nácviky sletových skladeb dle potřeb a požadavků župy

Pravidelné aktivity
- každý týden:

Úterý * 19-21 hod. pro členy (chlapce
a muže) v malé tělocvičně ZŠ Velké Pavlovice – florbal a jiné míčové hry

Pondělí * 19-20 hod. cvičení pro členky
(ženy a dívky) v tělocvičně ZŠ Velké Bílovice - kalanetika, aerobic, power jóga
nebo pilates – tyto cvičení se střídají.
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Středa * 20-22 hod. pro všechny členy
– setkávání se v klubovně např. u šipek
anebo jen tak posezení u vínečka

Čtvrtek * 19.30 – 21.30 hod. pro všechny
členy – volejbal ve velké tělocvičně ZŠ Velké Pavlovice
Pátek * cvičení dětí v bazénu
Sobota * 18-20 hod. pro členy (muže) v malé tělocvičně ZŠ Velké Pavlovice – box
Neděle * dle počasí výjezd na kolech po
okolí

27. 4. 2013 * Jarní přechod Pálavy
se Sokolem V.P. – 3. ročník
Jako ročníky minulé, tak i letos nám počasí
přálo, bylo slunečno a proto s námi vyrazily opravdu celé rodiny, včetně malých dětí.

Květen
1. 5. 2013 * Zahájení cykloturistické
sezóny - 5. ročník
Výlet na kolech do Lednice kolem Pálavských jezer. Počasí bylo nádherné, slunečné a tak to byl krásný celodenní výlet,
kterého jsme si všichni moc užili.
25. a 26. 5. 2013 * Všesokolský slet
v Roudnici nad Labem
Z naší jednoty se sletu zúčastnili bohužel jen 2 cvičenky (Iveta Hiclová a Jana Václavková). Celkově to byl velmi vydařený slet, na kterém se sešlo okolo 6 000
cvičenců nejen z České republiky ale i zahraničí. Bohužel počasí moc nepřálo, byla
ukrutná zima a také pršelo, ovšem na cvičencích to nebylo znát. Před sletem se konal každoroční výstup na horu Říp, který
byl náročný, ovšem s nádherným výhledem do okolí. Pohled na krásné sokolské
uniformy a prapory, které byly v čele při
výstupu, byly krásnou tečkou a odměnou
za náročný výstup.

8. 6. 2013 * Odlet na XXIII. slet Americké obce sokolské v Milwaukee
Sletu se z naší jednoty zúčastnily opět jen
2 cvičenky (Iveta Hiclová, Jana Václavková), z naší župy to bylo celkem 8 cvičenců, kteří se přidali k 16 členům župy Severomoravské. Takže celkem 24 sokolů
před sletem cestovalo a poznávalo krásy
národních parků USA. Projeli jsme celkem 14 států. Cestování jsme ukončili
vystoupením na XXIII. sletu ve skladbě
All-Participant Finale, která byla společná
pro cvičence ze všech zúčastněných zemí.
Byl to nádherný zážitek, na který jen tak
nezapomene.

Červenec
13. 7. 2013 * Soutěž ve vaření guláše
v Doubravicích – 9. ročník
My jsme se této soutěže zúčastnili již po
páté. Vždy zde vaříme vepřový guláš na
meruňkách, který má své příznivce (jezdí za námi pravidelně) a velký úspěch,
poněvadž si každý rok přivezeme přední
umístění za chutně uvařený guláš. Letos
jsme získali 1. místo od odborné komise
a od veřejnosti jsme byli až na 4. místě
z 19. družstev. V těchto soutěžích nejde
jen o umístění, ale vždy je tam dobrá parta
lidí, která se potkává již několik let pravidelně na stejném místě a často se i přes
špatné počasí a nezískání nejvyšší medaile za guláš opět vrátí na další ročník. Můžeme zde tak získat nejenom recepty na
různé guláše a možnost porovnání chutí s
naší „tajnou“ recepturou, ale také se pobavíme a zasmějeme v okruhu přátel s podobnými zájmy.

2014

Září
14. 9. 2013 * Soutěž ve vaření guláše
tentokráte v Předklášteří u Tišnova
– 5. ročník
Naše družstvo se zde zapsalo již po třetí.
Obhájili jsme loňská prvenství. Opět jsme
získali 1. místo od odborné komise a 1. místo od veřejnosti za vepřový guláš na švestkách.

Listopad
23. 11. 2013 * Slavnostní akademie Sokola Velké Pavlovice
Při této vzpomínkové akci na vznik jednoho z nejstarších spolků si členové Sokola
Velkých Pavlovic, sokolové ze župy Slovácké a místní občané mohli vyslechnout
něco z historie, zhlédnout nástup historických praporů z okolních jednot ale i zahraniční jednoty Vídeň, stužkování našeho praporu výroční stuhou vydanou ČOS
k tomuto výročí. Dále zde byly k vidění
sletové skladby či vystoupení místních
sdružení či MŠ. Ukončením této 1,5 hodinové slavnostní akademie bylo vystoupení místních sokolů, kteří se snažili svou
scénkou přiblížit současnou činnost a fungování našeho spolku. K tomuto krásnému výročí jsme vydali vzpomínkový almanach, který především ve fotografiích
ukazuje pohnutou minulost ale i veselou
současnost Tělocvičné jednoty Sokol Velké Pavlovice. Tento almanach je možno
zakoupit za 20,- Kč u Jany Václavkové
(Herbenova č. 5 – tel. 602 446 152).
Ing. Jana Václavková, starostka
T.J. Sokol Velké Pavlovice

Červen
– náš spolek se musel trochu rozdělit
8. 6. 2013 * Volejbalový turnaj v Rakvicích
Naše volejbalové družstvo se poprvé zúčastnilo turnaje a uhrálo krásné 4. místo
a přivezlo si pohár se vzpomínkou na tuto
akci.
8. 6. 2013 * Účast v soutěži
o nejlepší guláš v Otnici
Tato akce byla součástí pivních slavností.
Zde jsme byli poprvé a bohužel nijak jsme
se neumístili. Příští rok se budeme snažit
lépe připravit a nějakou tu trofej si přivézt.
Z oslav 100. výročí založení Tělocvičné
jednoty Sokol ve Velkých Pavlovicích,
listopad 2013.

«

nad Svitavou. Na podzim jsme se učili
další nové tance na víkendovém pobytu
v Bludově u Šumperka.

«

2014

1

23

1
Velkopavlovický zpravodaj

Velkopavlovický zpravodaj

Činnost velkopavlovických hasičů v roce 2013
Sbor dobrovolných hasičů ve Velkých
Pavlovicích měl ke dni 31. 12. 2013
58 členů. 37 dospělých a 21 dětí do 18 let.

Leden
• Byla uspořádána VVH našeho sboru ve
sklepech Františka Lotrinského a také
jsme se zúčastnili VVH DHZ Voderady.

Únor
• Pomáhali jsme obsluhovat na plese
Modrých Hor bez nároku na „honorář“.
• Byli jsme přítomni zdolávání požáru
v domě Zdenka Kosíka. S tímto zásahem jsem posléze přihlásil jednotku do
soutěže RWE, kde jsme za Jihomoravský kraj vyhráli druhé místo a odměnu
20 tis., která byla použita na vyhotovení
alarmu na hasičské zbrojnici.
• Dětské družstvo se zúčastnilo soutěže
v uzlování v Perné a následně ve Starovicích.

Březen
• Již tradičně jsme uspořádali dětskou
maškarní diskotéku. Výtěžek byl použit
pro potřeby dětského kroužku. Protože
nám zbyla tombola, tak ta byla rozdána
do mateřské školy.
• V Přítlukách propukl největší požár
loňského roku. V areálu bývalého ZD
hořela hala s uskladněnými dřevěnými
a plastovými bednami.
• Na základě zjištěných informací při
výjezdu ke zmiňovanému zásahu nachystal velitel JSDH cvičení na budovu
bývalé jídelny na ul. Nádražní. Hlavním
obsahem cvičení nebylo ani tak samotné
provedení zásahu, ale následná kontrola výstroje zúčastněných ale i nezúčastněných hasičů.

Červenec
• Byla uspořádána noční soutěž v požárním útoku na TJ Slavoj. Soutěže se zúčastnilo 21 družstev. S časem 21,63
jsme se umístili na 11. místě.
• Dále byla provedena záchrana „káčete“ z přepadu rybníka na ul. Nádražní.
Káče jsme nejprve proudem vody vyplavili z odtokové roury a potom odchytli
do podběráku na ryby.

Září
• Přijali jsme pozvání do Voderad na
oslavu výročí 770 let od první písemné
zmínky. Oslava byla skvělá, hlavně točící se býk na rožni.

• Členové jednotky byli na konci roku
proškoleni paní doktorkou břeclavské
nemocnice ze zdravovědy.
• U vánočního stromu jsme vařili ovar.
Tomu předcházely samozřejmě přípravy, kdy se den předem vyráběly jelítka,
jitrnice a tlačenka.

ČINNOST JEDNOTKY
SDH VELKÉ PAVLOVICE
Jednotka sboru dobrovolných hasičů ve
Velkých Pavlovicích zasahovala v roce
2013 40krát. Z toho v katastru města Velké Pavlovice 8krát.
Nejvíce výjezdů směřovalo mimo katastr
do obce Zaječí, kam vyjížděla jednotka
5krát jenom do areálu ZD. Dále se v Zaječí hasilo vozidlo u domu, a dva požáry
trávy. Celkem 5krát byli velkopavlovičtí
hasiči v Hustopečích, čtyřikrát ve Starovičkách a v Bořeticích, 3krát ve Velkých
Bílovicích, 2krát v Šakvicích a Kurdějově,
jednou v Přítlukách, Němčičkách, Boleradicích a Rakvicích.

Říjen
• Ve Velkých Pavlovicích byla po několika
letech uspořádána soutěž „Plamen“ pro
mládež. Přestože se ve Velkých Pavlovicích soutěž v minulosti konala, nebyly
zkušenosti až tak velké. I tak se povedlo
soutěž uspořádat na velmi dobré úrovni. Soutěže se zúčastnilo přes 200 dětí
z celého okresu. Hlavní prostor pro soutěž byl vyčleněn na myslivně.

Listopad

• Zasahovali jsme u tragické nehody na
komunikaci Velké Pavlovice - Němčičky.
• Dětské družstvo se zúčastnilo soutěže
ve Tvrdonicích a v Perné.

• Uspořádali jsme tradiční lampiónový
průvod. Účast několika set osob nás
tento rok už nezaskočila. Do pochodu
nám nově vyhrával místní rozhlas, na
rok 2014 máme přislíben finanční příspěvek na menší ohňostroj nebo nějakou ohnivou show.

Červen

Prosinec

• Provedli jsme čištění okapů na budově
pošty. Jednalo se o práci v lezeckém postroji. Okap byl vyčištěn a nakonec jsme
ještě protáhli i zanesený odpad ze svodu
do kanalizace.

• Zasahovali jsme u požáru rodinného domu ve Starovičkách. Zde jsme si opravdu „zahasili“, zásah trval necelé čtyři hodiny a hlavně ze začátku byl velmi
náročný.

Květen
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• Hasičskou zbrojnici navštívili studenti
velkopavlovického gymnázia, kde jim
byl představen sbor, jednotka a pohovořeno s nimi o zkušenostech z dění hasičů ve Velkých Pavlovicích.
• Tři hasiči (Hasil, Skýpala, Nesvadba R.)
odjeli do Křešic odstraňovat následky povodní. V Křešicích strávili tři náročné dny.
• V červnu proběhlo i jediné čerpání vody
na našem okrese a to nad obcí Kurdějov.
• Dětské družstvo se zúčastnilo soutěže
v Šitbořicích.

Hašení požáru haly v Přítlukách.

Ze 40 zásahů bylo 31 požárů, 3 technické
pomoci, 1 čerpání vody, 1 dopravní nehoda, a zúčastnili jsme se i dvou cvičení. Že
nám chybí do čtyřiceti dva zásahy? Nechybí – dva výjezdy byly plané poplachy.
Od vyhlášení poplachu po návrat na hasičskou zbrojnici jsme se vrátili do hodiny
v 18 případech. V 9 případech jsme se vrátili po zásahu delším než dvě hodiny, z čehož byli ještě čtyři tříhodinové. U zásahů
jsme strávili celkem 62 hodin. 18 + 9 + 4
= 31. A těch devět je kde? To jsou výjezdy,
které trvaly jednu až dvě hodiny.
Jak již bylo jednou v tomto vydání Velkopavlovického zpravodaje uvedeno, byli
jsme v obci Křešice na Mělnicku odstraňovat následky povodní. V Křešicích jsme
ve dne v noci čerpali laguny u obce, aby
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Mladí hasiči zase
po roce uzlovali v Perné

mohlo dojít k odčerpání vod ze sklepů budov. Ta by tam prosakovala tak dlouho,
dokud by laguny nevyschly. Jídlo bylo na
místě zajištěno, spali jsme ve spacácích
pod plachtou přívěsného vozíku. Jako
odměna za tento zásah byla celkem nečekaná dotace ve výši 168 tis. Kč na nákup
vybavení.
V roce 2013 obdržela jednotka i dotaci
120 tis. na nákup výstroje a výzbroje, kdy
byla podmínka 30% spoluúčasti. Zřizovatel města obdržel ještě dotaci 121 tis. na
platy hasičů a 23 tis. na PHM. Celkové náklady činili na hasiče 946 tis., z toho bylo
uhrazeno z dotací 432 tis.. Zřizovatel jednotky tedy na provoz vynaložil 514 tis. Kč.

Rok se s rokem sešel a mladí hasiči opět
vyrazili na soutěž v uzlovací štafetě do Perné. Před letošním uzlováním došlo k menší úpravě v pravidlech, což způsobilo menší
nervozitu před startem, ale jakmile zazněl
pokyn ke startu, veškerý strach opadl a naši
mladí hasiči mohli ukázat svou rychlost a šikovnost při vázání uzlů.
Oproti minulému roku počet mladých hasičů vzrostl, proto jsme letos postavili tři
družstva, jedno mladší a dvě starší, z nichž
jedno starší skončilo těsně před branami
finále, což je vynikající výsledek.

Petr Hasil, starosta SDH Velké Pavlovice

Michal Procinger

Ani členové družstva hasičských
benjamínků se nenechali zahanbit,
uzlovali se zápalem hasičům vlastním.

Chovatelé vystavili přesně třistadvacet holubů
Na speciální výstavě římanů
a skřivanů doplněnou o místní výstavu holubů „O pohár
starosty města“ bylo vystaveno celkem
320 holubů 19 plemen od 34 chovatelů.
Na výstavě bylo rozdáno 17 čestných cen
a 2 poháry. Pohár starosty města získal
Jan Bartolčic z Hlohovce na holuba plemene český stavák žlutý sedlatý, pohár
na národní plemeno získal Dušan Manda
z Novosedel na holuba Hanácký voláč.
Z velkopavlovických chovatelů získali
čestné ceny Ludvík Gergor, Antonín Komosný, Bronislav Procinger, Vincent Hirčák a 3 čestné ceny dostali holubi Jana
Procingera.
Věra Procingerová
Majitel tria čestných cen Jan Procinger
s panem Antonínem Komosným,
který získal také jednu čestnou cenu.

«
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Vítěz změnil majitele
O víkendu 1. a 2. února 2014 hostila
velkopavlovická chovatelská hala mezinárodní výstavu klubu Kingů za účasti
chovatelů z ČR, SR, Polska a Maďarska.
Vystaveno bylo celkem 448 holubů v 16
barevných rázech. Z každého barevného
rázu byl vybrán šampion, který postoupil do užšího výběru a z nich byl pak vybrán grandšampion – vítěz výstavy.

A jak už to na výstavách bývá, slouží nejen k vystavování, ale také k nákupu kvalitních chovných jedinců od kterých každý chovatel čeká zlepšení svého chovu.
Grandšampion slovenského chovatele
Gabriela Skoromasleje ještě na výstavě
změnil majitele, chovatel z Polska jej získal za 500 euro.
Věra Procingerová

Přesně takových fešáků byla
o mezinárodní výstavě holubů kingů
plná velkopavlovická chovatelka.
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Vinohradnictví? Nejednoduchému oboru přichází
opět na chuť mladá generace
ZO ČZS Velké Pavlovice uspořádal
pro vinaře v úterý dne 4. února 2014
v zasedací místnosti Městského úřadu
Velké Pavlovice odbornou přednášku na
téma „Moderní poznatky ve vinohradnictví“. Přednášel Doc. Ing. Pavel Pavloušek,
Ph.D. z katedry vinohradnictví Mendlovy
fakulty v Lednici. Ve svých přednáškách se
dotkl ožehavých věcí, které nás v posledních letech ve vinicích trápí.
V návaznosti na problematiku řezu révy
se podrobně zmínil o velkém problému
ESCA, což je prakticky odumírání révy.
Zdůvodnil příčiny s tím spojené, že hlavním
problémem je houba, která napadá větší
řezy víceletého dřeva. Následně se dostává
do pletiv, čímž postupně dochází k úhynu.
Prevence proti tomu je zatírání větších řezných ran nátěry s antimykózním účinkem
a následné spálení keře.
Dále probral nežádoucí jev abiotické vadnutí hroznů hlavně u odrůdy Zweigeltrebe,
částečně Aurelius a Frankovka. Příčinou
je nedostatek draslíku v půdě, který je třeba dodat podle půdního rozboru do půdy.
Velmi účinná je aplikace listových hnojiv,
protože v období sucha se nemusí draslík
dostat do hroznů. Doporučil také zakracování spodní třetiny hroznu ve fázi uzavírání
hroznů při BBCH 77, přibližně v polovině
července.Hrozny ovšem nesmí zaměkat.

Další ožehavé téma, o kterém mluvil a dosti
se o tom diskutovalo, je tzv. krátkouzlovitost, neboli metlovitost u odrůdy Neuburg.
Tento problém není dosud objasněný.
Může to být otázkou sucha v posledním desetiletí, nedostatkem růstových regulátorů tj. giberelinů, které se vážou na protein
zabraňující růst. Jestli se objeví mutace při
biosyntéze dráhy giberelinů a růstu potlačujícího proteinu, pak dochází k omezenému zakrslému růstu.
Upozornil také, že se dlouhá léta selektovala odrůda Neuburg na odolnost proti
sprchání, což pozitivně ovlivnilo kvetení
hroznů a negativně růst letorostů. Sdělil, že
ve výzkumném ústavu v Klosterneuburgu
se nachází velká sbírka různých typů Neuburského.Ve sbírce bylo zjištěno, že většina
typů Neuburského má normální růst, tudíž
není možné považovat tuto odrůdu za degenerovanou, jak mnozí tvrdí.
Z vlastní zkušenosti bych se přiklonil k důležitosti vody při růstu do BBCH 55 (než začne réva kvést), protože po mnoha letech
bylo v roce 2013 v jarních měsících dostatek vody a zakrnělost se v mých vinicích téměř neobjevila. Samozřejmě je nutné
používat patřičnou výživu zálivkou.Ve své
poutavé přednášce se vrátil ke kalamitní
infekci padlí v minulém roce. Zmínil se
o přípravcích, které dle pokusů úspěšně

Že by práce ve vinicích zažívala svůj
velký comeback? Dle zvýšeného zájmu
mladé generace by se tak dalo usuzovat.

odolávaly infekčnímu tlaku. Zdůvodnil důležitost prevence a samozřejmost při tlaku
zkracovat termíny aplikací na 5 až 7 dnů.
V kalamitní situaci nedoporučoval řídit se
účinkem přípravků podle návodu. Upozornil na velké nebezpečí padlí i v tomto roce
z důvodu dobrého přezimování!
Následovala široká diskuse, názory zúčastněných posluchačů, výměna zkušeností
apod.. Přednášky se zúčastnili i vinaři
z okolních obcí, Němčiček,Velkých Bílovic, Rakvic, Hrušek a řada mladých velkopavlovických vinařů, což mě velmi potěšilo. Bohužel jsem postrádal více místních
vinařů, pro které se přednáška vlastně pořádala a jaksi jim to opět jako vždy nevyšlo.
Ing. Pavel Lacina, ZO ČZS Velké Pavlovice

Napsali o nás…
aneb o Velkých Pavlovicích v médiích

Od studentů jsem dostal řízky a salát,
vypráví adept na ZLATÉHO ÁMOSE Stanislav Rubáš
Břeclavský deník, 9. 1. 2014
V listopadu oslavil pětatřicet let, učí už
deset a pět let z toho dějepis a základy společenských věd na Gymnáziu ve Velkých
Pavlovicích. Jmenuje se Stanislav Rubáš
a od svých studentů se dočkal nominace
v soutěži o nejoblíbenějšího učitele České
republiky Zlatý Ámos. Letos v ní bude jediným zástupcem Břeclavska.
„Jsem třídním 1. A, ale ti mě nepřihlásili,
jelikož se ještě tolik neznáme, protože je
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učím teprve od září. Mají v tom prsty studenti druhých ročníků, které taktéž učím.
Takže jsem asi taková výjimka mezi ostatními nominovanými,“ říká nesměle pedagog Stanislav Rubáš.
Součástí přihlášky do soutěže je i popis
jeho příhody prožité společně s žáky. Ti si
pro něj přichystali například překvapení v podobě narozeninové oslavy s řízky,
bramborovým salátem, muffiny a dětským
šampusem.

„Pan profesor si sedl ke stolu se slovy to
jsem tedy opravdu nečekal. Pak vytáhl ze
saka nůž a vidličku a s pobaveným úsměvem se dal do prvního narozeninového
chodu,“ napsali studenti.
S ženou a dvěma dětmi žije v Židlochovicích na Brněnsku. Každý den tak za
prací dojíždí. Domů ze školy jezdí kolem
třetí hodiny. Pokud zrovna netrénuje se
studenty šachy nebo aikido. Japonskému
umění sebeobrany se věnuje už patnáct let.
„Na gymnáziu vedu klub aikido třetím
rokem. Letos tam chodí osm dětí, ale
i za tento počet jsem rád. Většina mladých

dnes už radši sedí u počítače, než by trápili
své klouby,“ neskrývá učitel zklamání.

„Pod čarou k tématu“
redakce Velkopavlovického
zpravodaje :-)

To, že zrovna jeho studenti navrhli do soutěže, ho potěšilo. „Nese to s sebou i různá
úskalí, ale to, že mě vybrali, je hezký pocit,“ popisuje Rubáš.

Stanislav Rubáš
postupuje
do republikového
semifinále!!!

Součástí regionálního kola, do kterého
velkopavlovický kantor postoupil, je pohovor a obhajoba návrhu samotnými studenty. „Tři, kteří jsou nejvíce zainteresovaní, mají za úkol obhájit svou nominaci.
Může to být například nějaká vtipná scénka, hlavně, aby to ohromilo porotu. Mě
samotného pak čeká pohovor,“ přibližuje
úskalí soutěže oblíbený učitel.
Autor: Tereza Hunkařová,
Břeclavský deník

Pan učitel Stanislav Rubáš.
Stane se Zlatým Ámosem?

Město opraví sokolovnu a rozšíří
ekocentrum
Břeclavský deník, 17. 1. 2014
Velké plány má velkopavlovická radnice.
Jestli letos dojde na přístavbu Ekocentra
Trkmanka, bude záležet zejména na tom,
zda Státní fond životního prostředí schválí žádost o dotace. Šestimilionovou opravu sokolovny, která je také v majetku města, ale zahájí velkopavlovičtí už v dubnu.
„Už několikrát jsme žádali o dotace na zateplení sokolovny a konečně se nám to podařilo. Budova z roku 1928 se tak dočká
výměny střechy, oken a zateplení fasády.
Dojde také na částečné úpravy interiéru.
Do budoucna bychom chtěli najít využití
i v podobě kongresové turistiky,“ informoval velkopavlovický starosta Pavel Procházka (ODS).

Doplatí 4,5 milionu

„Pokud to bude sloužit sportu a zábavě,
tak je to potřeba spravit. Ale myslím si, že
u nás peníze z Evropské unie jdou na věci,
které zas až tak potřebné nejsou,“ míní.
Naopak nadšení se starostou města sdílí
starostka velkopavlovikého Sokola Jana
Václavková. „Samozřejmě jsme rádi, oprava přinese něco dobrého pro lidi. Sokolovnu dnes využíváme jen při větších akcích,
ale máme tam taky klubovnu. Tu budeme
muset na těch několik měsíců přestěhovat
jinam,“ sdělila Václavková.

Hvězdárna i chleba
Přestavba zchátralého novorenesančního zámečku na vzdělávací Ekocentrum
Trkmanka skončila ve Velkých Pavlovicích teprve před rokem a půl. Nyní by
k němu chtěla radnice přistavět také dílny
a ubytování.

Obnova sokolovny, která v současné době
slouží zejména pro společenské a kulturní
akce, jako jsou plesy, hody nebo koncerty,
vyjde na zhruba šest milionů korun. Dotace činí jeden a půl milionu. Čtyři a půl milionu pak doplatí město ze své pokladny.
„Dobré by bylo, kdyby to bylo obráceně
a dotace by pokryla větší část oprav sokolovny,“ popíchl vedení města opoziční
zastupitel Václav Stehlík (KSČM).
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Vizualizace přístavby Ekocentra Trkmanka.

V pondělí 10. února 2014 proběhlo v budově krajského úřadu v Brně pod záštitou hejtmana Michala Haška čtvrté regionální kolo
21. ročníku ankety Zlatý Ámos. Regionální
kola jsou zároveň oceněním všech, kteří už
titul nejoblíbenější učitel získali na svých
školách. Jmenovací dekrety jim předal hejtman Michal Hašek.
O postup do semifinále usilovalo celkem 13
žákovských týmů. Osm z Jihomoravského
kraje, tři z Vysočiny a po jednom z krajů
Moravskoslezského a Zlínského. Z kandidátů nominovaných v Jihomoravském kraji
porota zároveň vybrala krajského nejoblíbenějšího učitele. Stala se jím Gabriela Bajková ze ZŠ Mládeže ve Znojmě. Společně s ní
ještě do republikového semifinále, které
se uskuteční 6. března v Praze, postupuje
STANISLAV RUBÁŠ z Gymnázia Velké
Pavlovice, Zdeněk Štěpánek z Gymnázia
Elgartova v Brně a Richard Tribula z 1. Německého zemského gymnázia v Brně….
(zdroj: JMK Brno).
Tak držte našemu panu učitelovi palce!
Přejeme mu hodně štěstí.
Věra Procingerová

Dobré ráno
Michala Šupálka…
Honosný a vznešený. Přesně tak na mě ze starých fotek působí velkopavlovický zámeček.
Sám si ho ale pamatuji jako šedivou a nevzhlednou budovu, když jsem kolem ní jako
kluk jezdil na kole a občas se podíval i dovnitř. Po stavebních úpravách v duchu socialismu se ani není čemu divit. I proto jsem
byl nadšený, když se město pustilo do obnovy zámečku, jemuž vrátilo alespoň část
někdejšího lesku. Další rozšíření vzniklého
Ekocentra Trkmanka by ho pomohlo ještě
zvýšit. Původní zámecká zahrada se podle
pamětníků podobala lednickému parku s několika rybníky a altánem. Plánovaná menší
bylinková zahrada a zoo koutek sice slavnou
minulost nevrátí, ale i tak je to mnohem lepší
než chátrající paskvil bez budoucnosti.
Autor: Michal Šupálek, Břeclavský deník
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„Chybí nám ještě nějaké prostory pro doplnění centra. Městu se podařilo odkoupit
sousední objekt, který je v hrozném stavu,
takže bychom jej mohli zbořit a na jeho
místě by se ekocentrum mohlo rozšířit
o další pavilon,“ potvrdil záměr Procházka.
Velkopavlovičtí už na projekt za patnáct
milionů korun požádali o dotaci. Podpora
ze státní pokladny může dosáhnout až devadesáti procent této částky.

Velkopavlovický zpravodaj

„Aktuálně se v ekocentru nachází čtyři
apartmány pro dvanáct lidí. Aby se jeho činnost mohla ještě rozšířit, mělo by přibýt šest
pokojů pro lektory, žáky, studenty, rodiny
s dětmi, zemědělce a další. V plánu jsou
také tři dílny – hvězdárna, místnost k pečení chleba a dílna s přírodními materiály,“
vyjmenoval starosta. V sousedství plánovaného pavilonu má vzniknout také menší
bylinková zahrada a zoo koutek pro děti.

S přístavbou k Ekocentru Trkmanka opoziční zastupitel Stehlík souhlasí. „Na
činnost, kterou by mohlo nabídnout, má
malou ubytovací kapacitu, Rozšíření by
mohlo přispět ke zlepšení ekonomiky provozu,“ reagoval.
Autor: Tereza Hunkařová,
Břeclavský deník

Vtip, prevence, zaplněný sál. Velkopavlovické divadlo bavilo
Břeclavský deník, 20. 1. 2014
Když ve výstavním sále Městského úřadu
ve Velkých Pavlovicích padla otázka, kolik
z návštěvníků bylo někdy na předváděcí
akci, ruce všech hostů zůstaly u těla. Jen po
chvíli někdo špitl: „Všichni“.
I kvůli tomu se tam v sobotu večer konalo
divadelní představení s několika scénkami,
jejichž skutečné předlohy znají penzisté
z vlastních životů. Událost si nenechaly ujít
desítky Velkopavlovických.
„Ještě loni tady byl úplnou samozřejmostí
podomní prodej, než jej radnice zakázala.
Měli jsme tu navíc situaci, kdy se objevil někdo, kdo lákal děti do auta. Bylo to poměrně
napjaté, dnes už se to lepší,“ říkala knihov-

nice Dana Růžičková, jež za akcí stojí jako
pořadatelka.
Kolik lidí divadlo v kulturním kalendáři
města zaujalo, si organizátoři předem netroufali odhadnout. Nakonec měla svého
diváka téměř každá z připravených židlí.
„Přišla jsem se hlavně pobavit. Co se týká
prevence… Té je plná televize. Jak se chovat
už víme. Sama jsem ale ještě žádný pokus
nezaznamenala, myslím, že bych se snad ani
nenechala. Dříve se občas stávalo, že někdo
zazvonil s podomním prodejem prášků a podobně. Řekla jsem, že nic nepotřebuju.
Když si chci něco koupit, udělám to v obchodě,“ vyprávěla například Marie Šulová.
Akci tohoto typu, za níž jsou podepsaní herci z Divadla Ve tři, se ve městě konala vůbec

Preventivní divadelní kousek se velkopavlovickým seniorům velmi líbil,
pobavil i poučil.

poprvé. V minulosti se tématu věnovala spíše policie prostřednictvím přednášek.
„Tentokrát je to o legraci. Vystupující se obrací na diváky a snaží se s nimi diskutovat,“
dodala pořadatelka Růžičková.
Autor: Lukáš Ivánek, Břeclavský deník

Fotbalista roku Břeclavska je Patrik Levčík,
rodák z Velkých Pavlovic
Břeclavský deník, 28. 1. 2014
Je mu teprve jednadvacet let a už se mu dostalo titulu nejlepšího okresního fotbalisty za rok
2013. Velkopavlovický rodák Patrik Levčík
patřil v minulém roce ke stálicím třetiligové

jedenáctky MSK Břeclav, jejíž dres hájí už od
mládežnických kategorií.
A právě za tyto cenné služby dostal o víkendu
v boleradickém divadle ocenění, které si
v minulých letech převzali další fotbalisté
břeclavského klubu
jako Dvořák, Demjanovič, Simandl nebo naposledy Prokop.
Právě v Břeclavi se
mu otevřely dveře do
velkého fotbalu. Momentálně ho totiž
zkouší juniorka Vysočiny Jihlava.

Ocenění „Fotbalisté roku 2013“ okresu Břeclav.
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Do Boleradic dorazil krajní obránce
vlastně jen na otočku. „Jsem v Jihla-

Velkopavlovičtí mají nový azyl. Našli jej v sousedním městě
Břeclavský deník, 6. 2. 2014
Fotbalisté Velkých Pavlovic odehrají jarní část
1. A třídy na hřišti Velkých Bílovic. Důvodem
je výměna trávníku za sta tisíce. Osm set tisíc
korun je v rozpočtu na obnovu trávníků, který
využívají jako domácí hřiště fotbalisté Velkých
Pavlovic. Mužský tým hrající 1. A třídu kvůli
tomu stráví jarní část sezony v sousedních
Velkých Bílovicích.
Břeclavský deník o tom informoval sekretář
klubu František Čermák. „Podařilo se nám
získat příspěvek z dotačního titulu Fotbalové
asociace České republiky Zelený trávník, činí
pět set tisíc korun. Co se týče zbylé částky,
máme od pana starosty přislíbenu finanční pomoc od města Velké Pavlovice,“ uvedl sekretář.
Takto výrazná obměna trávníku se uskuteční
poprvé od osmdesátých let minulého století, kdy velkopavlovické hřiště vzniklo. Tehdy
bylo potřeba plochu vysadit opakovaně, protože první osivo bylo nekvalitní. „Od té doby
jsme trávník využívali až do loňského roku,“
poznamenal Čermák.
Co všechno se kromě trávníku změní? Velkopavlovičtí využijí podzemní zavlažovací zařízení a také nové branky. „Jakmile to jarní počasí dovolí, srovnáme povrch a připravíme jej
k osetí novým travnatým povrchem. Předpokládáme setí trávy nejpozději začátkem měsíce dubna, věříme, že plný provoz na hřišti
začne na přelomu července a srpna. Ovšem
záleží také na počasí, v případě opakování
loňského jara, kdy byl sníh a mráz ještě v dubnu, by se práce mohly o něco zpozdit,“ připus-

til sekretář. Věří však, že v nové sezoně hráči
vyběhnou už na moderním pažitu. Kromě A
týmu odehrají Velkopavlovičtí jaro na vedlejším hřišti. První mužstvo se přesune do Velkých Bílovic, kde najde náhradní domácí azyl.
„Pro muže jsme chtěli zajistit fotbalové hřiště s dobrým zázemím a kvalitním trávníkem
v nejbližším okolí. Z tohoto důvodu jsme
uvažovali o Rakvicích a Velkých Bílovicích. Nakonec jsme se na pronájmu domluvili v Bílovicích, kde nám vyšli vstříc příznivou cenovou
nabídkou. Máme s klubem velmi dobré vztahy a věříme, že tam naši hráči najdou náhradní domácí prostředí,“ řekl Čermák.
Velké Pavlovice prožily mizerný podzim. Se
čtrnácti body jsou v suterénu soutěže. „Vzhledem k tomu, že máme domácí bilanci horší
než bilanci venkovních zápasů, nepředpokládáme, že by na výsledky mužstva měla mít
výrazný vliv absence domácího hřiště,“ dodal
funkcionář.
Osmadvacetiletý útočník Velkých Pavlovic
Jiří Šabata tvrdí, že se spoluhráči jsou zvyklí
na větší domácí trávník. Ten jim bude v první
části 1. A třídy chybět, druhou polovinu sezony stráví ve Velkých Bílovicích. „Uvidíme, co
to s námi udělá. Náš trávník je rozměry atypický“, říkal Šabata.
Bude vám chybět?
Určitě. Ve Velkých Pavlovicích je širší, což
nám vyhovovalo pro hru přes křídla.
Bylo na trávníku poznat, že je třicet let starý?
V létě ani ne, ale na podzim brzo odcházel.
Dělaly se drny a nebylo to ono.

Velkopavlovický Jakub Šabata
(v červeném) bojuje o míč s břeclavským
soupeřem.

Ono to na podzim nebylo ani při pohledu na
výsledky. Co vám ve srovnání s předchozími
sezonami chybělo?
Myslím, že to bylo v hlavách hráčů. Nepodařilo se nám pár zápasů a už se to táhlo.
Máte nového trenéra. Může to být jeden z potřebných impulsů?
Ano, asi i mladší hráči začnou lépe pracovat.
Nechci říct, že na to kašlali, ale nebylo to stoprocentní.
V tabulce střelců máte pouze jeden zásah.
Co se stalo?
Na podzim jsem moc netrénoval, protože jsem
stavěl rodinný dům. Času bylo málo a chyběla
forma. Neodehrál jsem ani všechny zápasy.
A jak to s vámi bude na jaře?
S přípravou jsem začal, absolvuji ji celou. Uvidíme, jak to budu stíhat. Se stavbou mám momentálně pauzu.

Autor: Lukáš Ivánek, Břeclavský deník

vě na zkoušku a domů jsem přijel jen na
chvíli, právě kvůli galavečeru. Byl jsem pozvaný a myslel jsem, že dostanu nějaké ocenění, ale stále moje jméno nepadlo, až jsem
si myslel, že na mě zapomněli. Už jsem začínal být nervózní. A pak to přišlo úplně na konci. Samozřejmě jsem byl šťastný,“ potvrdil
mladý fotbalista, který z rukou senátora Jana
Hajdy převzal pohár a pamětní diplom.

Zápis dětí do mateřské školy

Stejně jako řada dalších oceněných fotbalistů, fotbalistek, trenérů, funkcionářů a legend
okresní kopané.

Zápis dětí do Mateřské školy Velké Pavlovice pro školní rok 2014/2015 se uskuteční ve středu
9. dubna 2014 od 14.30 do 16.00 hodin v budově MŠ.

Z Velkých Pavlovic cenu dále získali – v kategorii „Dospělí“ Tomáš Měřínský, v kategorii
„Žáci“ Patrik Havlík a v kategorii „Ženy“ Michaela Zemčíková.

Rodiče přinesou žádost o přijetí a rodný list dítěte.

Autor: Martin Daneš,
Břeclavský deník
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Z mateřské školy…

Formulář žádosti je k vyzvednutí v hale MŠ od 3. do 8. dubna 2014
v době od 12.00 do 16.00 hodin.
Jiřina Zigová, ředitelka MŠ V. Pavlovice
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Zima jako na houpačce,
dětem však počasí vrásky nedělá
„Tento způsob zimy zdá se nám poněkud
bláznivým!“ Jeden den teploty jako na
jaře, avšak doprovázené celodenní ponurou tmou připomínající polární noc, inverze jako když vyšije. Během pár nočních
hodin doslovný teplotní sešup, místy až
o patnáct stupňů, druhý den ráno osm
pod nulou, auta na parkovištích pod silnou
krustou námrazy a slunce si svítí a hřeje se na vymetené obloze jako zlatý pecen
chleba. Počasí snad už roupy nevědělo jak
si zkrátit nudu letošního ledna a jaké kotrmelce nám předvést!

Krásných dnů plných slunce a světla, kterých bylo v prvním měsíci roku 2014 jako
šafránu, využily i paní učitelky místní mateřské školy a vyrazily s dětmi na zahradu,
načerpat síly a energie a trochu se vyřádit.
Promrzlá půda je pro tento účel bezvadná,
na té se děti blátem neumažou, teplé oblečení a pohyb zahřejí a krásná zahrada už
jen završí punc ideálu tohoto okamžiku.
Nepřeháníme, vždyť zahrada Mateřské
školy ve Velkých Pavlovicích, která v posledních letech prošla náročnou generální
rekonstrukcí, je opravdu nádherná. Navíc

Úspěšná spolupráce

To se to běhá a houpe, na krásné zahradě!

velmi účelová, praktická, barevná, osázená
řadou nových herních prvků, průlezek a houpaček, ale především bezpečná. A přesně
tak to má na takové zahradě vypadat!
Karolína Bártová

Ze základní školy…

Ze základní školy aneb První poločas za námi...
Sportovní terminologií řečeno: ,,První poločas školního roku 2013/2014
máme za sebou a po jednodenní přestávce v podobě pololetního volna
jsme nastoupili do druhé půle.“ Pět
měsíců opět uběhlo velkou rychlostí
a tak můžeme zhodnotit první pololetí.
Základní školu navštěvuje celkem 286
žáků, z toho 154 na prvním stupni a 132
na stupni druhém. V prvním až pátém
ročníku prospělo 153 žáků, z toho 118
s vyznamenáním, neprospěl jeden žák. Dostatečný prospěch vykazuje 6 žáků prvního stupně. Na druhém stupni prospělo
128 žáků, z toho 36 s vyznamenáním, neprospěli celkem 4 žáci. Vysvědčení s dostatečnou má 52 žáků. Za první pololetí
bylo uděleno 68 pochval třídního učitele a jedna pochvala
ředitele školy.
Žáci i rodiče si jistě všimli novinky, kterou

30

základní škola nabízí na svých internetových stránkách. Jde o týdenní plány učiva
každé třídy, doplněné o informace o úkolech,
předem stanovených písemných testech,
čísel stran v učebnicích, rozsahu učiva,
akcí školy apod.. Věřím, že týdenní plány budou přínosem nejen pro žáky, ale
především pro rodiče a zpřehlední jejich
informovanost o činnostech jejich dětí ve
škole.
Od listopadu 2013 je základní škola
oprávněna užívat titul ,,Partnerská škola
Akademie věd ČR“. Je tak první základní
školou v Jihomoravském kraji, která navázala s AV spolupráci. V současné době
probíhají aktivity s ústavem Českého jazyka AV ČR, a to především v přednáškové činnosti týkající se vývoje písemnictví v našich zemích. Pokračovat bude projektem
nazvaným Historie velkopavlovických vinohradů, který se zabývá místními názvy
a jejich vývojem.
Počátkem února 2014 navštívil naši školu pedagogický sbor Základní školy
Námestie Mládeže Zvolen. Jde
o jednu z největších škol na
Slovensku. Slovenští kolegové byli nadšeni prostředím školy i výborným
vybavením a velmi příjemnou atmosférou Velkých
Pavlovic. I přesto, že tato
spolupráce je teprve v začátcích, věřím, že budou

následovat další aktivity a příhraniční
projekty.
Také v letošním školním roce se žáci sedmých tříd, doplnění o část osmáků, mohou těšit na lyžařský výcvikový kurz v Čenkovicích v Orlických horách, který se
uskuteční od 9. do 14. února. Nezbývá,
než popřát dobré sněhové podmínky.
V sobotu 1. března 2014 zveme všechny
žáky, rodiče i širokou veřejnost na Den
otevřených dveří Základní školy Velké
Pavlovice, tentokrát s podtitulem Škola
plná chutí aneb gastronomie ve výuce. Návštěvníci se mohou těšit na výstavu soutěžních fotografií Barvy podzimu,
prohlídku školy, malou školní akademii
a tzv. školní kavárnu.
V jarních měsících nabídne Středisko volného času při ZŠ opět několik zajímavých
zájezdů pro veřejnost, např. zámek Rájec
Jestřebí a Moravský kras či Olomouc,
Loštice a Čechy pod Kosířem. Bližší informace najdete na zs.velke-pavlovice.cz
a u Ing. Lenky Bukovské.
Dovolte mi, abych poděkoval všem zaměstnancům školy za perfektní práci
v prvním pololetí školního roku 2013/14
a jsem přesvědčen, že naše další aktivity
budou vzorně prezentovat školu i město
Velké Pavlovice.
RNDr. Ludvík Hanák,
ředitel Základní školy Velké Pavlovice

Každý vědní obor by měl ze své podstaty usilovat nejméně o dvě fundamentální linie svého rozvoje. První z nich
představuje přesnější a komplexnější
deskripce předmětu jeho bádání, druhou pak popularizace výsledků a jejich
prezentace co nejširší veřejnosti.
Absence prvního postulátu, který můžeme cizelovat newtonovskou metaforou
pravící, že abychom viděli dále, musíme
stát na ramenou badatelských předchůdců, vede k zániku oboru. Absence postulátu druhého pak z oboru vytváří nefunkční útvar, pro
který se v umění vžil pojem l‘art
pour l’art a pro naše potřeby jej můžeme transformovat na la science
pour la science.
Nebezpečí plynoucí z absence druhého
postulátu si uvědomil i tandem vedoucích
pracovníků Základní školy Velké Pavlovice – ředitel školy RNDr. Bc. Ludvík
Hanák a zástupkyně ředitele školy Mgr.
Lenka Korpová. Nesmířil se s generálně proklamovanou tezí o úpadku kvality
dnešních žáků, která obvykle ústí v impotentní nářek nad rozlitým mlékem, ale nabídl svým svěřencům možnosti poznání
a rozvoje nad rámec školních osnov.

Zápis do 1. třídy
Ve středu 5. února 2014 proběhl na naší základní škole zápis dětí do prvního ročníku
školního roku 2014/2015. Začátek školní
docházky 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, recitovaly básničky, počítaly, třídily obrázky, písmena a barvy. Tyto
aktivity jsou klasickým testem školní zralosti. Na základě výsledků pak ředitel školy
rozhoduje o přijetí žáka do první třídy nebo
může rodičům doporučit odklad školní docházky jejich dítěte.

První z těchto možností představuje projekt, který byl realizován v loňském roce
v souvislosti s výročím příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu a který nesl název „Od hlaholice ke Comenia
skript“.
Ludvík Hanák a Lenka Korpová v jeho
rámci vytvořili pracovní tým, který seznámil žáky nejen s vývojem písma na našem
území, ale také je zevrubně seznámil s církevní misií na území Velké Moravy
a to prostřednictvím exkurzí, komponovaných pořadů, vědomostních soutěží a v neposlední řadě
také přednášek.
Pro přednáškovou činnost
zajistili zmiňovaní pracovníci zaměstnance Etymologického oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd České
republiky, v. v. i. (a autor této zprávy),
který žákům proslovil referáty zaměřené
na genezi slovanských písem a na vývoj
slavistických studií v kontextu osobnosti
Josefa Dobrovského. Oboustranně fertilní spolupráce vyústila v navázání součinnosti se dvěma odděleními Akademie
věd České republiky – s Etymologickým
oddělením Ústavu pro jazyk český a s Historickým ústavem.

Každý budoucí školáček dostal malý dáreček, který pro něj vyrobili žáci pátých ročníků, a pamětní list jako upomínku na tento
významný den. Všechny děti za jejich výkony moc chválíme a těšíme se na ně v příštím
školním roce.
Pro děti, které budou v příštím školním roce první třídu
navštěvovat, organizuje naše škola
přípravný kurz Školička. Zde se budou děti ve čtyřech
lekcích hravou formou připravovat na
výuku čtení, psaní
a počítání. Přínosem pro budoucí
prvňáčky bude jistě i seznámení se
školním prostředím.
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Tato součinnost byla petrifikována smlouvou, již za Základní školu signoval její
ředitel RNDr. Bc. Ludvík Hanák a za
Akademii věd České republiky předseda
sdružení moravských pracovišť AV ČR
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. Díky této
smlouvě se Základní škola Velké Pavlovice
může jako jediná v celém Jihomoravském
kraji (!) pyšnit titulem Partnerská škola
Akademie věd České republiky.
Další projekt, který vzniká v součinnosti ZŠ
Velké Pavlovice a AV ČR, nese název „Historie velkopavlovických vinohradů“. Tento podnik cílí na sběr pomístních jmen ve
velkopavlovickém (mikro)regionu. První
výsledky, které máme k disposici, lze považovat za impozantní, a to především díky
skutečnosti, že se do sběru zapojili kromě
žáků i jejich rodinní příslušníci, kteří neplnili pouze roli informátorů, ale pokusili se
také leckterá pomístní jména analyzovat.
V důsledku této skutečnosti může být sebraný materiál zařazen také do právě vznikajícího Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku, který připravuje Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český
Akademie věd České republiky, v. v. i..
V úvodu našeho textu jsme nastínili, že
i spolupráce s veřejností je nezbytným
předpokladem rozvoje vědeckých oborů.
Přejeme si proto, aby úspěšná součinnost,
která probíhá mezi ZŠ Velké Pavlovice
a AV ČR, trvala co nejdéle.
Mgr. Petr Malčík

S pocitem jistoty a sebedůvěry tak mohou
v září vykročit na dlouhou cestu za poznáním.
Za kolektiv učitelek 1. stupně ZŠ
Mgr. Miroslava Fišerová

O zápisu mají děti ve školních lavicích premiéru, od 1. září
se stane denní rutinou, na mnoho dalších let…
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Sfumato – splývavé čtení

Retro je IN aneb Šicí stroje ožily

Vznik metody Sfumato

Kde? Na Základní škole ve Velkých Pavlovicích, v rámci volitelného předmětu
Pracovní dovednosti. Žáci třídy 9.A otřeli
notnou vrstvu prachu z postarších šicích
strojů a zkusili si činnost, která byla za
mládí jejich maminek a především babiček v domácnostech denním chlebem.
Kdo měl doma šicí stroj, šikovnou maminku a časopis Burda, mohl směle vyrazit na přehlídková mola. Prostě byl IN.
Deváťáci si pro začátek vyzkoušeli ušít
jednoduchou tašku na nákup.

Autorkou metody Sfumato je PaedDr. Mária Navrátilová. Touto metodou vyučuje již přes 10 let, zároveň o ní i přednáší
v programu akreditovaném ministerstvem
školství.
Dr. Mária Navrátilová je původním povoláním operetní zpěvačkou a učitelkou
hudebně – dramatickou, úzce se specializovala na nápravy nezpívajících a špatně
čtoucích dětí (tzv. reedukace čtení).
Metodu splývavého čtení formulovala
v roce 1974, na doporučení prof. Zdeňka Matějčka tuto metodiku aplikovala po
dobu 11 let na žáky různých forem ZŠ (soukromé, státní, malotřídní), aby se prokázala nejen účinnost metody, ale také její
aplikovatelnost v praxi (např. propojení
čtení s procesem psaní).

Přínos metody Sfumato
Vzhledem k tomu, že rapidně přibývá dětí
v vývojovou poruchou čtení (dyslexie),
vzrůstají i požadavky na pedagogy a jejich

schopnosti pomoci dětem překonat jejich
handicap. Klíčové jsou první momenty výuky čtení.
Jde o to vypěstovat v dětech zájem o čtení.
Pomoci jim nalézt zálibu ve čtení, naučit je
číst s porozuměním. Jenom tak může být
kvalitně rozvíjeno dětské čtenářství. Čtení
je základním předpokladem k dosažení
dalších cílů ve škole, zaměstnání i osobním životě. Metodou, která je „přátelská“
k dětem, jejich vnímání a hravosti a zároveň která pomáhá překonat handicap dyslexie, je metoda splývavého čtení.
Na rozdíl od ostatních metodik staví na přirozené intonaci – nedochází k deklamování
a špatnému frázování, ale naopak je podporována přirozená zpěvnost lidské řeči.

Výuka metodou Sfumato
Cílem je upevnění práce očí tak, aby oči
měly dostatek času k zafixování čteného
textu. Oči kontrolovaně fixují hlásku po
hlásce, děti hlasitě vyslovují jednotlivé
hlásky propojené v jeden celek, nepřerušují dech ani nemění tón hlasu.

Sfumato a čtení bude zábavou,
pro všechny děti, bez rozdílu!

Při této technice tak dostává mozek více
času na zpracování informací o čteném,
dochází k hlubšímu pochopení významu.
Děti díky tomu i lépe rozumí jazyku jako
komunikačnímu nástroji.
Dalším přínosem čtení technikou sfumato je jeho pozitivní vliv na modelování
a tvarování hlasu. Při intonaci se vychází
z přirozeného mluveného projevu, bez nežádoucího dvojitého čtení.
Metoda je velmi vhodná i pro výuku dětí
se specifickými poruchami učení. Při této
metodice se totiž tyto poruchy vůbec nemusí projevit!
Já osobně jsem s touto metodou velmi
spokojená, chce to jen nebát se a vyzkoušet nové metody.
Mgr. Jitka Řádková

Bystré hlavičky řešily zapeklité matematické úkoly
V měsíci prosinci 2013 proběhla na I. stupni ZŠ ve Velkých Pavlovicích matematická
soutěž „Úlohy pro bystré hlavičky“. Žáci
pomocí logiky a matematických znalostí
řešili náročné problémové úlohy, které následně se svými vyučujícími konzultovali
a učili se počítat podobné úkoly. Za vynaložené úsilí a snahu si všichni soutěžící zasloužili velkou pochvalu.

Dostálová, Barbora Langerová, Jáchym
Barnáš, Žaneta Blažková, Patrik Očenášek
2. ročník
1. místo – Beata Čejková; 2. místo – Tomáš
Melichar; 3. místo – Anabela Horáčková,
Ela Dagidirová, Tomáš Pecháček
3. ročník
1. místo – Simona Valná; 2. místo – Klára
Borovská; 3. místo – Markéta Nováková,

Miroslav Náležinský, Radim Svatoň, Valentýna Ruprechtová
4. ročník
1. místo – Anna Drápalová; 2. místo – Viktor Nezhoda; 3. místo – Jiří Škorpík
5. ročník
1. místo – Radka Valná; 2. místo – Anna
Procházková; 3. místo – Michal Dobrucký

Nejprve si vyzkoušeli správné navlečení
horní a spodní nitě, natrénovali si šití rovné čáry na kusu papíru a pak už se mohli
pustit do měření látky, stříhání, špendlení
a samotného šití. Přestože u šicích strojů
seděli většinou poprvé v životě, brzy jim

2014

Fotbalové
zápolení
O pohár
starosty města
Čtvrtek 30. ledna 2014 se na naší škole
nenesl jen v duchu očekávání pololetního vysvědčení, ale také v duchu horečných příprav na závěrečné a rozhodující utkání ve fotbale.

Kupodivu, ale šití šlo perfektně od ruky
i klukům! Navíc je i tato činnost bavila,
stejně jako děvčata.

šla práce od ruky a chlapci statečně konkurovali zručným děvčatům.
Vyučující ZŠ Velké Pavlovice

Novoroční turnaj ve střelbě
Rok se sešel s rokem a v malé tělocvičně
základní školy se opět koná turnaj ve střelbě. Vzhledem k organizačním změnám se
tentokrát nekonal jako ,,Turnaj o vánočního kapra“, ale bojovalo se o ,,novoročního sněhuláka“. A to doslovně. I když
nebyl ze sněhu , ale z ořechového a piškotového těsta.

Soupeřům ,,základky“ citelně chyběla
opora – vítěz jednotlivců z minulého ročníku, Ondra Bank a tak ani výborný výkon
družstva hasičů nestačil na získání poháru. Ten opět zůstává na základní škole.
V jednotlivcích první cenu získal Petr
Panic, na druhém místě se umístil Jirka
Buchta a na třetím Tonda Střítecký.

Proti sobě tak jako loni stálo družstvo
základní školy - J. Buchta, Karel Burian,
Pavel Krejčiřík, Petr Panic, Anna Procházková, Tonda Střítecký a družstvo mladých
hasičů – Martin Bank, Jakub Franc, Jan
Novotný 2x, Jan Procinger a Jan Rozinka.
Opět se bojovalo o pohár pro družstvo a jednotlivci zápolili o dortového sněhuláka.

I tentokrát nás hasiči pozvali na odvetu –
bude v jejich režii, a protože vedle dobré
mušky bude potřeba i dobrá kondice, má
družstvo základky co dělat, aby se v některých požárních disciplínách mladým hasičům vyrovnalo.
Eduard Poulík,
vedoucí střeleckého kroužku

Již tradičně žáci I. stupně bojují v zimním období O pohár starosty města.
První kolo zápasů proběhlo o týden dříve a v něm byly v mladší kategorii úspěšnější týmy 2.A a 3.A a ve starší kategorii 4.B a 5.A.
Hráči těchto tříd nastoupili proti sobě
ve finálovém kole. Po velmi vyrovnaných zápasech si nakonec poháry odnesli družstva ze tříd 3.A a 5.A.
Mgr. Miroslava Kosíková

Vítězné družstvo mladší kategorie,
třída 3.A.

Mgr. Eva Drienková

Nejúspěšnější malí matematici převzali od
pana ředitele RNDr. Hanáka za výborné
výkony v soutěži diplom a drobné dárky.
Všem soutěžícím gratulujeme.
Své matematické schopnosti si žáci I. i II.
stupně naší ZŠ opět vyzkouší již v jarních
měsících v celorepublikové soutěži „Matematický klokan“. Dětem přejeme hodně
úspěchů při hledání správných řešení.
Výsledky matematické soutěže
„Úkoly pro bystré hlavičky“:
1.ročník
1. místo – Miroslav Osička; 2. místo – Václav Kadlec; 3. místo – Petr Loveček, Lucie
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Jedni z mnoha úspěšných a oceněných matematiků.

Také vás překvapuje, kolik dětí se aktivně věnuje střelbě? Daly už na dvě družstva,
o to jsou boje urputnější!

Vítězné družstvo starší kategorie,
třída 5.A.
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Z gymnázia…

Gymnázium Velké Pavlovice Ohlednutí za pololetím
Dříve než si studenti našeho gymnázia
začali užívat jednodenních pololetních
prázdnin, obdrželi ve čtvrtek 31. ledna
2014 pololetní výpis vysvědčení. Tím
se období školní výuky dostává do své
druhé poloviny.

těží, uspořádali srdíčkový den, retroden
k výročí 17. listopadu, vánoční koncert
a jarmark, zapojili se do projektu „Studenti čtou a píší noviny“, pokračuje práce
zájmových kroužků a probíhají další studentské aktivity.

Na nižším stupni gymnázia (prima – kvarta) prospělo s vyznamenáním 50 žáků,
neprospěla 1 žákyně. Pochvalu třídního
učitele za toto pololetí obdrželo 54 žáků,
pochvalu ředitele školy získalo 6 žáků za
vzornou reprezentaci školy v soutěžích.
Napomenutí třídního učitele za porušení
školního řádu bylo uděleno ve 4 případech
a ve 2 případech bylo chování hodnoceno
důtkou třídního učitele.

S potěšením jsem přijal návrh uspořádat
pro žákyni naší školy Eriku Lískovcovou
sbírku na pořízení chodítka, které jí pomůže ulehčit život, a tak se lépe vyrovnat
se svým zdravotním postižením. Během
dvou měsíců trvání této akce se díky spolužákům, rodičům, sponzorům a spoluobčanům podařilo shromáždit patřičný
obnos finančních prostředků k zakoupení
dané rehabilitační pomůcky. Dovolte,
abych touto cestou poděkoval Vám všem
za podporu a pomoc při uskutečnění zmiňované charitativní akce.

Na vyšším stupni gymnázia (kvinta – oktáva, 1. A – 4. A) prospělo s vyznamenáním 24 žáků, neprospěl 1 žák a 3 žáci nebyli hodnoceni pro nedostatek známek.
Studenti, kteří dosáhli za první pololetí
vyznamenání, obdrží prospěchové stipendium. Toto stipendium vyplácíme již
třetím školním rokem a jeho smyslem je
motivovat žáky školy k lepším studijním
výsledkům.
Třídní učitelé udělili 34 pochval za příkladné a svědomité plnění školních povinností, pochvalu ředitele školy obdrželo 6
studentů za příkladnou reprezentaci školy
v soutěžích a projektech. Z pohledu přijatých výchovných opatření bylo uděleno
5 písemných napomenutí třídního učitele
za drobné přestupky v chování žáků. Za
první pololetí je průměrná omluvená absence 75 hodin na žáka.
Studenti školy se v průběhu prvního pololetí zapojili do tradičních naukových sou-

O školních a mimoškolních aktivitách našich studentů pravidelně informujeme na
internetových stránkách. V závěru kalendářního roku jsme vydali třetí ročenku
školy za uplynulý školní rok 2012/2013.
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
Tradiční Den otevřených dveří se uskutečnil 14. ledna 2014 a byl určen především
budoucím uchazečům o studium a jejich
rodičům. 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, na úspěšnost
studentů v maturitních zkouškách a na
jejich výsledky v přijímacím řízení na vysoké školy.
Soutěž byla pro návštěvníky připravená
v rámci odpoledního programu. Soutěžící
měli za úkol vyluštit křížovku za pomocí
indicií rozmístěných ve třídách. Praktické
ukázky fyzikálních, chemických, biologických a ekologických pokusů se setkaly
s příznivou odezvou. Děti měly rovněž
možnost vyzkoušet si testy nanečisto z matematiky a českého jazyka.
Budoucím studentům, podobně jako v minulém roce, nabízíme možnost přihlásit se
do přípravných kurzů na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Kurzy
začnou pro uchazeče o osmileté studium
dne 25. února 2014 a pro uchazeče o čtyřleté studium 28. února 2014. Kurzy povedou 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 2014/2015 mohou uchazeči podávat
prostřednictvím svých zákonných zástupců do 15. března 2014. Více podrobností
k přijímacímu řízení najdete na webových
stránkách školy
www.gymnazium.velke-pavlovice.cz.
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Den otevřených dveří na velkopavlovickém gymnáziu
Naše životy se před lety nenávratně změnily, když jsme našli svoje pořadové číslo
na seznamu přijatých žáků sem, na Gymnázium ve Velkých Pavlovicích. Poznali
jsme zde nové přátele, můžeme studovat
v klidném a přátelském prostředí, a proto
jsme se snažili, aby naši budoucí spolužáci měli stejnou radost a možnost prožít si
podobnou zkušenost.
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Den otevřených dveří je jedinečná příležitost pro školu zaujmout nové studenty
a pro stávající žáky ukázat, co v nich je. Je
to tedy možnost pro nás ukázat se v novém světle, mít dobrý pocit z toho, že můžeme pomoci a případně být i pochváleni
za dobře odvedenou práci.
Přesně takový byl Den otevřených dveří na Gymnáziu ve Velkých Pavlovicích,

který proběhl 14. ledna 2014. Už dlouho
jsme si rozmýšleli, jak se budeme moci
zapojit, a dostali jsme hned několik příležitostí - provádět studenty s jejich rodiči na naší již dobře známé škole, pomoci
v laboratoři nebo zahrát si divadlo. Moje
zkušenost jako průvodkyně se mi vryla
silně do paměti a určitě si ji znovu zopakuji.

Budoucí studenti si mohli vyzkoušet foukání chemického skla, zhlédnout povedené divadlo, na kterém se studenti pod
vedením pana učitele Kadlece podíleli.
Mohli také důkladně zkontrolovat strukturu cvičebních podložek pro kroužek aikida, pokud by si sebou nechali beztrestně
zaházet a poskytli tak žákům příležitost
tréninku na nic netušící osobě.
Možností ale bylo více než dost. Kroužek aikida, biologický kroužek, robotický
kroužek a prezentace jednotlivých předmětů se rodičům a jejich ratolestem před-

stavily tak, jak je naši pedagogové vyučují.
Zajímavá jistě byla i soutěž o drobné ceny
v podobě počítačové myši, sluchátek a dalších drobností. Víte, jak se jmenuje město po řecké bohyni? Nebo nejmenší stát
na světě? Jaký je největší ostrov na světě?
Tyto zapeklité otázky děti řešily s nápovědami od učitelů a s pomocí občas už i bezradných rodičů. Všichni jsme se shodli, že
se nám Den otevřených dveří na gymnáziu podařil.
Klára Leblochová,
studentka tercie Gymnázia Velké Pavlovice
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Na Dnu otevřených dveří ukázali
současní studenti svým budoucím
spolužákům i řadu zajímavých
chemických pokusů.

V rámci Dne otevřených dveří na gymnáziu měla premiéru i divadelní
hra Kytice K. J. Erbena v režii pana učitele Petra Kadlece…

Kytice, další divadelní premiéra na gymnáziu
Rok se s rokem sešel a na gymnáziu se
opět hrálo divadlo. Tentokrát však nešlo
o Čapkovy Povídky z jedné a druhé kapsy,
ale o Kytici v podání Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra.
Předvedla se hned dvě díla. Jako první
byla zpracována Polednice v podání Lubomíra Krůzy a Anety Bajkové. Po vtipné
Polednici následoval neméně vtipný Kolovrat. V roli Daisy se opět představila Aneta
Bajková, v roli Dorničky Iva Jilková, králem byl Petr Sklář, v roli matky Veronika
Listová, jako pachole vystoupila Kristýna
Líčková a v roli chudého poustevníka se
ukázal Lubomír Krůza.

Nebyli to však jen herci, kdo se podíleli na
představení. Hudební vystoupení zajistil
hrou na klavír Pavel Hanzálek a bubnováním Matyáš Fůkal.

Na první „počtení“ je sbírka básní Kytice
tragická až morbidní. Studenti si ji však
vyložili zcela opačně a výborně pobavili
nejen sebe, ale i divadelní publikum.

Ale všechno nebylo jednoduché, jak na první pohled vypadá. Představení se cvičilo velmi dlouho a tvrdě. Každý odvedl kus práce.
Tímto děkujeme paní učitelce Evě Třasoňové za pomoc při přípravě hudební
i choreografické části. Největší poděkování však patří panu učiteli Petru Kadlecovi,
který celé představení režíroval a měl pevné nervy při zkouškách.
Veronika Listová,
studentka kvinty Gymnázia Velké Pavlovice

Ohlédnutí studentů za časem vánočním…

Vánoční koncert
Krásný předvánoční zážitek zprostředkovali svým rodičům, prarodičům a kamarádům studenti primy, sekundy a kvinty. V kostele Nanebevzetí Panny Marie
zazpívali na vánočním koncertu pořádaném Gymnáziem Velké Pavlovice skoro
desítku českých koled a písní s vánoční
tematikou, které nacvičili v hodinách
hudební výchovy.
V průběhu vystoupení si tak posluchači mohli zanotovat se sborem tradiční
Chtíc, aby spal, historicky novější, ale
již také skoro tradiční Purpuru, ale také
spirituálem inspirované Z Betléma se
ozývá.

Průvodního slova se ujali studenti kvinty
Aneta Bajková a Lubomír Krůza, kteří přítomné seznámili s nejrůznějšími
zvyky, které se možná ještě leckde
dodržují. Tito dva a dále i Veronika
Hrabalová z kvinty vystoupili i jako
recitátoři vánočně laděných textů.
Veliký potlesk na konci si zasloužili nejen pěvecké sbory složené
z výše zmiňovaných tříd, ale i vynikající instrumentální doprovod, o který se postarali Michal Podrazil, Jan Míchal,
Ondřej Míchal, Lukáš Melichar a Veronika Listová.
Mgr. Jana Strouhalová
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Vánoční
jarmark

V úterý 17. prosince 2013
se uskutečnil první vánoční jarmark pořádaný Gymnáziem ve
Velkých Pavlovicích. Prostranství před
budovou školy se
v odpoledních hodinách zaplnilo stoly s rozmanitými výrobky, které mohli příchozí pořídit v předvánočním
čase třeba jako dárek svým blízkým.

Velkopavlovický zpravodaj

Studenti besedovali o internetu
aneb SEZNAM BEZPEČNĚ
Většina dospívajících se denně běžně pohybuje po internetu, který mnohdy berou jako
dobrou zábavu k „zabití času“. O nudě mluví často: „Nemám co dělat, asi budu na internetu - nic mě nebaví, budu BROUZDAT po
netu - chci si odpočinout, jdu na net!“ Bohužel, my dospělí, většinou nevíme, jaké kroky
následují a kam směřují…
Mluvit o nebezpečí na internetu a tím chránit
děti chtějí autoři projektu Seznam se bezpečně, Mirek Vaňura, autor pořadu 112 a V ohrožení, a Martin Kožíšek, manažer pro internetovou bezpečnost společnosti Seznam.cz.

Webové stránky Seznam bezpečně popisují
podstatu tohoto zajímavého projektu a zmiňují Desatero bezpečného internetu. Vše názorně shrnují čtyři výchovné scénky skryté
pod heslem „Křečci v síti“, které popisují téma s určitým nadhledem a dávají radu dětem
i učitelům, jak se správně na internetu chovat.
Byly natočeny ve spolupráci s herci Divadla v Dlouhé a režíroval je divadelní režisér
a nadějný herec Braňo Holiček. Videa je
možné zhlédnout on-line nebo si je stáhnout
a použít k pedagogickým účelům na
www.seznamsebezpecne.cz.

Studenti v redakci Mladé fronty DNES
Bylo chladné prosincové ráno, pátek třináctého, a my jsme se prodírali vánočním Brnem. Téměř všude panoval shon
a i přesto, že byl všední den, bylo v ulicích
poměrně rušno. Díky nastávajícím svátkům byla vánoční výzdoba všude kolem,
což bylo samo o sobě zážitkem. Cílem naší
výpravy byla dnes však redakce Mladé
fronty DNES.
Jakmile jsme se dostali k budově, byli
jsme hned pozváni dovnitř. Vyšli jsme
po schodech a usedli jsme na židle v prostorné zasedací místnosti s výhledem do

brněnských ulic. Přivítala nás redaktorka Zuzana Taušová. Postupně nás začala
seznamovat se svým pracovním dnem,
mluvila o psaní různých článků, poradách
a tiskových konferencích, což ve všech
probudilo zájem. Neopomněla také přidat
i několik zajímavých příhod a zodpovědět
všechny dotazy.
Hned nato jsme sešli o patro níž, kde jsme
již mohli vidět pracující redaktory a redaktorky. Byli jsme podrobně seznámeni
s prací editora, se strukturou novin a jejich tvorbou v počítačovém programu.

2014

Následovala krátká, podnětná diskuze o médiích, reklamách a názorech na novináře.
Nakonec jsme ještě naposledy prošli redakcí
a vyslechli si několik informací o jejím uspořádání. Příjemně strávený čas zde se však
pomalu chýlil ke konci a my jsme se museli
s milou redaktorkou rozloučit.
Nepochybuji o tom, že páteční výlet si všichni užili a hodnotí ho jen kladně. Proto tímto chci poděkovat p. uč. Míchalové a p. uč.
Strouhalové za skvělý nápad a doprovod.
Exkurze v MF DNES byla opravdu úžasná,
jen kdyby takových bylo více!
Lucie Robošová,
studentka sexty Gymnázia Velké Pavlovice

Prodejci nabízeli ručně vyráběné šperky, vánoční svícny nebo třeba krásné postavičky z kukuřičného šustí.
Několik stolků obsadili i studenti
naší školy, kteří prodávali mimo jiné
vlastnoručně vyrobené sladké pečivo nebo barevné hedvábné šátky.
Výtěžek z těchto výrobků plánují
studenti přidat na chodítko pro Eriku Lískovcovou ze 3.A, která je od
dětství upoutána na invalidní vozík.
Mgr. Jana Strouhalová
Studentky velkopavlovického gymnázia s Benem Cristovao.

Společně s Benem Cristovao přijeli k nám
na gymnázium v pondělí 3. února 2014 hovořit o konkrétních důsledcích nerozvážného chování „na síti“. Akci podporuje internetová společnost Seznam.cz.
Nejdříve studenti zhlédli film Seznam se bezpečně! 2, který byl představen veřejnosti
v březnu 2012 a získal záštitu MŠMT ČR.
Poté o něm diskutovali. Film dané tematiky
je již druhý v pořadí. Tento zmiňovaný upozorňuje na vzrůstající problém a největší
hrozbu sociálních sítí tzv. sociální inženýrství a dětskou prostituci.

Na premiérovém studentském
jarmarku bylo k mání nejen
dárkové zboží, ale i lahodné
vánoční sladkosti.
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Zabývá se také otázkou, jestli se děti jako
nejčastější oběť zároveň nestávají i pachateli. Mimo jiné je zde připomenuto, že na internetu je vše VĚČNÉ, nesmazatelné. Kyberšikana NENÍ přeceňovaný problém.
Za zajímavou diskusi děkujeme Mirku Vaňurovi, Martinu Kožíškovi, Benu Cristovao
a samozřejmě společnosti Seznam.cz.

DESATERO BEZPEČNÉHO
INTERNETU:
1. Nedávej nikomu adresu ani telefon.
Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.
2. Neposílej nikomu, koho neznáš,
svou fotografii a už vůbec ne intimní.
3. Udržuj hesla k e-mailu v tajnosti,
nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
4. Nikdy neodpovídej na neslušné,
hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.
5. Nedomlouvej si schůzku na internetu,
aniž bys o tom řekl někomu jinému.
6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo
e-mail, který tě šokuje, opusť webovou
stránku.
7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky
uvedou do rozpaků nebo vyděsí.
8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu
zprávy, která přišla z neznámé adresy.
9. Nevěř každé informaci, kterou
na internetu získáš.
10. Když se s někým nechceš bavit,
nebav se.
Renata Bláhová

Studenti velkopavlovického gymnázia v redakci deníku Mladá fronta DNES Brno.

Studenti se dali do gala,
protančili se až na „prodlouženou“
Ke studentskému životu nerozlučně patří
i „taneční“ završené krásnou a slavnostní
„prodlouženou“, tedy tanečním večerem
k příležitosti zakončení kurzu. Mladí novopečení tanečníci se oblečou do blýskavých společenských oděvů, vyleští taneční
obuv a ruku v ruce s tanečními partnery,
ale i se svými rodiči, kamarády a láskami
vyrazí na poslední hodinu.
Zde předvedou a procvičí si, co se naučili
a to nejen v oblasti samotného tance, ale
i na téma společenského chování.

Přesně takovou „prodlouženou“ si užili
v pátek 10. ledna 2014 i studenti velkopavlovického gymnázia. V místní sokolovně
společně s tanečním mistrem panem Brožíkem ukončili taneční kurz, jenž probíhal během prvního pololetí školního
roku 2013/2014.
Nálada byla slavnostní, taneční kreace do
posledního detailu vybroušené, každý hýřil úsměvy a nezbytným šarmem, zkrátka
a dobře atmosféra naprosto vynikající.
Panu Brožíkovi a jeho skvělé taneční ško-

le velmi děkujeme a za rok na tanečních
opět na shledanou!
Karolína Bártová
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Ze základní umělecké školy…

Základní umělecká škola prožila advent v besídkách
Stalo se již nádhernou a velmi milou tradicí, že rok co rok v čase adventním pořádají takřka všechny třídy, vyučující a žáci
Základní umělecké školy ve Velkých Pavlovicích hudební vánoční besídky. Předvedou tak své umění, pokroky, vystřídají
nekonečnou plejádu hudebních nástrojů,
vystupují sólo i v souborech. A repertoár?
Ten je lehce odhadnutelný - koledy, vánoční písně, malebné ryze české skladby i díla
světových autorů a samozřejmě písničky
z pohádek, které ke kouzelnému času Vánoc nerozlučně patří.
Avšak nacvičit takové hudební pásmo, to
se nestane ze dne na den, jako pohádkové

se zrovna moc nechce, a nebo by bylo na
programu něco mnohem zábavnějšího.
Všichni žáčci však na besídkách dokázali,
že se umí svého pohodlí i her vzdát a poctivě cvičit. Za to všichni zasluhují velký
obdiv a ještě větší pochvalu!

Klavírní třída ředitelky ZUŠ V. Pavlovice ,
paní Mileny Karberové.

mávnutí kouzelným proutkem. Bylo by to
tak pro všechny žáčky i vyučující rozhodně pohodlnější, ale taková hra na hudební
nástroj, to je každodenní dřina. A to i když

Pevná vůle však není pouze na jejich straně. Ruku na srdce, bez kvalitní výuky
svých učitelů a pečlivého dohledu rodičů
by jen málokterý z nich takové úrovně sám
od sebe dosáhl. Proto patří poděkování
právě i všem učitelům základní umělecké
školy a rodičům dětí.
Za ZUŠ Velké Pavlovice
Karolína Bártová

Žáci umělecké školy koncertovali
Hráli, zpívali a tančili pro své kamarády a učitele
V úterý 10. prosince 2013 v dopoledních
hodinách v krásném a příjemném prostředí Ekocentra Trkmanka uspořádala velkopavlovická základní umělecká škola dva
tradiční prosincové vánoční koncerty pro
I. a II. stupeň místní základní školy.
Přítomné pedagogy a žáky ZŠ společně
pozdravili a přivítali ředitelka ZUŠ Milena Karberová a ředitel ZŠ RNDr. Ludvík
Hanák. Žáci umělecké školy se svými pedagogy připravili pro své spolužáky pestrý program, ve kterém se představily flétnové soubory MgA. Zbyňka Bílka a Mgr.
Jana Míchala, akordeonový soubor Roberta Zemana, pěvecký sbor a folklórní
taneční soubor Lucie Stránské a cimbálo-

Odměnou byl pro naše „celebrity“ vřelý
sladký čajík a na dobití baterek párek v rohlíku. A také možnost proběhnout si stánky řemeslného jarmarku a třeba si také

nakoupit, v mnoha případech vánoční dárečky.
Na pouštění balónků s přáníčky Ježíškovi
sice nedošlo, ale nevadilo. Pořadatelé měli
totiž letos připravenou novinku. Každé
dítě si mohlo do předem připravené speciální obálky napsat své největší tajné vá-

Vystoupení dívčího pěveckého sboru při
ZUŠ V. Pavlovice na jarmarku v Bořeticích.
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Nedivte se, vše se přeci dělo v čase kouzel,
pohádek, tajemna, v čase adventu a Vánoc…
Karolína Bártová

Mši o sv. Štěpánu rozezpívali a rozehráli
mladí muzikanti
K vánočním svátkům ve Velkých Pavlovicích již nerozlučně patří slavnostní Svatoštěpánská mše svatá sloužená v kostele
Nanebevzetí Panny Marie s hudebním doprovodem mládežnické dechové hudby
ZUŠ pod vedením MgA. Zbyňka Bílka
a vystoupením dívčího pěveckého sboru
s paními učitelkami Květoslavou Jarošovou a Milenou Karberovou. Ne jinak tomu
bylo i letos, o druhém svátku vánočním
dne 26. prosince 2013.

Na koncertě mimo mnohé jiné vystoupila
i značně „omlazená“ alternativa
proslulého flétnového souboru
Mgr. Jana Míchala.

dily během dopoledne celkem více než tři
stovky žáků velkopavlovických škol.

Mladí muzikanti a zpěvačky zahráli a zazpívali během mše ty nejkrásnější české
koledy a vánoční písně, hoši bravurně zatroubili několikero nádherných fanfár, za
což byli panem farářem velmi pochváleni
a jako poděkování dostali z jeho rukou
sladkou čokoládovou odměnu.

Dívčí pěvecký sboreček hostoval na Svatoštěpánské mši svaté v místním kostele.

Důstojnou a zároveň i nostalgickou vánoční atmosféru doplnila excelentní hrou
na varhany Eliška Vomáčková, absolventka Konzervatoře P. J. Vejvanovského

Milena Karberová, ředitelka Základní
umělecké školy Velké Pavlovice

doročního vánočního jarmarku. Stalo se
tak v sobotu 14. prosince 2013.
Vánoční pásmo bylo složeno z pečlivě a citlivě vybraných českých koled, které si snad
většina z nás ráda zazpívá, třeba i doma,
na Štědrý večer u vánočního stromečku.
Děvčata sklidila nejen velký a zasloužený
potlesk, ale také se jim podařilo navodit
příjemnou adventní atmosféru. Mnozí z pu-

v Kroměříži. Všem mladým hudebníkům
patří velké poděkování a obdiv…
Karolína Bártová

„Teta Jana“ vytvořila svým svěřenečkům krásné Vánoce

Velké adventní „turné“ malých sborových zpěvaček
Malé hvězdičky pěveckého sborečku se
mohly ve dnech loňského adventu právem
cítit jako celebrity na poli hudební scény.
Jejich kalendář doslova nabitý zkouškami, akcemi a řadou vystoupení tomu
jednoznačně napovídal. Dívenky pod vedením sbormistryně Lucie Stránské a za
hudebního doprovodu klávesami Mileny
Karberové vystřídaly mnoho pódií, v rámci
svého „turné“ zavítaly i do sousedních Bořetic, už tradičně podpořit program kaž-

noční přání, zalepenou obálku odevzdat
na místo tomu určené a malá odměna pak
žádné z dětí neminula.

Mši svatou celebroval místní farář P. ThLic.
Marek Kardaczyński, věnována byla dle
tradice chlapcům z Velkých Pavlovic.

vá muzika Martina Čecha. Sonáty a suity
z období baroka se střídaly s lidovými a populárními písněmi a samozřejmě nechyběly ani vánoční koledy. Taneční soubor
předvedl vánoční hru o narození Ježíška
v Betlémě. Pořádáním společných akcí je
naplňována přátelská spolupráce mezi školami v našem městě.
Ředitelka ZUŠ Milena Karberová děkuje všem pedagogům a žákům školy za přípravu hodnotného programu. Velké poděkování patří také paní ředitelce Bc.
Zitě Dvořákové a kolektivu zaměstnanců
Ekocentra Trkmanka za poskytnutí vynikajícího pracovního zázemí a technickou
přípravu celé akce, na které se shromáž-

blika neodolali s hostujícím sborečkem
Základní umělecké školy ve Velkých Pavlovicích si společně zazpívali.

2014

Stromeček maličké děti naprosto ohromil, blýskání ozdob, vůně jablíček a tóny
koled vytvořily úžasnou vánoční atmosféru.

Paní učitelka Mgr. et Bc. Jana Julínková, pro
děti vždy teta Jana, se schází pravidelně ve
středu a v pátek dopoledne s nejmladšími
dětmi a jejich maminkami v ZUŠ. Ve „vyučovacích“ hodinách mají žáčci předškolkařského věku možnost vyzkoušet si různé
aktivity - tanečky a hry spojené se zpěvem, plnění úkolů v pohádkových příbězích anebo
třeba jen „pouhé“ houpání v dece pro odvážné...
V předvánočním čase uspořádala teta Jana
pro děti besídky s vánoční tématikou, s koledami a stromečkem, které se dětem i maminkám, jak vidno z přiloženého snímku,
moc líbily. Nakonec si všichni vzájemně popřáli krásné vánoční svátky a opět se budou
těšit na další setkávání v novém roce.
Za maminky a babičky Milena Karberová
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SPORT
Na „Štěpána“ loňského roku proběhl
ve velkopavlovické sportovní hale 20.
ročník turnaje v kopané Memoriálu
Vladislava Trsťana.

Ve čtyřech základních
skupinách proběhly
opět dramatické souboje
o postup do čtvrtfinále.
V A skupině se překvapivě dobře drželi mladíci z FC Archangelos, po dvou remízách
s favority skupiny potřebovali v posledním zápase zdolat Němčičky jakýmkoliv
čtyřbrankovým rozdílem. I když tomu poločasový stav nenapovídal (0:0), nakonec
se jim to podařilo, když v poslední minutě
upravili na konečných 4:0. V tabulce tak
vznikla neuvěřitelná situace, první tři týmy
měli shodně 5 bodů a stejné skóre 9:5!
V minitabulce vzájemných zápasů doplatili
na menší počet vstřelených branek hráči
týmu BOCA a byli vyřazeni. FC Archangelos zdolal v penaltovém rozstřelu KOLÍKY
a postoupil tak z prvního místa ve skupině.
Ve skupině B byla situace také zamotaná
až do posledního zápasu. Loňští obhájci
ROMANOVCI přijeli tentokrát v poněkud
oslabené sestavě a nakonec, při stejném
počtu bodů, doplatili na porážku ve vzá-

XX. jubilejní ročník
MEMORIÁLU VLADISLAVA TRSŤANA
jemném zápase s mužstvem J F A (loni
a předloni hráli pod názvem MOP Brno)
a přepustili jim tak druhé postupové místo.
Kombinovaná sestava části týmu Sadová
a několika velkopavlovických dorostenců
pod názvem SADOROST 2013 držela
postupovou naději ještě pár sekund před
koncem rozhodujícího zápasu proti mužstvu F4EVER TEAM. Týmu pod vedením
Michala Jilky se nakonec podařilo zápas
otočit ve svůj prospěch a po vítězství 2:1
dokonce skočil na první místo ve skupině.
V C skupině si postup s přehledem pohlídali favorizovaní KEPÁCI, i když tentokrát absolvovali turnaj v omezeném počtu
hráčů a bez svého kapitána Richarda Hicla. Střelecky „táhli“ Kepáky Ivan Dvořák
a David Kříž. Druhé postupové místo uhrál
GAMI SPORT s výrazným střeleckým přispěním Marka Buce – 5 branek ve skupině.
Na zkušený tým AC SUCHÝ ŘÁDEK zbylo
třetí místo po vítězství 1:0 nad „vrbickým“
družstvem KALUB TEAM.
D skupinu vyhrály bez ztráty bodu silné
FC PADĚLKY, kterým se rozstřílel Tomáš
Pospiš (8 branek ve skupině!). Poprvé od
roku 2007 se podařilo postoupit ze skupiny
zkušeným LÁZEŇSKÝM ŠVIHÁKUM,
kteří v rozhodujícím zápase o postup porazili dvojnásobného vítěze turnaje B – 52
v poměru 6:3, hlavně díky střelecké pohotovosti Jakuba Šabaty (4 góly) a Jary Herzána (2 góly).

Čtvrtfinále
V prvním čtvrtfinále nedali šanci KOLÍCI
oslabenému KEPÁK TEAMU a s přehledem prošli už podvanácté do semifinále
turnaje po výhře 7:2. V tomto zápase vstřelil svou 57.branku na turnaji Michal Janíček a potvrdil tak svou pozici historicky
nejlepšího střelce turnaje.

Skvělý kamarád a vynikající fotbalista
Vladislav Trsťan.
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Druhé čtvrtfinále nabídlo zajímavý zápas,
ve kterém se ukázala síla kádru LÁZEŇSKÝCH ŠVIHÁKU, za které se tentokrát
prosadil hattrickem Lukáš Rástočný a výrazně tak přispěl k výhře 4:2 nad F4EVER
TEAMEM. Lázeňští šviháci prošli do semifinále po dlouhých devíti letech!

V dalším čtvrtfinálovém souboji s přehledem uspěli hráči FC PADĚLKY po výhře
4:1 nad družstvem J F A. Svým dvanáctým
postupem mezi čtyři nejlepší družstva se
vyrovnaly Padělky mužstvu Restaurace
U Kolíka.
V posledním čtvrtfinále si překvapivě hladce poradili FC ARCHANGELOS s mužstvem GAMI SPORT v poměru 6:2. Bylo
jasné, že ambiciózní mladíky, kteří sice ze
skupiny postoupili se štěstím, budou muset brát hlavní favorité turnaje vážně.

Semifinále
Oba dva semifinálové souboje byly zřejmě
vrcholem turnaje, velmi dramatické a vyrovnané zápasy se rozhodly až v penaltových rozstřelech.
Nejprve nastoupili odvěcí rivalové PADĚLKY a KOLÍCI, kteří se v historii turnaje utkali v jubilejním 10. zápase. Skóre
zápasu otevřel za Kolíky Vojtěšek. Stav
1:0 vydržel dlouho, až v polovině druhého
poločasu se podařilo vyrovnat Markovi Pukančíkovi. Ovšem za Kolíky se trefil v předposlední minutě Pavel Šultes a zdálo se být
rozhodnuto. Asi 20 sekund před koncem
zaváhal gólman Kolíků, místo odkopu na
jistotu zvolil nepříliš přesnou přihrávku
spoluhráčům, soupeř míč vybojoval a po
rychlé kombinaci vyrovnal pár sekund před
koncem kanonýr Padělků Tomáš Pospiš
a poslal zápas do penaltového rozstřelu.
V něm se střelci nemýlili až do stavu 5:4,
kdy gólmana Padělků vystřídal střelec
Tomáš Pospiš, rozhodující penaltu chytil
a posunul tak FC PADĚLKY do šestého finále v historii turnaje!
Dramatického zápasu byla naplněná tribuna svědkem i ve druhém semifinále
mezi L.Šviháky a FC Archangelos. Mladíci
z FC Archangelos v průběhu zápasu většinou vedli, ale zkušení Šviháci se nevzdali
a nakonec se jim podařilo dovést zápas
k remíze 3:3. Dvě branky vstřelil „sváteční“
střelec Dan Záblacký a jednu přidal kanonýr Jakub Šabata. Za „anděle“ se prosadil
domácí Tomáš Nesvadba, dorostenec-
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ký reprezentant Lukáš Křivánek a naděje
MSK Tomáš Horčička. V penaltové loterii
byl nakonec šťastnější FC Archangelos
v poměru 3:2.

O 3. místo
V zápase „zklamaných“ o 3. místo se nejlépe namotivoval Pavel Šultes, který hattrickem přiblížil bronzovou příčku Kolíkům.
Ovšem obětaví Šviháci nesložili zbraně
a nakonec dokázali vybojovat remízu 3:3,
o jejich branky se zasloužili Lukáš Rastočný, Jakub Šabata a nestárnoucí Jara
Herzán. A v nervózním penaltovém rozstřelu nakonec Kolíky udolali v poměru 2:1
a získali zaslouženě třetí místo v turnaji.

Finále
Finálový zápas byl z obou stran opatrný.
Mírným favoritem byly Padělky, ale FC Archangelos se v průběhu turnaje zlepšoval
a ve finále to potvrdil. Po úvodním náporů
Padělků, kterým se ale výborného gólmana
Dominika Kunického překonat nepodařilo, začal získávat FC Archangelos převahu,
kterou posléze potvrdil brankami Křivánka
a Nesvadby. Padělky sice brzy snížily na 1:2,
když branku vstřelil Lévai, ale vyrovnat už
nedokázaly. Bránící hráči FC Archangelos
v čele s gólmanem si dokázali poradit se
stereotypně nakopávanými balóny na Patrika Levčíka a opět tak zastavili zkušeného
soupeře těsně před vrcholem (6. účast ve
finále a 6. porážka Padělků!).
FC Archangelos tak dokázal zopakovat
loňský husarský kousek Romanovců a vyhrál turnaj hned při své první účasti, navíc
byli hráči nejmladšími vítězi turnaje v historii!
V týmu FC Archangelos se podařilo dát dohromady mládí z V. Pavlovic a okolí (Dominik Kunický, Tomáš Nesvadba, Laďa Plot
a Marek Vejvančický ze Staroviček), Mikulova (Adam Koprivňanský a Tomáš Křivánek – nyní hráč 1. FC Slovácko a reprezentant ČR U 17) a Břeclavi (Tomáš Horčička,
Jan Slunský ...) a nakonec vypálili rybník
tradičním účastníkům turnaje a cennou
trofej získali.

Vyhodnocení hráči
Velmi dramatické a vyrovnané bylo tentokrát hlasování o nejlepší hráče turnaje.
V souboji o nejlepšího brankáře získali
shodně tři gólmani stejný počet hlasů. Takže muselo rozhodnout až pomocné kritérium, díky němuž se stal nejlepším Dominik

Urputné zápasy dvacátého jubilejního ročníku memoriálu.

Kunický, těsně za ním se umístili Tomáš
Báťa (FC Padělky) a Michal Reichl (Restaurace U Kolíka).
Stejně tak hlasování o nejlepšího hráče bylo vyrovnané, nakonec zvítězil se třemi
hlasy Tomáš Nesvadba, dva hlasy získali
Lukáš Křivánek (FC Archangelos) a Marek
Pukančík (FC Padělky), po jednom hlasu
obdrželi hráči L.Šviháků Jakub Šabata a Lukáš Rastočný.
Nejlepší střelec:
TOMÁŠ POSPIŠ (FC Padělky)
– 10 branek
Nejlepší brankář:
DOMINIK KUNICKÝ (FC Archangelos)
Nejlepší hráč:
TOMÁŠ NESVADBA (FC Archangelos)

Závěrem dovolte malé zhodnocení. Tento
20. ročník byl opravdu posledním ročníkem Memoriálu Vladislava Trsťana. Dvacet let jsme se scházeli vždy během listopadu a prosince, abychom si vzpomněli na
kamaráda a sportovce Laďu Trsťana, který
nás nečekaně opustil v mladém věku.
Každý rok v předvečer turnaje mířily naše
kroky na místní hřbitov uctít Laďovu památku. Také se nám podařilo vybudovat
malý pomníček na odpočívadle v blízkosti
místa, kde došlo k tragické události.
Naše organizační úsilí vždy vyvrcholilo
26. prosince na Štěpána, kdy jsme ve spor-

tovní hale uspořádali celkem 19x halový
turnaj „Memoriál Vladislava Trsťana“ (ročník 2003 se nekonal z důvodu rekonstrukce haly). Vždy jsme turnaj pořádali jako
otevřený, neomezovali jsme ho věkem ani
výkonostní úrovní hráčů. Proto jste se na
turnaji mohli setkávat od neregistrovaných
nadšenců přes dorostence, muže a staré
pány z Velkých Pavlovic a okolí až po profesionální fotbalisty a futsalisty, případně
i současné či bývalé reprezentanty. Byli
jsme rádi, že si turnaj získal pevné místo ve
svátečním programu spousty lidí, o čemž
svědčila vždy téměř naplněná tribuna velkopavlovické haly. Prestiž turnaje byla vysoká, touha po zisku cenné trofeje vedla někdy i ke zbytečným emocím a konfliktům.
Rádi jsme potkávali na Štěpána spoustu
známých fotbalistů, kteří se na turnaj vraceli rok co rok.
Nechtěl bych zabíhat do statistických údajů, ostatně kompletní výsledky všech ročníků a všechny dostupné statistiky a zajímavosti o turnaji máte k dispozici na webových
stránkách města Velké Pavlovice v sekci
Sport – Memoriál Vladislava Trsťana. Uvedu pouze, že za dvacet let předali organizátoři více než 310 tisíc korun z výtěžku
turnaje dětem a mládeži. Nejčastěji naše
podpora směřovala do MŠ, ZŠ a Gymnázia ve Velkých.Pavlovicích, mládeži TJ
Slavoj (hlavně fotbalistům, tenistům, florbalistům), žákům košíkové TJ Lokomotivy
Břeclav a dětem Vesničky SOS. Prioritou
bylo vždy to, aby se podpora dostala opravdu k mládeži.

41

1
2014

1
Velkopavlovický zpravodaj

Velkopavlovický zpravodaj

Organizační tým Memoriálu Vladislava Trsťana v kopané.

Organizační tým, který připravoval po celých dvacet let tento turnaj, pracoval v tomto složení (podle abecedy a bez titulů):
Pavel Bartál, Jaroslav Benda, František
Čermák, Pavel Forejta, Luděk Kunický,
Miroslav Maincl, Jiří Otřel, Vladimír Řádek, Luděk Šefránek, Jan Trsťan. V první
polovině historie turnaje působili v organizačním týmu také Martin Nesvadba a bratři Roman a Drahomír Šťavíkovi.
Úplným závěrem mi dovolte jménem organizačního týmu poděkovat všem, kteří
nám za těch 20 let pomáhali a podporovali
pořádání turnaje. V první řadě je to rodina

Trsťanova v čele s Laďovými bratry Jendou
a Jarou, díky níž jsme mohli vzpomínkový
turnaj uspořádat. Dále patří dík ředitelům
ZŠ A. Kavanovi a později i L.Hanákovi za
vstřícnost a poskytnutí prostor pro pořádání turnaje. Speciálně bych vyzdvihl velkou
podporu bývalého ředitele ZŠ a Gymnázia
Antonína Kavana, který se výraznou měrou
podílel na prosazení výstavby nové krásné
tribuny, čímž vznikl i důstojný prostor pro
návštěvníky při sledování turnaje. Děkujeme za pravidelnou podporu města Velké
Pavlovice, dále všem sponzorům, kteří přispěli ať už finančně nebo věcnými dary. Dík
patří i obsluze stánku s občerstvením, která

se sice v průběhu let měnila, ale vždy zajistila stravovací a pitný režim pro účastníky
turnaje a diváky na vysoké úrovni. Jsme
vděčni za velkou diváckou podporu, kterou si tento turnaj získal. Poděkování patří
i všem rozhodčím, kteří na turnaji pískali.
Ať už to byli rozhodčí z těch nejnižších soutěží až po ligové a mezinárodní rozhodčí,
kteří se na turnaji objevili. A samozřejmě
patří velký dík za účast i všem hráčům,
kteří turnajem v jeho dvacetileté historii
prošli. Nikdo už přesně nedokáže spočítat,
kolik to bylo celkem hráčů (můj skromný
osobní odhad je cca 1.200 – 1.500 hráčů).
Víme ale, že minimálně dva z nich se zúčastnili všech odehraných ročníků turnaje.
Jsou shodou okolností oba dva hráči Suchého řádku, současný starosta města Pavel Procházka a člen organizačního týmu
Vladimír Řádek. Gratulujeme!
Historie Memoriálu Vladislava Trsťana
končí. Určitě ale nekončí naše vzpomínání
na Laďu, pouze přemýšlíme, jakou formu
zvolíme. Věříme ale, že snad neskončí ani
tradice štěpánského fotbalu ve Velkých
Pavlovicích. Doufáme, že se najdou zájemci, kteří budou ochotni štěpánský turnaj
uspořádat i v dalších letech.
Za organizační tým
Memoriálu Vladislava Trsťana
František Čermák

Fotbalový oddíl TJ Slavoj Velké Pavlovice
Program přípravných zápasů mužů a dorostu v období únor a březen 2014.
Muži:
Datum
Začátek
Soupeř
Místo
Sobota 8. 2. 2014
14.00 hodin
Velké Bílovice
umělá tráva Mikulov
Sobota 15. 2. 2014
14.00 hodin
FC Miroslav
umělá tráva Mikulov
Sobota 22. 2. 2014
14.00 hodin
Baník Zbýšov
umělá tráva Žabčice
Neděle 2. 3. 2014
16.00 hodin
FC Vracov
umělá tráva Mutěnice
Sobota 8. 3. 2014
14.00 hodin
FC Mutěnice
umělá tráva Mutěnice
				
Sobota 15. 3. 2014
14.00 hodin
FC Vojkovice
hř. Vojkovice
Sobota 22. 3. 2014
14.00 hodin
Hrušovany n/Jev.
hř. Hrušovany n/Jev.

Poznámka

V případě příznivého
počasí přírodní tráva!

Dorost:
Datum
Neděle 23. 2. 2014
Neděle 2. 3. 2014
Sobota 8. 3. 2014
Sobota 15. 3. 2014
Neděle 23. 3. 2014

Začátek
16.00 hodin
12.00 hodin
12.00 hodin
14.00 hodin
14.00 hodin

Soupeř
Podivín dorost
Starovičky muži
FC Hustopeče dorost
Pohořelice dorost
Řečkovice dorost

Místo
umělá tráva Lednice
umělá tráva Mikulov
umělá tráva Lednice
hř. Starovičky
hř. Brno - Řečkovice

Vzhledem k počasí a nemocnosti hráčů mohou v programu nastat případné změny!
Informace budou uveřejněny na webových stránkách Města V. Pavlovice.
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Organizační informace k jarní části soutěžního ročníku 2013/2014:
Z důvodu probíhající kompletní rekonstrukce travnaté plochy na hlavním hřišti v areálu TJ Slavoj budou mužstva TJ Slavoj využívat
v domácích mistrovských zápasech tyto hřiště:
A muži
C muži
Dorost
Žáci
Přípravka
Ženy

–
–
–
–
–
–

hlavní hřiště Velké Bílovice
hřiště Němčičky
vedlejší hřiště V. Pavlovice
vedlejší hřiště V. Pavlovice
vedlejší hřiště V. Pavlovice
vedlejší hřiště V. Pavlovice

–
–
–
–
–
–

hrací termín neděle v 10.30 hodin
hrací termín sobota, neděle
hrací termín neděle odpoledne
hrací termín sobota 13.00 a 14.45 hodin
hrací termín sobota 10.00 hodin
hrací termín sobota odpoledne

Kompletní rozpis zápasů jarní části sezóny bude k dispozici kolem 20. března 2014 na webových stránkách města V. Pavlovice a na
facebooku TJ Slavoj Velké Pavlovice.
Čermák František

TJ SLAVOJ VELKÉ PAVLOVICE
Pozvánka na valnou hromadu
TJ Slavoj Velké Pavlovice oznamuje všem svým členům, že každoroční valná hromada se koná v sobotu
8. března 2014 od 17.00 hodin ve společenském sále v areálu TJ Slavoj.

Senica titul neobhájila, zlato získal Ždírec nad Doubravou
Napínavé 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.
Všechny přítomné přivítal starosta Velkých Pavlovic Ing. Pavel Procházka s manažerem Modrých Hor Ing. Přemyslem
Pálkou, kteří zavzpomínali právě na výše
uvedeného fotbalového nadšence a velkopavlovického občana.

Po turnaji došlo i na individuální
ocenění:
• Nejlepší brankář – Wasserbauer Zdeněk
(Ždírec nad Doubravou)
• Nejlepší hráč – Miča Dušan (Senica)
• Nejlepší střelec – Pospíšek Antonín
(Mikulov)
• Nejstarší hráč – 63 letý hráč (Senica)

Celý turnaj odpískal bez sebemenších problémů okresní rozhodčí Tomáš Otýpka
z Hustopečí. O statistiky i časomíru se starali pánové František Čermák a Jan Forman.
Turnaj byl zakončen předáváním cen, které
zajistili Pavel Procházka a Přemysl Pálka.
V podvečer se pak všichni zúčastnění sešli v restauraci U Vavřince na kančím gulášku, kde mohli ochutnat i výborná vína
z Modrých Hor.
Ing. Přemysl Pálka

Samotný turnaj se odehrával v přátelském
duchu a hráči jediný souboj nevypustili.
Turnaje se zúčastnilo celkem 7 týmů, z toho 6 tradičních. Nováčkem turnaje byl
tým z Mikulova.
Velkým překvapením se stalo drobné „zakopnutí“ týmu z partnerského města Senica, který neobhájil loňský titul. Pro zlato
si zaslouženě totiž přišel tým ze Ždírce
nad Doubravou.
Pořadí dle umístění:
1. Ždírec nad Doubravou
2. Senica
3. Hovorany
4. Mikulov
5. Brumovice
6. Velké Pavlovice
7. Tým Modrých Hor

Vítěz letošního turnaje O pohár Modrých Hor – tým Ždírce nad Doubravou.
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ČEJČA Cup 2014 9. ročník profesionálního turnaje ryzích amatérů
Nezapomenutelné zážitky si z druhého únorového víkendu roku 2014 odnesli účastníci 9. ročníku profesionálního turnaje
amatérů v nohejbalu, a to nejen z nohejbalu samotného, ale i z následné zábavy
s cimbálovou muzikou.
V letošním roce zvítězila zkušenost a vyzrálost hráčů FC Bohemians, v čele s čest-

ným předsedou klubu Antonínem Panenkou, jeho synem a výtečným hráčem na síti
Tomášem a nenahraditelným dirigentem
týmu Karolem Dobiášem.
Druhé místo v turnaji obsadili hráči z FC
Starovice, třetí místo po tuhém boji nad
Velkopavlovickou Kometou vybojovali hráči Ba Ba BIO Bystřice u Benešova.

Všem účastníkům gratulujeme ke skvělým
výkonům a těšíme se na příští, jubilejní 10.
ročník.
Za organizátory
Rodinné vinařství Krejčiřík
a Velkoobchod Michal Hádlík

Jak se Velké Pavlovice
zapsaly do badmintonového dění na Moravě
V neděli dne 12. ledna 2014 se konal ve
Velkých Pavlovicích pod vedením Badmintonového kroužku a Badminton
school Brno bodovaný turnaj dětí do 13
let, což je kategorie U13. Podle hodnocení trenérů a rodičů to byl za posledních několik let nejlepší a nejlépe obsazený turnaj v této kategorii na Moravě.
Do našeho města dorazila nebývalá konkurence v podobě toho nejlepšího, co dnes
Morava může nabídnout. Přijeli mladí
badmintonisté z Klimkovic, Orlové - Lutyně, Kopřivnice, Přerova, Olomouce, Podolí, Jihlavy, Ivančic, Podivína a Brna. Pro
ilustraci – dostavily se děti, které figurují
na 5., 6., 7., 10. místech celostátního žebříčku v této kategorii.
Na celý průběh dohlížel jako vrchní rozhodčí Karel Reichman. Hrály se všechny

běžné disciplíny: dvouhra chlapců,
dvouhra dívek, čtyřhra chlapců,
čtyřhra dívek a smíšená čtyřhra.

Další badmintonovou
sobotu ovládly hrou
jako o život děti…
Hned následující sobota 18. ledna 2014
patřila ve Velkých Pavlovicích opět badmintonu, tentokrát zahajovacímu turnaji
pětidílné série BABOLAT KIDS TOUR
2014 věkových kategorií U9, U10 a U11.
Zúčastnilo se jej celkem 35 hráčů. Turnaj
byl určen pro ty děti, které s badmintonem
teprve začínají.
Atmosféra celého dne byla bojovná, ale
velmi korektní. Děti daly do hry naprosto
vše, hrály jako o život a mohly si tak vy-

zkoušet mnohdy zcela
poprvé pravý adrenalin skutečného turnaje. Ten budou v případě,
že je badminton zaujme, zažívat
mnohem častěji.
Za Velké Pavlovice v turnaji nastoupili
tito hráči:
Kategorie U9 (ročník narození 2005)
– Jakub Herzán
Kategorie U10 (ročník narození 2004)
– Vojtěch Plšek, Matěj Červenka, Anna
Drápalová, Hanka Bálková, Eliška Konečná, Barbora Jurenová
Kategorie U11 (ročník narození 2003)
– Matěj Kocmánek
Jak bylo již řečeno, v sobotu se jednalo
o první turnaj pětidílné série, další budou
sehrány dle přiložené termínovky: 8. února 2014 * Český Těšín; 23. února * Olomouc; 29. března * Břeclav; 26. dubna *
Brno.
Velké závěrečné finále pro nejlepších 8 hráčů z každé kategorie se bude 17. května
2014 konat opět u nás ve Velkých Pavlovicích.
Karel Reichman

Mladé badmintonové talenty a naděje hrající za Velké Pavlovice.
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NĚMČINA

KLÍČOVÁ SLUŽBA

překlady – tlumočení

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

(dle časových možností)
odborná terminologiezemědělství, vinařství, elektro,
obchod a další

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

NOVĚ OTEVŘENÁ POBOČKA

Klíčová služba TESCO – hypermarket

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

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

www.zamky-valis.cz

Mob.:728 553 010

NĚMČINA

Účetnictví
pro podnikatele
velké slevy jízdních kol

v nabídce 110 kusů jízdních kol, koloběžek a odrážedel
náhradní díly, doplňky a sluneční brýle

Otevřeno: po - pá 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 sobota: 8:00 - 11:00
Hlavní 68, Velké Pavlovice, tel.: 519 428 507, www.zaf.cz, velo@zaf.cz

Ing. Marie Machalová
•
•
•
•
•
•

Účetnictví pro malé a střední firmy s.r.o.
Daňová evidence
Mzdy vč. personalistiky
DPH vč. všech hlášení
Silniční daně a jiné dle domluvy
Účtování zahraničních pokladen,
faktur, úvěrů, leasingu aj.
• Poradenství
• Jednání na úřadech
Kontakt: 777 170 736,
mail: machalova.ucet@volny.cz
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Úvěry a hypotéky
• Zpracování úvěrů a hypoték
• Refinancování dříve poskytnutých
nevýhodných úvěrů
• Americké hypotéky na cokoliv
• Konsolidace úvěrů
• Zastoupení ve více bankách
• Výběr z více variant
• Osobní přístup
Božena Jungmannová, Zahradní 45, Velké Pavlovice
Kontakt: tel.: 604 266 811, e-mail: b.jungmannova@email.cz

KOUPÍM
RODINNÝ DŮM
SE ZAHRÁDKOU
ve Velkých Pavlovicích

Nabídky na tel.:

724 591 943
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Koupím
rodinný dům

ve Velkých Pavlovicích
a okolí.
Bez RK.
tel.: 731 305 863

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 2/2014 – 16. dubna 2014
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 2/2014 – 2. května 2014
Ceník inzerce ve Velkopavlovickém zpravodaji * rok 2014
Upozornění - inzerce bude vždy zveřejněna pouze v černobílém provedení, barevný tisk neprovádíme!
Celá strana - A4 * 2.670,- Kč
1/2 polovina strany - A5 * 1.340,- Kč
1/4 strany - A6 * 730,- Kč
1/8 strany - A7 * 370,- Kč
Cena inzerce je konečná včetně 21% sazby DPH.

Těšíme se na Váš zájem!
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