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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
úvodem dnešního příspěvku si dovoluji
citovat amerického profesora Michaela LeBouefa: „Od života dostanete to, čím se zabýváte ve svých myšlenkách. Myslete, chovejte
se a mluvte negativně a Váš svět bude také negativní. Myslete, chovejte se a mluvte s nadšením a budete se cítit šťastně.“
Tento výrok jsem si dovolil zařadit jako
reakci na vznik nových soukromých anonymních webových stránek se záměrem veřejné
diskuze o životě v našem městě. Ne, nechci
tvůrce webových stránek kritizovat. V současné době je to jeden z mnoha způsobů,
jak diskutovat o veřejných otázkách. Zejména nyní, před blížícími se komunálními
volbami. Chci však zdůraznit, že na mnohé otázky a kritiky existují na radnici okamžité a jasné odpovědi pro kohokoliv. Prostřednictvím několika vět na papíře nelze
dostatečně jasně vysvětlovat či obhajovat
veškeré diskutované oblasti v návaznosti
na celkový rozvoj a život města. V průběhu
posledních let se uskutečnilo např. několik
veřejných prezentací, jejichž hlavním posláním bylo seznámit naše občany se záměry
vedení města, s děním v naší přítomnosti i budoucnosti. Tato setkání a diskuzní
fóra byla určena všem zájemcům z řad
našich občanů a nabízela možnost otevřené diskuze, představení investičních plánů
rozvoje, stejně jako je tomu i na jednáních
městského zastupitelstva. Tato „pracovní“
setkání se však téměř vždy setkala s velmi
malým veřejným zájmem. Vedení města má
v rámci své činnosti povinnost zabezpečit
samosprávu a přenesenou státní správu
města. Co to znamená, přesně definuje

zákon o obcích, včetně všech prováděcích
předpisů, zákonů a vyhlášek. Mimo jiné
však v rámci své činnosti zabezpečuje celkový rozvoj města, počínaje přípravou a budováním inženýrských sítí pro výstavbu RD,
zásobování energiemi, nakládání s odpady,
plní úkoly v oblasti školství, zdravotnictví,
bezpečnosti, dopravy, kultury, sportu atd.
Vedení města, při výkonu všech těchto povinností, rovněž dbá na spokojený život
našich občanů, aby se nám ve Velkých
Pavlovicích dobře žilo dnes i v letech budoucích, aby mělo město šanci i v dalších letech
se dále rozvíjet. Nežijme v naději, že se do
Velkých Pavlovic pohrnou investoři sami,
že zde vytvoří pracovní místa a budou stavět stavby za různým účelem jen tak, pokud
těmto aktivitám nepůjdeme vstříc. Je potřeba si uvědomit, že rozvoj cestovního ruchu
a turistiky nabízí a dává možnost pracovních příležitostí mnohým našim spoluobčanům a přináší do města nemalé finanční
prostředky. Tato oblast není zdaleka jedinou prioritou vedení města, i když se to tak
mnohým občanům často zdá. Mnohem větší důraz je kladen např. na úpravu životního
prostředí či vzdělávání.
Nebudu zde zpětně obhajovat jednotlivá rozhodnutí zastupitelstva města, rady
města či starosty. Stojím si však za tím, že
Velké Pavlovice jsou krásné, živé, rozvíjející
se, s velkou budoucností. Nejsou ani předlužené ani zatížené nějakými nevhodnými
investicemi. Všechny vynaložené investice
mají sloužit veřejnosti, jsou budovány, aby
sloužily všem bez rozdílu, našim občanům
i návštěvníkům. Jen je třeba si to uvědomit
a využívat nabízených příležitostí k jejich
využití. Možná, že i autoři nových webových stránek najdou zajímavou anketní
otázku na konkrétní téma, co lze ve Velkých
Pavlovicích vybudovat, najdou novou myšlenku, jak Velké Pavlovice pozitivně zviditelnit, téma, se kterým by se většina občanů ztotožnila. Budu překvapen a potěšen
zároveň, pokud se takový rozumný způsob
komunikace objeví a občané převážnou většinou takový projekt podpoří. Závěrem si
dovolím přiřadit ještě jeden výrok Michaela
LeBouefa: „Nikdy nepodceňujte naslouchání. Je to jedna z nejdůležitějších dovedností,
kterou se můžete naučit!“
V minulém čísle zpravodaje byly podrobně zdůvodněny úpravy sokolovny.
U většiny starých staveb se vždy objevují
skryté staré závady a zchátralost objektu, je
tomu tak i v případě sokolovny. Objekt bude
opraven do poloviny srpna, tedy do ter-

mínu, který neovlivní pořádání tradičních
velkopavlovických hodů. Návštěvníky hodovních slavností určitě potěší informace,
že se připravuje úprava venkovního tanečního parketu. Zda i ten bude na letošní hodovní
slavnost připraven, o tom se rozhodne v návaznosti na probíhající stavební práce, v následujících dnech či týdnech.
Potěšující informace nám přišly v těchto
dnech z Prahy. Žádost o rekonstrukci chodníku Pod Břehy a žádost z programu mobility o rekonstrukci chodníku ve směru od
a.s.Vinium po radnici, po ul. Dlouhá, byly
úspěšné. Město má tak možnost na pokrytí nákladů ve výši cca 4.500 tis. Kč čerpat
dotaci až do výše 2.840 tis. Kč. Předpokládáme, že se celkové náklady i dotace sníží
výběrovým řízením, které bylo pro tyto akce
již zahájeno. Práce na rekonstrukci chodníků započnou ve druhé polovině července.
Úspěšná byla i naše žádost na podporu
výsadby zeleně, zejména kolem sportovního areálu, částečně v některých ulicích
města a podnikatelské zóně. Na pokrytí
celkových nákladů ve výši 2.260 tis. Kč lze
čerpat dotaci až do výše 1.690 tis. Kč. I zde
se výše podpory bude odvíjet od výsledků
výběrového řízení.
Období léta, s příchodem prázdnin a dovolených, slibuje rovněž mnohé kulturní
a společenské zážitky. Těší nás zjištění, že
na organizaci pořádaných akcí nejsme zdaleka sami. Stále častěji se aktivně s významnou pomocí zapojují i místní organizace
a spolky, Ekocentrum Trkmanka, ZUŠ,
Šlechtitelská stanice vinařská a další. Chci
Vás především pozvat na Velkopavlovické
meruňkobraní, které se uskuteční v sobotu
5. července, letos vůbec poprvé. S příchodem podzimu pak ve dnech 12. a 13. září
na již tradiční slavnost vinobraní spojenou
s výstavou ovoce, zeleniny, hroznů a květin.
Využijte konání těchto akcí, přijďte se podívat a pobavit, vždyť jsou pořádány právě pro
Vás. A co více, svou návštěvou zajisté podpoříte i všechny organizátory, bez jejichž
snahy, obětavosti a volného času se pořádání těchto akcí nikdy neobejde.
Vážení spoluobčané, čeká nás tedy další
horké pracovní i společenské léto. Dovolte
mi, abych Vám Všem na závěr svého příspěvku popřál krásné letní dny, příjemné
dovolené, hodně odpočinku a zároveň i optimismu do nového období.
Pavel Procházka
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Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE
Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem třikrát
a mimo jiné se zabývala následující problematikou:
- průběžně projednala a vzala na vědomí
věstníky vlády, informace o činnosti městského úřadu, o činnosti služeb města a o průběhu investičních a dotačních akcích

- vypracování PD na multifunkční vybavení jeviště v sokolovně spol. AV MEDIA,
a.s. a PD pro vybudování VO pod chodníky v ulici Dlouhá a Pod Břehy

Rada města schválila:

- účetní uzávěrky příspěvkových organizací města: Mateřská škola, Základní škola,
Ekocentrum Trkmanka

- jmenování konkurzní komise k provedení
konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace Základní školy v souladu se zákonem
- vícepráce při zateplení sokolovny –
úpravu jeviště, stavební úpravy pro umístění vzduchotechniky, úpravu střechy
nad vchodem sokolovny se záměrem vybudování terasy
- projednala výpověď nájemní smlouvy
p. V. M na pozemek pod budou MŠ a zahrady MŠ, z důvodu nízké sjednané
ceny za pronájem původním vlastníkem
pozemku
- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem a spol.
E.ON Distribuce pro stavby přípojek
elektro k RD na Padělkách
- výjimku z počtu dětí ve třídě v MŠ na rok
2014/2015 na počet 25 dětí ve třídě, kapacita MŠ je naplněna
- věcný dar DSO Modré Hory ve výši
1.500,- Kč pro veletrh „Víno a delikatesy“
- Praha 23. - 25.4.2014
- zdarma zapůjčení autobusu pro MŠ do
Lednice a pro Klub důchodců do Věžek
- výpočet a rozpis nájemného bytu č. 6
v ul. Bří Mrštíků 2, pro A. M.
- nájemné za hrobové místo platné od r. 2015
– 13,- Kč/m2/rok; služby 0,- Kč/m2/rok

- rozdělení zisku za rok 2013 p.o. MŠ ve výši
70.914,55 Kč a p.o. ZŠ ve výši 2.408,88 Kč
- uzavření smlouvy o zemědělském pachtu mezi městem a spol. ZEMOS a.s. pro
pozemky PK parc.č. 796, 797, 829, 830/2,
830/2, 1265/1, 2623, 2624, k.ú. Velké Pavlovice za účelem zemědělského využití
- vypracování PD na prodloužení vodovodu a kanalizace v lokalitě Padělky a vypracování návrhu koncepce odkanalizování v lokalitě za Drůbežářskými závody
v ul. Tovární pod Sběrným dvorem
- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jm kraje na zabezpečení akceschopnosti JSDH ve výši 120 tis. Kč
- uzavření smlouvy o dílo mezi městem
a spol. TENDER eSERVICE BOHEMIA
s.r.o. na zpracování dokumentace a administrace průběhu dvoukolového zadávacího řízení na opravy chodníků Dlouhá
a Pod Břehy – elektronická aukce
- prodloužení nájemní smlouvy bytu v BD
ul. Nádražní 7 a ul. Hlavní od 1. 6. 2014, se
zvýšeným nájemným 53/m2
- fakturační částku za dopravu autobusem
pro cizí: 24,- Kč/km, nad 100 km bude
fakturováno 22,- Kč/km, vše bez DPH,
čekací doba se nefakturuje, ceny platí do
31. 3. 2015

Zastupitelstvo města na svém XIX. zasedání, které se konalo 15. května 2014,
projednalo:
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady
města a o průběhu investičních akcí
Zastupitelstvo města na základě svého jednání revokovalo:
- bod č. 17. usnesení č. X/2008 ze dne
12. 6. 2008 – odkoupení pozemků pod
místními komunikacemi a veřejným prostranstvím v zastavěné části města za
cenu odhadní dle znaleckého posudku
platného v době prodeje
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Zastupitelstvo města dále na základě svého jednání a po diskusi schválilo:
- celoroční hospodaření města a závěrečný
účet města za rok 2013, včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 bez výhrad
- změna příspěvku vlastním příspěvkovým
organizacím pro rok 2014: MŠ zvýšení
o 160.453,- Kč na 1.260.453,- Kč, ZŠ
zvýšení o 489.024 na 3.089.024,- Kč,

- Vnitřní směrnici Města Velké Pavlovice
pro odpisování dlouhodobého majetku
- Nařízení Města Velké Pavlovice č.1/2014,
kterým se mění a doplňuje nařízení Města
Velké Pavlovice, kterým se vydává tržní řád
- spolupořadatelství města na akci Festival Mladých dechovek Mirka Pláteníka
a doprava účastníků z Čejkovic a Veselí
nad Moravou
- věcný dar do výše 3.000,- Kč Myslivecké
jednotě, poháry pro vítěze střelecké soutěže 15. 6. 2014
- uzavření Mateřské školy v době letních
prázdnin od 1. 8. 2014 do 29. 8. 2014, provoz bude zahájen 1. 9. 2014
- smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje pro Ekocentrum
Trkmanka na Ekofestival 7. 6. 2014 ve
výši 50.000,- Kč
- poskytnutí dopravy autobusem města
zdarma pro seniory a Dámský klub na
vernisáž fotografií v Senici 28. 6. 2014
a pro přepravu Presúzního sboru dne
21. 9. 2014 do Nebílovského zámku u Plzně na akci „Velkopavlovické vinobraní“
- povolení vybudovat parkovací plochy
před RD, V Sadech 24 (penzion Milana),
parkoviště - bude provedeno z rozebíratelného materiálu
- povolení vybudovat 3 parkovací místa
před RD, Zelnice 53, dle rady města nutná
redukce na 2 místa, parkoviště bude provedeno z rozebíratelného materiálu
- umístění a výstavbu RD v ulici Trávníky,
na pozemku parc. č. 2225/1, k.ú. Velké
Pavlovice

Gymnázium zvýšení o 494.209,- Kč na
2.444.209,- Kč, Ekocentrum zvýšení
o 1.371.530,- Kč na 2.671.530,- Kč
- rozpočtové opatření č. 2/2014, celkové
příjmy snížení o 4.434 tis. tis. Kč, celkové výdaje snížení o 4.434 tis. Kč, celkové
financování beze změny
- úvěr ve výši 282.123,- Kč na zakoupení užitkového automobilu do 3,5t FIAT
Doblo Cargo Combi 1,4 se splatností do
24. 4. 2017
- v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

-

-

-

-

pro volební období 2014 – 2018 počet
členů ZMě v počtu 17 osob, přičemž rada
města bude pětičlenná
rozšíření členů zastupitelstva města, kteří budou ve volebním období 2010 – 2014
oprávněni užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný
odznak: Ing. Jaroslav Benda Ph.D.
záměr prodeje části pozemku parc. č. 4524/1
o výměře cca 8.000 m2, včetně části komunikace na pozemku parc.č 4524/41
a 4524/42 vše v k.ú. Velké Pavlovice
odkupování pozemků pod místními komunikacemi a veřejným prostranstvím
v zastavěné části města za cenu 100,- Kč/m2,
poplatky a daň z nabytí nemovitých věcí
zaplatí město
odkoupení zemědělských pozemků v lokalitě Išperky za cenu 10,- Kč/m2 vše v k.ú.

Velké Pavlovice za účelem vybudování
polních cest, poplatky a daň z nabytí nemovitých věcí zaplatí město
- odkoupení pozemku pod Sběrným dvorem parc.č. 858/13 o výměře 2.813m2
a pozemku parc.č. 856/2 o výměře 39m2
za cenu 450,- Kč/m2 vše v k.ú. Velké Pavlovice, poplatky zaplatí město a daň z nabytí
nemovitých věcí zaplatí spol. Hantály a.s.
- odkoupení RD Pod Školou č.p. 62/6 a pozemku parc.č. 95, k.ú. Velké Pavlovice od
p. Milana Pekaříka, Špitálka 39, Brno za
cenu 500 tis. Kč, poplatky a daň z nabytí
nemovitých věcí zaplatí město
- prodej bytů v bytovém domě na ul. Nová
854/2 na pozemku KN parc.č. 1752 k.ú.
Velké Pavlovice, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy
za 70% odhadní ceny v době prodeje a po-

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

-

•

•

•

dílu pozemku za 70% stanovené ceny ve
výši 250,- Kč/m2
prodej majetku města dle záměrů o prodeji nemovitostí a výsledku jednání zastupitelstva:
prodej pozemku KN parc.č. 4649/395
o výměře 72m2, k.ú. Velké Pavlovice J. Š.,
za účelem vytvoření stavebního místa
v lokalitě Padělky za cenu 250,-Kč/m2
prodej pozemku KN parc.č. 2319 o výměře 138m2, v k.ú. Velké Pavlovice, J. K., za
účelem dořešení vlastnických vztahů k zahradě za RD, za cenu 250,- Kč/m2
prodej pozemku KN parc.č. 88/21 o výměře 45m2 k.ú. Velké Pavlovice, L. H.
za účelem zemědělského využití za cenu
250,- Kč/m2

Ing. Ladislav Hádlík odpověděl, že se s výměnou nepočítá, neboť obrubníky nejsou
tak špatné.

Člen ZMě Ing. Václav Stehlík, zástupce
finančního výboru, informoval členy ZMě
o kontrole čerpání finančních prostředků
u investičních akcí Sokolovna - zateplení,
Biocentrum Zahájka a o kontrole poskytnutých náhrad cestovních výdajů, kterou provedl finanční výbor.

Ing. Pavel Procházka sdělil, že mylný
slovní obrat bude napraven v příštím zpravodaji.

Ing. Ladislav Hádlík se dotázal, kdo povolil zavezení polní cesty Bedříšky.

Ing. Ladislav Hádlík požádal jménem p. Valové o pokácení stromu javoru, jehož semena
zaplevelují okolní pozemky.

Ing. Procházka - kopie zápisu čerpání finančních prostředků u Sokolovny byla předána stavebnímu dozoru a dodavatelské
firmě SKR k prošetření připomínek, výsledky kontroly budou projednány na příštím jednání RMě.

Ing. Pavel Procházka odpověděl, že kácet
stromy lze pouze v době vegetačního klidu, připomínka bude projednána na radě
města a kácení bude zařazeno do plánu
prací v období vegetačního klidu

Ing. Pavel Procházka – město průběžně
provádí údržbu a zpevnění polních cest,
na základě oslovení vlastníků sousedních
nemovitostí byla cesta navezena a zvýšena, pozemky tak byly zpřístupněny.

Člen Ing. Ladislav Hádlík poskytl informaci o svém průzkumu u ostatních obcí, jak
často a v jakém rozsahu vydávají zpravodaj.
Všechny dotázané obce vydávají méně čísel
a v menším rozsahu.
Ing. Pavel Procházka informoval o anketě na webových stránkách města, ve které
bylo hlasování pro vydávání zpravodaje 6x
ročně nebo 4x ročně velice těsné. Následovala diskuze členů ZMě o vydávaném
počtu čísel zpravodaje ročně. Starosta se
dotázal na názor členů ZMě, zda má zpravodaj vycházet 4x ročně a zeštíhlený. Pro
tuto variantu byli 3 členové ZMě; zpravodaj bude dále vydáván, v menším rozsahu,
6x ročně.
Členka ZMě Ing. Marie Šmídová měla
připomínku ke článku ve zpravodaji, „Připomínáme si výročí osvobození“, věta: „Letos byl pomník na náměstí navíc ozdoben
i kyticí růží od zástupců místní organizace
KSČM“. Pravdou však je, že kytici k pomníku kladou zástupci KSČM každým rokem.

Ing. Ladislav Hádlík jménem občanů bydlících v blízkosti sokolovny vyjádřil obavu, že
v sokolovně bude hospoda, která bude pronajímána.
Ing. Pavel Procházka - tzv. kavárna v patře sokolovny a terasa nad vstupem bude
využívána pouze v průběhu akcí pořádaných v sokolovně, nebude využívána denně pro veřejnost.
Ing. Ladislav Hádlík upozornil na nevhodně navržený chodník u cihelny, který není
v souladu s PD vybudování ostrůvku v komunikaci Pod Břehy, také je pod silnicí pozemek Státního pozemkového úřadu.
Ing. Pavel Procházka – pozemek pod silnicí je řešen KPÚ, bude posunut jinam, na
chodník je zpracována PD, chodník ještě
není povolen, PD bude upravena dle stávající PD ostrůvku.
Ing. Pavel Procházka se dotázal Ing. Hádlíka, zda SÚS počítá s výměnou obrubníků
na ul. Hlavní, které jsou ve špatném stavu.

2014

Ing. Hádlík upozornil, že zvýšením cesty
došlo k poškození jeho vinohradu a podá
stížnost.
Člen ZMě Ing. Martin Bálka se dotázal,
kolik studentů se hlásí ke studiu na gymnáziu.
PaedDr. Vlastimil Kropáč podal informaci - pro školní rok 2014-2015 je přihlášeno ke studiu 27 a 25 studentů.
Člen ZMě Ing. Pavel Lacina v příspěvku
pochválil činnost ET. Dále se dotázal, proč
musí být na plánovaných garážích v ul.
Trávníky zelená střecha na rozdíl od střechy
pultové plechové.
Ing. Pavel Procházka - zájmem RMě je
rozšiřovat zeleň ve městě. V blízkosti plánovaných garáží je vybudován ekologický,
zelený RD p. Nováka a záměrem je vybudovat garáže ve stejném stylu. Následovala diskuze členů ZMě a budoucích stavebníků garáží na Trávníkách o výhodnosti
a nákladech obou variant. Ing. Procházka
se dotázal na názor členů ZMě. Členové ZMě
vyjádřili svůj názor, že netrvají na zelené
zatravněné střeše garáží v ul. Trávníky.
Jitka Krátká, tajemník MěÚ
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Padělky, kde se v současné době dokončuje několik nových rodinných domů.

TELEGRAFICKY
Hody, hody, doprovody...
(21. 4. 2014)

Pavlovice, a. s., stavbu zhotovila Osička stavební firma s.r.o. dle projektu Ing.
Martina Herůfka a Ing. Pavla Procházky.

Nový chodník na hřbitově
(29. 4. 2014)

Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanů a podle jejich pojetí se váží
k ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Svůj původ mají s největší pravděpodobností v pohanských tradicích a oslavách jara, ačkoli si jejich počátky mnohé
společnosti vykládají různě.
Podobně jako mnoho jiných křesťanských
svátků, i Velikonoce se přenesly i mimo
církev. V našich končinách je prastarou
tradicí koledování a pomlázka. Pověst
praví, že dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé a „neuschly“.
Ani velkopavlovické dívky a ženy koledníkům s pomlázkou neunikly a tak si zaručily zdraví, mládí a svěžest pro celý rok.

U nás se lidové tradice dodržují. Potkat
pány kluky s pomlázkami o velikonočním
pondělí určitě zatím není raritou, naštěstí…

Penzion André získal
ocenění v soutěži
Stavba JmK 2013
(24. 4. 2014)
Ve čtvrtek 24. dubna 2014 proběhlo v areálu brněnského výstaviště slavnostní vyhlášení soutěže „Stavba Jihomoravského
kraje 2013“. Desetičlenná porota přiřkla
Vinařskému penzionu André z Velkých
Pavlovic 3. místo v kategorii „Stavby občanské vybavenosti“. Investorem stavby
byla Šlechtitelská stanice vinařská Velké

4

Degustátoři ve Valticích hodnotili 546
vzorků ze třinácti států. Nejvíce vín, celkem 464, pochází právě od vinařů z České
republiky.

Penzion André je novodobou
architektonickou perlou našeho města,
ocenění si jednoznačně zasloužil.

Velkopavlovičtí vinaři
zazářili na výstavě
Danube Wine (24. 4. 2014)
Na 2. ročníku mezinárodní výstavy vín
Danube Wine, která se konala 24. dubna
2014 ve slovenském Komárně, velkopavlovičtí vinaři doslova zazářili. Vinařství
Buchtovi získalo championa výstavy, dále
1 zlatou, 2 stříbrné a 2 bronzové medaile,
Vinařství Lacina získalo 4 bronzové medaile a Vinium a.s. si přiváží 1 stříbrnou
a 2 bronzové medaile. Blahopřejeme!

Šampion?
Frankovka z Pavlovínu
(25. 4. 2014)
Šampionem soutěže Grand Prix Vinex
2014 se stala Frankovka 2011, výběr z hroznů z velkopavlovického vinařství Pavlovín. Zároveň dominovala i mezi červenými suchými víny. V mezinárodní soutěži
jejíž hodnocení se uskutečnilo v Národním vinařském centru ve Valticích, se ale
prosadila také další vína z Břeclavska.
Vítězem kategorie bílých suchých vín se
stal Sauvignon 2008, výběr z hroznů z Vinařství Baloun Velké Pavlovice. Děvín
2013, pozdní sběr ze stejného vinařství
ovládl kategorii bílých polosladkých vín.
Mezi bílými polosuchými víny zvítězil Tramín červený 2013, výběr z hroznů z valtického Moaravína.

Koncem dubna 2014 se zedníci služeb
města pustili do rekonstrukce další části
chodníku na místním hřbitově. Malý prostor neumožňuje použití mechanice a tak
tedy bylo nutné ručně vykopat zeminu
a připravit kufr na podkladové vrstvy.

Moravská Agra sklízí žito
(6. 5. 2014)
Místní zemědělská firma Moravská Agra
a.s. se pustila v první dekádě letošního
května do sklizně ozimního žita na senáž
na polích v trati Zádvorská a tímto senážováním vlastně zahájila letošní sklizňovou sezónu. Pozemky pak byly neprodleně zkultivovány, aby se zde mohlo začít
s výsevem kukuřice.

Sokolovna v prstenci
lešení
(30. 4. 2014)
Dodavatelské firmy intenzivně pracují
na projektu „Zateplení a oprava objektu sokolovny ve Velkých Pavlovicích“.
V úplném závěru měsíce dubna byla vybourána stará okna a dveře, některé příčky
a komíny, jeviště bylo rozebráno, poněvadž dřevo bylo prohnilé. Zedníci se pustili do příprav okenních a dveřních otvorů
na osazení nových oken a dveří. Pokrývači a tesaři zahájili opravu krovů a přípravu na položení nové krytiny.

Zahájení sklizně zemědělského
roku 2014.

Zateplení fasády, další
etapa opravy sokolovny
(13. 5. 2014)
Dodavatelská firma zahájila koncem první dekády měsíce května 2014 práce na
zateplování fasády sokolovny. Po montáži
lešení kolem budovy začali stavaři s lepením izolační vaty na dvorní části budovy.
Před lepením vaty byly stěny omyty vodou
z vysokotlakového čističe.

Děti ze školky dostaly
nové brouzdaliště
(21. 5. 2014)

Atrium penzionu pro
seniory okrášlí nové trvalky
(21. 5. 2014)
Po výsadbě stromů, pásů živých plotů a založení trávníků přišly na řadu v prostorách atria penzionu pro seniory na ulici
Bratří Mrštíků i trvalky a okrasné trávy.
Pěkné a příjemné prostředí přispěje k pohodě obyvatel nového penzionu v našem
městě.

Náročné přemisťování bazénu
na zahradu školky.

Dokončení chodníku
v lokalitě Padělky
(6. 5. 2014)

Sokolovna s novou střechou
(22. 5. 2014)

Pracovníci stavební skupiny služeb města
pracovali začátkem měsíce května na výstavbě chodníku, který spojuje ulice Bří
Mrštíků a Kopečky ve stavební lokalitě

Součástí celkové opravy sokolovny byla
i generálka střechy budovy. Po odstranění
staré krytiny byly provedeny nutné práce
na vazbě střechy, byla osazena parotěsná

Zateplení fasády sokolovny.

střešní fólie a nové laťování. Poté pokrývači položili nové střešní tašky.

Na zastávce linkových autobusů před
nákupním střediskem COOP Jednota na
Hlavní ulici postavili pracovníci stavební
skupiny služeb města novou čekárnu pro
cestující, kteří zde naleznou útulek při nepříznivém počasí.

Na zrekonstruovanou zahradu Mateřské
školky Velké Pavlovice dopravila dodavatelská firma nové brouzdaliště pro děti.
Společným úsilím mnoha rukou, především pracovníků služeb města, byl bazén
osazen na předem pečlivě připravené
místo. Po uvedení do provozu bude brouzdaliště příjemným osvěžením v nadcházejících parných dnech!

Výsadba zeleně
u penzionu pro seniory
(29. 4. 2014)
Pracovníci služeb města vysadili živé
ploty u penzionu pro seniory na ulici Bří
Mrštíků a zároveň si připravili záhony pro
další etapu zvelebování vnitřního atria,
kdy zde budou vysazeny trvalky. Oseté
trávníkové plochy okolo nových bytů se
začaly koncem měsíce dubna po vydatných deštích pěkně zelenat.

Nová autobusová čekárna
před COOP prodejnou
(14. 5. 2014)

2014

Pokládka střešní krytiny na sokolovně.

Netradiční pojetí tradičního
pískoviště, na zahradě
školky
(28. 5. 2014)
Pracovníci služeb města dokončili s koncem měsíce května poslední z prvků zrekonstruované zahrady u mateřské školky
– nové pískoviště. To je ohraničeno dubovými špalíky, které tvoří i příjemnou
hrací plochu vedle vlastního pískoviště.
Dřevo je velmi vhodný materiál pro výrobu dětských hracích prvků. A to nejen
z důvodu, že se jedná o vkusnou lesem
vonící přírodninu, navíc má i blahodárný
vliv na zdraví.
Jakým způsobem? Po deštích dřevo rychle vysychá, je teplé a na omak příjemné.
Jednoznačně je pro děti vhodnější si hrát
na dřeveném povrchu, než například na
studeném betonu či na slunci se tavícím
a ne příliš pěkně vonícím asfaltu.
Pískoviště bylo dokončeno těstě před termínem Mezinárodního dne dětí. Děti z naší
mateřinky tak dostaly dva obrovské a krásné dárky – nové pískoviště a nový bazén.
Nezbývá nám nic jiného než jim popřát,
aby si obojí užily do sytosti a bez úrazů
a také jim tak trošinku závidět :-)!

Mateřská škola spustila
vlastní webové stránky
(3. 6. 2014)
Mateřská škola Velké Pavlovice spustila
své vlastní webové stránky. Web má hravý
design, je přehledný a snadno na něm najdete všechny požadované informace o organizaci dne ve školce, o nabídkách pro děti
nebo třeba také fotografie z letošního školního roku. Webové stránky školky najdete na adrese www.msvelkepavlovice.cz.
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Druhý červnový týden
na vlně veder
(11. 6. 3014)
Vlna veder zasáhla začátkem druhé dekády měsíce června 2014 celou Českou republiku a na desítkách míst denně padaly
letité teplotní rekordy. A jak je tomu bylo
u nás ve Velkých Pavlovicích? Zaznamenávaná data nás ujišťují o tom, že žijeme
v jednom z nejsušších a nejteplejších míst
naší vlasti. Podle údajů z meteostanice
Velké Pavlovice - Šlechtitelská stanice dosáhla stupnice teploměru např. 10. června
v 16.45 hod. na rovných 37 °C. Ještě to
moře a už jsme jako v Řecku :-)!

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

spadli shůry hlavou dolů a budoucí prvňáčci? Ti vyletí nadzvukovou rychlostí
vzhůru jako rakety. Právě skoro tak vypadaly pastelky, které ozdobily podobenky malých skoro školáků. Letošní ročník
předškoláků je zcela mimořádný. Proč?
Letos opustí školku 28 dětí, přesně polovina je holčiček a polovina kluků. To se jen
tak nevidí!

Loty získala hned
dva tituly krásy
(14. 6. 2014)
V sobotu 14. června 2014 se v Náměšti na
Hané konala výstava psů všech plemen
s mezinárodní účastí, na které bylo předvedeno a ohodnoceno 650 přihlášených
psů. Své zastoupení zde měly i Velké Pavlovice. Loty z Koroptvárny majitele Bronislava Procingera, vedena Jakubem Procingerem, zde získal hned dva tituly psí
krásy. Ve třídě mladých – feny byla v sil-

OMLUVA
Vážení čtenáři Velkopavlovického
zpravodaje!
Dovolte mi, abych se Vám jménem
redakční rady omluvila za mylnou informaci, která byla zveřejněna v minulém vydání městského periodika (VPZ
2/2014, str. 10). V příspěvku „Připomínáme si výročí osvobození“ byla
chybně uvedena věta následujícího znění: „Letos byl pomník na náměstí navíc
ozdoben i kyticí růží od zástupců místní
organizace KSČM.“
Členům MO KSČM se velmi omlouváme, neboť kytici k pomníku padlých
při příležitosti připomínky osvobození
města pokládají každoročně.

Předškoláci?
Padesát na padesát
na pastelkovém table.
(14. 6. 2014)
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Ing. Zdeněk Karber,
Karolína Bártová,
Věra Procingerová

Tablo předškoláků školního roku
2013/2014.

Zahrada naší školky je skutečnou
chloubou, děti se tu mají jako v bavlnce!

Víte, že měli letošní předškoláci tablo?
Jestli jste se prošli během posledního
měsíce školního roku okolo ZAFu, tak
zajisté neuniklo vaší pozornosti. Maturanti

Rekonstrukce jezírka
v parku u vlakové zastávky
(16. 6. 2014)
Na jezírku v parku u Trkmanky se podepsal zub času i ruce vandalů a proto bylo
nutné provést jeho rekonstrukci. Za odborného dohledu a ve spolupráci se Zahradnickým centrem Marcianová pracovníci služeb města jezírko vyčistili, opravili
břehy, vystavěli zídky a další kamenné
prvky, vyseli trávníky a vysázeli nové dřeviny a trvalky. Doufejme, že krásně upravené jezírko a jeho okolí bude dlouho těšit
návštěvníky parku.

Kamenný a travnatý
koberec kolem
brouzdaliště
(13. 6. 2014)
Pracovníci Služeb města Velké Pavlovice
uvedli v polovině měsíce června 2014 do
finále okolí nového brouzdaliště na zahradě zdejší mateřské školky. Okolo vlastního bazénu položili tzv. kamenný koberec
a na něj navazují pásy předpěstovaného
travnatého koberce. Brouzdaliště tak mohou děti v horkých dnech naplno a bezpečně využívat.

né konkurenci oceněna jako nejkrásnější
fena a získala titul CACJ a poté šla do souboje s nejkrásnějším mladým psem o titul
BOJ. Soutěž vyhrála a druhý titul krásy
získala Loty.

Děkuji, Karolína Bártová

Psí MISS Loty.
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 – VÝSLEDKY
Ve dnech 23. a 24. května 2014 se konaly ve všech obcích a městech České
republiky volby do Evropského parlamentu.
Ve volebním okrsku 1. (radnice města Velké Pavlovice) byla voličská účast 16,8%, ve
volebním okrsku 2. (Ekocentrum Trkmanka) přišlo k volbám 19,73%. Celková volební účast v našem městě dosáhla 18,20 %

oprávněných voličů, což přesně odpovídá
celorepublikovému průměru.
Se ziskem 17,24 % (80 hlasů) zvítězila ve
Velkých Pavlovicích KDU-ČSL, na druhém
místě hnutí Ano 2011 získalo 16,16 % (75
hlasů) třetí KSČM volilo 14,44 % (67 hlasů)
voličů města. Další umístění – 4. ČSSD (64
hlasů), 5. až 6. TOP 09 (37 hlasů) a ODS
(37 hlasů), 7. Úsvit (24 hlasů), 8. SSO (20
hlasů), 9. ČPS (15 hlasů), 10. až 11. SZR

(11 hlasů) a SZ (11 hlasů), 12. Moravané
(6 hlasů), 13. VV (4 hlasy), 14. LES (3 hlasy), 15. až 17. Volte Pravý Blok (2 hlasy),
HSS (2 hlasy) a O.K. strana (2 hlasy).
Podrobné výsledky včetně grafů za město
Velké Pavlovice jsou zveřejněny v aktualitě
ze dne 26. května 2014 na oficiálních internetových stránkách města Velké Pavlovice
pod adresou www.velke-pavlovice.cz.
Věra Procingerová

PUBLICISTIKA

Ani se nám to nezdá, ale čas utíká a při čtení tohoto zpravodaje máme před sebou již
druhé výročí slavnostního otevření a tím
zahájení činnosti příspěvkové organizace
Ekocentrum Trkmanka.
Ohlédnutí za naší činností je ryze pozitivní, neboť zrekonstruovaný zámeček se
za toto období stal centrem ekologické
výchovy, osvěty a dalším prostředím ve
Velkých Pavlovicích pro kulturní vyžití
dětí, žáků, studentů, široké veřejnosti …
Můžeme přímo hovořit o multifunkčním
prostředí.
Kromě učeben a výtvarné dílny zaměřené zejména na environmentální výchovu,
vzdělávání a osvětu, využíváme multimediální učebnu a studovnu, velký sál jako
konferenční, výstavní a nyní také díky výborné spolupráci se ZUŠ Velké Pavlovice
i jako sál koncertní. Rozlehlé nádvoří poskytuje prostor pro hry ubytovaných dětí,
zázemí pro venkovní EVVO programy
a pro realizaci dalších různých akcí.

PODÍVEJTE SE S NÁMI, JAK BĚŽÍ ČAS
NA EKOCENTRU TRKMANKA
tickým zaměřením konkrétnímu věku, případně na základě požadavku pedagoga
i osnovám vyučovaného předmětu.
Nabídka programů ekologické výchovy je
postupně rozšiřována. Je rozdělena podle
věku dětí - pro mateřské školy, základní
školy a nižší stupeň víceletých gymnázií.
Pro další školní rok výrazně rozšiřujeme
nabídku pro střední školy spolu s vyššími odbornými a vysokými školami. Každý pedagog si může jako doplněk učiva
vybrat téma programu, které odpovídá
probírané látce, případně s dostatečným
časovým předstihem požádat o úpravu či
vypracování projektu na míru.

V tomto roce si pedagogové vybírali
EVVO programy na téma Cestujeme kolem světa, Kdo bydlí v našem rybníku, Jak
cestuje kapka vody, Včelí království, Cesta
chleba na náš stůl, Domácí pomocníci,
Jarní probouzení, Čarovné bylinky, Papír (s výrobou ručního papíru), Řemesla,
Odpady, Ekologické potraviny, Ekologie
v domácnosti, Ekosystémy, vztah člověka
k životnímu prostředí, Ptáci, Vinařův rok
(pro zletilé s řízenou degustací, pro děti
s ochutnávkou vinných bio moštů), Půda,
Strom, Barevný svět, Na návštěvě u Ferdy,
Motýli aneb Jak si housenka pletla kabátek, Inspekce životního prostředí – rybník,
Energie a počasí, Co můžu udělat já, Voda,

Další výhodou je lokalita, ve které je Ekocentrum umístěno – rybník s mokřadem,
zelená louka, dostupnost rozhledny Slunečné, upravený lesopark a v neposlední řadě,
i docela vzdálené Biocentrum Zahájka.
Hlavní náplň ekovýchovné činnosti Ekocentra Trkmanka tvoří programy ekologické výchovy, což je blok speciálních
aktivit využívajících prvků dramatické,
výtvarné a interpersonální výchovy, kterých se nejen děti aktivně účastní. Nabízené
programy jsou přizpůsobeny svým tema-

Ekocentrum Trkmanka je místo, kde to žije!
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základ života, Přírodní sféry na regionální
úrovni, Alternativní zdroje energie.
Další programy, zejména na témata - globální problémy, různé otázky a problémy
životního prostředí, obnovitelné zdroje,
poznávání zvířat, o lidech a mezilidských
vztazích a další doplňující například smyslové vnímání, jsou momentálně v rozpracované formě pro příští školní rok.
Několik údajů z realizace v roce 2013 – 84
programů, kterých se zúčastnilo 1.916
dětí, pobytové přírodovědné kurzy s účastí 60 dětí, příměstské přírodovědné kurzy
s účastí 17 dětí. V letošním roce do konce
května 57 programů, s účastí 1.160 dětí.
Převážně v odpoledních hodinách jsou do
EVVO programů zařazeny tzv. rukodělné úterky a čtvrtky, které jsou zaměřené
převážně na práce s přírodními materiály
– pro děti Regionální výšivka, pro širší veřejnost Krojová výšivka, vizovické pečivo,
výroba ptačích budek a krmítek, velikonoční tradice – pletení žíly, techniky barvení vajíček, výroba dekorací, drátkování
a další.
Úspěšní jsme také v realizování výstav na
různá témata – Putovní výstava děl Josefa
Lady, Ondřej Sekora přírodovědcem, Vystřihované obrázky Kornelie Němečkové,
Fotoobrázky Evy Pilarové a Heleny Štefanové, Ilustrace a obrázky Vlasty Švejdové,
Muž tří tváří, Zelené památníky - památné
stromy Záhoria, naučná environmentální
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výstava fotografií a doprovodných textů,
výstava výtvarných prací z Plenéru studentů Gymnázia Velké Pavlovice a Senice.
Nesmíme zapomenout na výstavu pana
Milána Pecky Nostalgie barevného podzimu, který již bohužel není mezi námi.
Mimo výše zmiňované činnosti jsme realizovali také konference s vinařskou tématikou Apelace, Réva a krajina, Fyziologie vinné révy. Dále například na téma
Decentralizované kompostování, Odpadové hospodářství. Prostory Ekocentra
splňují i podmínky pro odborné hodnocení vín. Například Mezinárodní soutěže
FESTWINE, EPICURÉ, regionální Promenáda červených vín, kontraktační výstava vín VOC.
Pro širokou veřejnost se uskutečnilo několik zajímavých besed na různá témata - Archeologie doby Cyrila a Metoděje, Mokřady, Římské legie na Moravě, Uměním
poznáváme své sousedy, Velkopavlovicko
a staré stezky, Cesty a možnosti k rodičovství. Pro zimní období tohoto roku máme
v úmyslu v této činnosti pokračovat.
Tradicí se stal Světový den dětí pořádaný
20. listopadu i každoroční Ekofestival. Za
zmínku také stojí výtvarné soutěže, vyhlašované na různá témata pro děti, žáky
i studenty jako např. Den Slunce, Rok farem, O přírodě kolem nás. Je potěšující,
že se do výtvarné soutěže přihlašují školy
i z jiných regionů – např. Ždírec, Plumlov,
Luhačovice.

Z dalších stálých aktivit u nás probíhá
každé pondělí klub maminek s malými
dětmi, každé úterý se schází kmen Vlků
z Ligy lesní moudrosti a ve čtvrtek si ženy
pohybem utužují zdraví.

Naše město získalo certifikát vypovídající
nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

8

Školačka Lucie Varmužová z Velkých
Pavlovic se zúčastnila plaveckých závodů „Letní pohár desetiletých ČR –
Morava“, který se konal 7. a 8. června
2014 v Karviné. Před rokem přestoupila z Plaveckého klubu Hustopeče
do Fakultního klubu Brno. Po roce
usilovné práce s trenérkou Miladou
Hradilovou potvrdila o víkendu své
vynikající výkony z krajské kvalifikace z Blanska.

Poslední akcí realizovanou na míru pro
děti z Velkých Pavlovic, byl netradičně
pojatý Den dětí pro první stupeň naší Základní školy na environmentální téma. Ve
spolupráci s vedením ZŠ bychom rádi zařadili tuto akci do tradic.

Stala se druhou nejlepší plavkyní Moravy na 200 m volný způsob (kraul)
a třetí nejlepší plavkyní na 100 m volný způsob. V dalších disciplínách se
umístila na pěkném 5. a 8 místě.

I po dvouletém působení ekocentra je
mezi námi spousta občanů, která doposud
neví, že ekocentrum je soběstačné v rámci jak nabídky a realizace programů, tak
i zajištění ubytování a v neposlední řadě
celodenní stravování ve vlastní kuchyni
pro účastníky programů a pobytů.

Jitka Varmužová

Věříme, že naše snaha bude někdy v budoucnu oceněna a Ekocentrum Trkmanka
se stane trvalou součástí života nejen Velkých Pavlovic, ale i Jihomoravského kraje.
Za celý tým Ekocentra Trkmanka
Bc. Zita Dvořáková, MSc

PETR HASIL PŘEBRAL Z RUKOU HEJTMANA
OCENĚNÍ ZA POMOC PŘI ZÁPLAVÁCH V SRBSKU
Hejtman JMK Michal Hašek při jednání
krajské rady 29. května 2014 udělil medaile Jihomoravského kraje příslušníkům
odřadu Vodní záchranné služby (VZS)
Jihomoravského kraje, který působil ve
dnech 19. – 25. května letošního roku v centrálním Srbsku, které bylo postiženo katastrofálními povodněmi.

Z Certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Velkých Pavlovic v loňském roce vytřídili 182 televizí, 74 monitorů a 1 648 kg
drobného elektra. Tím jsme uspořili 78,76
MWh elektřiny, 3 590,66 l ropy, 353,13 m³
vody a 3,29 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
o 17,74 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 69,61 tun.
Když si uvědomíme, že například osobní
automobil vyprodukuje za rok provozu
2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou
to impozantní čísla.

LUCIE VARMUŽOVÁ
VYNIKAJÍCÍ PLAVKYNÍ
JIŽ V 10 LETECH

Jak je z celého článku patrné, našimi klienty a partnery jsou různé skupiny – maminky s dětmi, předškolní děti, školní
děti, studenti středních a vysokých škol,
pedagogové, laická i odborná veřejnost,
firmy a komerční sféra.

RECYKLACÍ STARÝCH SPOTŘEBIČŮ JSTE
PŘISPĚLI K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Občané našeho města již několik let
zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní
můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin
či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme
snížili produkci skleníkových plynů nebo
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr
a recyklaci vytříděných elektrozařízení.

2014

Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí
a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.
Lenka Nesvadbová

Ocenění za vzorné splnění úkolů humanitární činnosti a osobní obětavost při
poskytování pomoci obyvatelstvu povodněmi postiženého Srbska obdržel i Petr
Hasil z Velkých Pavlovic, městský policista a současně také starosta Sboru dobrovolných hasičů Velké Pavlovice. Cenu
obdržel spolu s dalšími vodními záchranáři z VZS Nové Mlýny a Brno-střed a koordinátorem srbské strany Alexandrem
Nálepkou.

„Nesmírně si vážím toho, že jsme tímto
způsobem mohli posílit naše vztahy s partnerským Šumadijským okruhem. Vedle vyznamenání dostali naši vodní záchranáři
ujištění, že je kraj bude finančně podporovat i nadále, i když jde o věc legislativně
neukotvenou. Při úterním jednání hejtmanů s vedením ministerstva vnitra jsem na
tento problém upozornil ministra Chovance. Hned na začátku povodní jsme uvolnili
částku 200 tisíc korun na nezbytnou prvotní pomoc. V současné době shromažďujeme podklady pro významnější pomoc
v konkrétních lokalitách. Půjde o částku
přibližně jednoho milionu korun, o které
rozhodne červnové zasedání krajského zastupitelstva,“ řekl hejtman Michal Hašek.
Zdroj: Portál Jihomoravského kraje
www.kr-jihomoravsky.cz

Lucinka Varmužová
- Lucce k ohromnému úspěchu velmi
blahopřejeme, do budoucna přejeme
spousty dalších krásných umístění
v závodech a hlavně hodně zdraví!
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ZA VNUKEM A ZPĚT, ZA 4 DNY 581 KILOMETRŮ NA KOLE!

Co jsme se dočetli
v e-mailu?
Ahoj přátelé!
Chci se „trochu“ pochlubit, splnil jsem si
jedno mé přání. Někteří asi víte, že jsem
před dvěma rokama dojel na kole z Prahy
(Černošic) od staršího vnuka Daníka. Jel
jsem tehdy dva dny a ujel jsem 309 km.

Jak uvedl Břeclavský deník, Vrbice, jež získala Zlatou sluhu a tím si zajistila přímý
postup do celostátního kola soutěže, je zajímavá kupříkladu tím, že má naprosto stejný počet domů i vinařských sklepů.

Trasa 581 km na kole – pro Františka „výlet“, pro nás ostatní „cesta kolem světa“ :-)!

Minulý pátek ráno jsem sedl na kolo a jel jsem
k druhému vnukovi. První den jsem ujel 143
km, přenocoval jsem v Přibyslavi, druhý den
jsem ujel 142 km a dojel jsem až k Davídkovi.
Tam jsem přespal a jel jsem zpět, třetí den
jsem dojel do Havlíčkova Brodu a ujel 134 km.
No a ten čtvrtý den byl nejnáročnější, už
bylo opravdu dost teplo, únava se taky už
hlásila o slovo a trasa byla dlouhá 163 km.
Stálo při mně asi trochu štěstí, dojel jsem
v pořádku, sice unavený, ale rád, že se to
podařilo zvládnout.

Děkuju všem, kteří mně na cestě podporovali a fandili mně.
Dík, Franta,
ZAF Velosport Velké Pavlovice – www.zaf.cz

Františku, blahopřejeme!
Za redakci Velkopavlovického
zpravodaje Karolína Bártová

KVĚTINOVÝ DEN VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH

Děkujeme všem ochotným dárcům, kteří
ve středu 14. května sbírku podpořili!

Tradiční Květinový den, který pořádá nezisková organizace Liga proti rakovině, proběhl v celé České republice ve středu 14. května

Zakoupením žluté kytičky v hodnotě 20,Kč jste přispěli do sbírky, jejímž hlavním
cílem je osvěta prevence proti nádorovým
onemocněním a výchova ke zdravému
způsobu života, zlepšení kvality života
onkologických pacientů a podpora onkologického výzkumu.

2014. Ve Velkých Pavlovicích rozdávali kytičky v odpoledních hodinách dobrovolníci
pod záštitou jednoty Orla a MO KDU-ČSL.

Velké díky patří též dobrovolníkům za pomoc s prodejem žlutých kvítků:
Věra Ševčíková, Matěj Prokeš, Anička
Drápalová, Hanička Bálková, Eliška Bálková, Oldřich Vymazal, Ondřej Míchal,
Daniel Herzán.
Ing. Vlastimil Loveček

«
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MODRÉ HORY MAJÍ UŽ DRUHOU VESNICI ROKU, VRBICI
Obec Vrbice, jedna z pěti obcí Dobrovolného svazku obcí Modré Hory, získala v pátek
dne 30. května 2014 skvělý a prestižní titul
Vesnice roku 2014 Jihomoravského kraje.
Je tak už druhou obcí tohoto svazku, která
se tímto úspěchem může po právu a zásluze
pyšnit. První Vesnicí roku, tehdy roku 2005,
byly Bořetice a dodnes z této zvučné značky
těží. Objeví-li se u jména obce takový přídomek, stává se okamžitě atraktivnější, vzbuzuje vyšší zájem a návštěvnost.

Vážení a milí čtenáři
Velkopavlovického
zpravodaje města Velké Pavlovice, města, které se nejčastěji spojuje s vínem a meruňkami, v posledních letech neméně
s cykloturistikou. Nejenže lákáme potencionální návštěvníky na nové cyklostezky, ale máme mezi námi i skvělé cyklisty!
Jedním z nich je pan František Kobsa, kterému je kolo snad souzené, je
totiž majitelem prodejny a servisu
jízdních kol ZAF Velosport. V úterý dne 10. června 2014 nám od něj
přišel neuvěřitelný e-mail, za pouhé
čtyři dny ujel na kole pro nás běžné
smrtelníky nepředstavitelnou štreku
– 581 kilometrů!

2014

Koupí žluté květinky pomáháte vážně
nemocným. Velkopavlovičtí byli opět štědří,
akci aktivně podpořili.

Starostu úspěch mile překvapil. Výsledky
krajského kola se zástupci jedenadvaceti
přihlášených obcí dozvěděli v pátek ve Tvarožné Lhotě na Hodonínsku. „Snažíme se
s místními vést obec tak, aby v ní byl život
pestrý. Aby nabízel zábavu napříč generacemi,“ uvedl starosta Vrbice Tomáš Bílek
k tomu, proč si myslí, že právě Vrbice v soutěži porotu letos nejvíc zaujala.
Podle předsedkyně hodnotící komise Martiny Bílové, bylo rozhodování o vítězi Zlaté

Obec Modrých Hor Vrbice získala Zlatou stuhu v soutěži Vesnice roku, Jihomoravský kraj 2014.

stuhy velmi těžké. „I když jsme strávili několik nocí hodinovými diskuzemi o tom,
proč by měl kdo vyhrát a naopak, ještě hodinu před vyhlášením nebylo jasné, kdo vyhraje,“ připustila Bílová.
Oceněné obce:
ZLATÁ STUHA (za celkové vítězství):
VRBICE (Břeclavsko)
Modrá stuha (za společenský život):
Ratíškovice (Hodonínsko)
Oranžová stuha (za spolupráci obce se zemědělci): Cetkovice (Blanensko)

Bílá stuha (za činnost mládeže):
Křtiny (Blanensko)
Zelená stuha (za péči o zeleň):
Ždánice (Hodonínsko)
Více o obci Vrbice najdete také na
http://www.vrbice.cz/,
o DSO Modré Hory na
http://www.modrehory.cz/
Karolína Bártová

MÁJOVÉ PUTOVÁNÍ MEZI KAPKAMI DEŠTĚ
V sobotu dopoledne 17. května 2014 bylo
na nádvoří Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích zahájeno páté pokračování patnácti dílného seriálu s názvem
KRAJEM VÍNA 2014, který je věnován
cykloturistice s chutí vína na jihu Moravy
a to pro všechny věkové kategorie. Podtitul akce nesl již zažitější název Májové putování okolím Modrých Hor.
Při registraci si účastníci mohli zvolit ze
tří různě dlouhých tras - 10, 25 nebo 42 km,
na kterých na ně čekalo celkem 10 razítkovacích míst. Ta nabízela nejen razítko
do startovního pasu, jako odměnu za dosažení jedné z met, ale také občerstvení
v podobě vína, pomazánek, májového flamendru, trdelníků a dalších pochoutek.
I přes značně proměnlivé počasí se účastníci, kterých letos dorazilo 170, dobře
bavili a nezaháleli. Někteří byli nuceni
vyzkoušet si opravu píchlého kola nebo se
přebrodit blátem.

Na ty, kterým se podařilo projet všemi
razítkovacími místy, čekalo v cíli po odevzdání soutěžního pasu zařazení do slosování
o lákavé ceny – vína z regionu Modrých
Hor, cyklodoplňky Moravských vinařských
stezek a zajímavé pobytové poukazy. Vyhlašování cen proběhlo v sále kulturního
domu v obci Němčičky za účasti paní Evy
Kvapilové a pana Luboše Kaly z Nadace
Partnerství.
Pokud chuť na dobrá vína přetrvávala,
měli účastníci výletu možnost připojit se
do právě probíhajícího němčičského koštu
vín, kde příjemnou atmosféru podbarvovala cimbálová muzika Primáš z Boleradic.
A to ještě není vše – po sedmé hodině
večerní uvedla paní Hana Pregrtová další bod programu a sálem se rozezněly
zvučné hlasy mužáckých sborů z Modrých Hor, tedy z Bořetic, Kobylí, Velkých
Pavlovic, Vrbice a Němčiček. Program byl

Drobné defekty prostě k cykloturistice
patří :-)!

opravdu bohatý, věříme, že se líbil a každý
si našel to své.
Pokud se Májové putování okolím Modrých Hor líbilo, jsme tomu velice rádi a budeme se na vás těšit na další zajímavé zářijové akci s názvem Putování za burčákem
po Modrých Horách.
Eva Bauerová, Dis., DSO Modré Hory
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KULTURA

V pátek v podvečer, dne 25. dubna
2014, přivítalo Ekocentrum Trkmanka paní Kornelii Němečkovu a desítky
jejích obdivovatelů. Paní Kornelie je
přesně jako její obrázky. Vyzařuje z ní
i přes již krásný věk spoustu energie
a pohoda. Pocit uvolnění a radosti se nesl
celým podvečerním setkání s ní a jejími
obrázky.
Paní Kornelie Němečková se narodila ve
Vsetíně, studovala na Umělecko-průmyslové škole ve Zlíně a v Uherském Hradišti,
kde aktivně působila ve folklorním souboru Hradišťan. Kratší část před odchodem
do Prahy trávila také v Břeclavi. Společně
se svým manželem Zdeňkem, vynikajícím
sochařem, se stala členem pražského Slováckého krúžku. Tradice lidového umění
Valašska a Slovácka se stala výrazným
zdrojem inspirace pro její výtvarnou tvorbu – vystřihovanou grafiku, ilustrace, textilní koláže a tapiserie. Vytvořila animované filmy, televizní znělku populárních
zpívánek, několik poštovních známek
a plakátů.
Umění paní Němečkové nepotřebuje doprovodné texty. Celý ten vířící barevný
svět, obdivuhodně čistý ve výraze, protkaný liniemi, vyprávěný v otevřených horizontech a ukotvený ve znacích, ornamentech jako orientačních znamení, odkazuje
k něčemu podstatnějšímu, k prahu, který
jednou našlápnut, stal se už natrvalo jeho
součástí. Oním místem podstatným a rozhodujícím je krajina domova.

VYSTŘIHOVANÉ OBRÁZKY ANEB OBRÁZKY
PRO RADOST
Při proslovu paní Kornelie na vernisáži,
při prohlížení vystavených prací získáváte pocit, že její vystřihování je vlastně
dlouhým, živým rozhovorem, slyšíme v něm
povídání o našich láskách a marnivostech,
o přáních a možnostech jejich naplnění,
a to jednou s ironií, přiostřenou nůžkami,
jindy jenom tak, jak jde život. S tím vším
jde touha všechno to vypovědět v barvách
a tvarech.
Paní Kornelie si pro malé i velké na závěr
vernisáže připravila malou dílničku, pro-

12

Bc. Zita Dvořáková, MSc,
vedoucí Ekocentra Trkmanka
Velké Pavlovice

bily zelenými lístky bílé vajíčko a pak si ho
uvařily v cibulových slupkách. Všechny
kraslice byly svým způsobem originál.

Již nyní připravujeme zajímavý program
na příští rok a slibujeme, že nezapomeneme i na ty, co již více pamatují.

A kdo měl hotovo a čas, tak měl možnost
využít i pohybových aktivit na nádvoří, protože oba dva dny byly krásné sluníčkové.

Bc. Zita Dvořáková, MSc,
vedoucí Ekocentra Trkmanka
Velké Pavlovice

PREMIÉROVÝ ROČNÍK VELKOPAVLOVICKÉHO GULÁŠFESTU 2014
V sobotu 10. května 2014 vypuklo v 8 hodin ráno na nádvoří Ekocentra Trkmanka
kulinářské pozdvižení. Jeden za druhým
se pomalu dostavovaly soutěžní týmy, plni
elánu do vaření gastronomické specialitky „kotlíkový guláš“. Pro každý tým bylo
připraveno zázemí - kotel a dřevo. Protože se jednalo o první ročník, byla zadána
základní pravidla - uvařit „nejlepší neboli
nejchutnější guláš“. Pro další ročníky již
pořadatelé připravují pro soutěžící rozšířená a doplňující pravidla, a pro odbornou
i laickou porotu náročnější systém hodnocení.

legů, se kterými ochutnával a hodnotil dle
stanovených pravidel předložené voňavé
výtvory našich soutěžících.

akordeony pořadatelé vyhlásili Velkopavlovický gulášfest 2014 pro veřejnost za
zahájený.

Mezitím návštěvníci zaplnili slunečně prosvícené nádvoří ekocentra a jedenáctou
hodinou za podpory pana Mgr. Zemana
a jeho studentky M. Havlíkové hrou na

Z původně avizovaných deseti kotlů bylo
do soutěže zařazeno pouze devět. Všichni
do přípravy toho nejlepší guláše šli naplno
a s přesvědčením, že se jim to dnes podaří.

Úplně na počátku, tedy někdy koncem
roku 2013, při společných schůzkách k přípravě plánu akcí na rok 2014 byla diskuze, jaké jsou možnosti spolupráce, co
může Sokol a Ekocentrum spolu pro širokou veřejnost ve velkých Pavlovicích zorganizovat. Tělocvičná Jednota Sokol se
již několik let účastní na různým místech
naší republiky gulášových klání, odchází
jako vítězové. Ekocentrum Trkmanka má
nádherné prostory. Sokol i Ekocentrum se
snaží zapojovat do svých aktivit děti, celé
rodiny včetně babiček a dědečků. A tak
vznikla společná akce o jejíž průběhu se
chceme s Vámi se všemi podělit.
Paní Kornelie se o tajemství svého něžného a současně i velmi pracného umění ráda
podělila, své zkušenosti s neskrývaným zapálením předávala dětem i dospělým.

VELIKONOČENÍ NA EKOCENTRU TRKMANKA

Každý správný kluk z Moravy si musí
umět uplést svoji velikonoční pomlázku,
koupená neplatí!

zradila, kde a jak hledat inspiraci na různé
vystřihování. I když již jsou velikonoční
svátky za námi, máme inspiraci na příští
rok, protože jsme si s ní vyzkoušeli vystřihováním nazdobit velikonoční vajíčka.
Poděkování za vernisáž i výstavu patří
paní Kornelii a také manželům Bukovským z Kobylí, díky jejichž podpoře se tato
výstava mohla uskutečnit.

Zuzka Pecháčková a Eva Štefková se dětem věnovaly se zdobením velikonočních
kraslic. U Zuzky si netradičním způsobem ozdobily předem uvařené vajíčko.
Tvořily různé vzory a ornamenty z rýže,
čočky, prosa a dalších semínek. U Evy si
zase tradičním způsobem nejdříve nazdo-

2014

O Zeleném čtvrtku a Velkém pátku otevřelo Ekocentrum Trkmanka své brány všem
malým i velkým, kteří nepohrdnou nabídkou něco pěkného si vyrobit, tentokrát
v duchu právě probíhajících Velikonoc.
Při vstupu na nádvoří si naši malí návštěvníci mohli rozmyslet, kterou rukodělnou
dílničku navštíví nejdříve. Kluci samozřejmě zamířili po vůni vrbových proutků
a zde na ně čekali naši zdatní odborníci
Jaroslav „Vlk“ Suský, Stanislav Horáček
ml. a Radek Nesvadba.

V této dílničce se oba dva dny věnovali
tradičnímu pletení pomlázky u nás žíly –
malé, velké, záleželo na šikovnosti a přání každého účastníka. Za chvíli se také
rozléhaly první zvuky ručně vyrobených
vrbových píšťaliček, kdy při jejich výrobě
samozřejmě nechyběla správná říkanka,
tak v sálku znělo „Otloukej se píšťaličko“.
Zato děvčata zamířila do výtvarné dílničky, kde pod vedením Pavly Škrabalové
vytvářela krásné zápichy z filcu s velikonoční tématikou. Kreativitě se meze nekladly a tak kromě již vytvořených předloh
si děvčata vytvářela vlastní vzory.

Úderem deváté hodiny starostka spolupořadatelů Jana Václavková popřála všem
soutěžícím krásný den, příjemné vaření
a samozřejmě, aby ten jejich guláš byl právě ten nejlepší a tím odstartovala „gulášovaření“.
Od této chvíle byly jednotlivé týmy dozorovány přísným okem zkušeného šéfkuchaře a několikanásobného mistra ČR ve
vaření kotlíkového guláše pana Matěje
Kovácse. Zanedlouho se k němu přidal
zkušený vinař i producent pan Tomáš Vican. Třetího člena odborné poroty, herce
Tomáše Matonohu, sice neplánovaně
zdržela nehoda na naší slavné dálnici, ale
dorazil včas (zrovna hlásil kotel č. 3 že je
hotov) a zaujal své místo vedle svých ko-

Gulášek našich Sokolů nezklamal, odborná porota mu po zásluze udělila zlatou medaili.
Byl vynikající!
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Krájelo se, smažila se cibulka, chystaly
se různé ingredience - výběr druhu guláše byl opravdu zajímavý a každý guláš
byl nakonec jiný ale vždy velmi chutný.
Všechny týmy se také pokoušely při hodnocení ovlivňovat odbornou porotu - například různými domácími specialitkami,
dokonce i nabídkou perfektně vybavenou
„první pomocí“.
Akordeony vystřídala šikovná děvčata Barunka Grůzová a Eliška Vomáčková, které
svým vystoupením ještě více zpříjemnily
atmosféru jak mezi návštěvníky, tak i mezi
soutěžícími, potlesk se ještě dlouho rozléhal celým nádvořím.
Zajímavý kulturní program doplnil svým
vystoupením silák Franta Šebela, který
svým umem zaujal malé i velké diváky.
Silák Franta, jak si říká, se již spoustu let
věnuje siláckým disciplínám, jako je například ohýbání železné tyče nejen o krk
a o hlavu, ale i přes zuby nebo o ohryzek.
Leckterý kovář by se od něj mohl učit. Od
svého dětství má jako velký idol známého
siláka a umělce Frantu Kocourka. Mimo
jiné byly pro děti po celý den připraveny
aktivity s malými odměnami. Nezapomnělo se ani na rukodělnou dílničku, kde
se její účastníci seznámili s možností recyklace materiálů a výroby různých dílek.
Program byl na přání maminek upraven
a tak se ještě před vyhlášením výsledků
soutěže losovala dětská tombola - radost
dětí byla i díky našemu sponzorovi veli-

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

ká - děti si odnášely panenky, autobusy,
letadla, včelku Máju, vysílačky, telefony
a další ceny.
No a pak uzrál čas k tomu vyhlásit výsledky odborné i laické poroty.
Výsledek laické poroty a ceny vyhlásili
pořadatelé:
1. místo * kotel číslo 7 * tým VELKOBÍLOVIČTÍ MYSLIVCI s kančím gulášem
2. místo * kotel číslo 1 * tým CHARLIEHO ANDÍLCI s gulášem z hovězího masa
3. místo * kotel číslo 2 * tým VLCI
s debrecínským gulášem z vepřového masa
Výsledek odborné poroty vyhlásila sama
odborná porota s tím, že hodnocení
opravdu nebylo jednoduché, každý guláš
byl „jedlý“ jak prohlásil porotce Matěj,
což se prý pokaždé nestává. Po složitém
rozstřelu došla porota ke shodě na třetí
místo, ale dlouhá diskuze se vedla o první
a druhé místo. Ani pořadatelé to odborné
porotě neulehčili tím, že vydali prohlášení, že vítěz může být opravdu pouze jeden.
Nakonec přeci jenom došla odborná
porota ke konsensu a zde jsou výsledky
soutěžního klání premiérového ročníku
Velkopavlovického gulášfestu 2014:
1. místo * kotel číslo 10 * tým SOKOL s vepřovým gulášem na švestkách

II. ROČNÍK EKOFESTIVALU NA TRKMANCE
V sobotu 7. června 2014 se uskutečnil již
druhý ročník Ekofestivalu na Ekocentru
Trkmanka. Ani tropické vedro neodradilo zájemce o ekologická témata, aktivity
a dobrou hudbu. V průběhu celého dne

Ekofestival byl nádherným tvůrčím místem, děti si vyrobily třeba panáčka
z korkových zátek na víno.
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byly připraveny prezentace, informace
a interaktivní činnosti pro malé i velké návštěvníky.
Naši činnost přijeli se svými aktivitami
podpořit členové Hnutí Brontosaurus, s týpí
se k nám nastěhovali členové kmene Vlků
z Ligy lesní moudrosti, zástupci ÚHUL
a Lesů ČR zaujali děti s činnostmi z lesní
pedagogiky, reprezentanti VZP nabídli
nejen své produkty, ale změřili zájemcům
krevní tlak a tuky v těle, pro děti připravili
soutěže a ceny. Že „ze starého nové“ se dá
vytvořit, si děti vyzkoušely v dílničce s lektorkami z Ekocentra zhotovením obrázků
z korkových zátek.
Spíše pro dospělé byla připravena ochutnávka bio produktů z Rodinného vinařství

2. místo * kotel číslo 2 * tým VLCI
s debrecínským gulášem z vepřového masa
3. místo * kotel číslo 9 * tým RYBÁŘI s gulášem z hovězího masa
Po ukončení náročného dne jsme se utvrdili, že gastronomické festivaly se těší velké oblibě a proto se těšíme na další ročník
Velkopavlovického gulášfestu 2015. Již
nyní máme připraveny dalšími náměty,
použijeme poznámek našich nedostatků či nových myšlenek jak vše ke spokojenosti našich návštěvníků ještě vylepšit.
A samozřejmě se těšíme na naše soutěžící týmy, na naše hosty a poděkování patří
taky všem, kteří nás při organizaci této
premiérové akce podpořili.
Pro zajímavost uvedeme malou statistiku:
• k uhašení žízně padlo 6 sudů piva (více
se nám bohužel nepodařilo obsloužit –
příští rok napravíme)
• 3 sudy limonády
• 70 l vína (to co se vypilo v krásných sklepech Lotrinského nemáme v evidenci)
• cca 40 l rozlévaného nealko
• a to co všechny zajímá - 411 platících
účastníků (o neplatících a dětech bohužel nemáme přesnou informaci)
• naše soutěžní týmy při vaření použily  
vepřové maso, hovězí maso, divočinu,
ale i hlívu ústřičnou
Za pořadatele Ing. Jana Václavková
a Bc. Zita Dvořáková, MSc

Válkovi a spousta zajímavých informací
o způsobech kompostování a využití kalifornských žížal – Vermikompostování bio
odpadů. Ochlazení a příjemný čas bylo
možné strávit také ve Vinných sklepech
Františka Lotrinského. Chutné osvěžení
a občerstvení nabízeli pracovníci Ekocentra a v neposlední řadě bylo možné
si pochutnat na vynikajícím vegetariánském – hlívovém guláši z rukou Charlieho
andílků. Prodejem a informacemi o bio
čajích a bio koření se prezentovala společnost Sonnentor z Čejkovic.
V rámci programu Ekofestivalu proběhly dvě vernisáže k zajímavým výstavám.
První vernisáž patřila výtvarným pracím
ze soutěže Příroda kolem nás, která byla
vyhlášena Ekocentrem Trkmanka. Součástí této vernisáže bylo předání diplomů
a cen vybraným výtvarníkům. Druhá verni-

sáž zahájila výstavu Centrály cestovního
ruchu jižní Moravy na téma Regionální
produkty. V průběhu dne byl prezentován
nový projekt Ekocentra Trkmanka a Města Velké Pavlovice, který má za cíl začlenit
Velké Pavlovice do skupiny fairtradových
měst. Účastníci získali základní informace, vysvětlení pojmů fairtrade, podmínky
pro získání statutu „fairtradové město“.
Pro zájemce o tuto problematiku je připraven trvale na recepci poster s informacemi.

programu v oblasti environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2014.
Už dnes se připravujeme na příští ročník,
tak aby program v sobotu 6. června 2015
byl ještě zajímavější.

2014

Těšíme se na setkání s Vámi i při dalších akcích pořádaných na Ekocentru Trkmanka.
Kolektiv Ekocentra Trkmanka

Na aktivity z Ekofestivalu prvním rokem
navazují oslavy dětského dne formou
tvořivého environmentálního vzdělávání
a výchovy, a to pro žáky Základní školy Velké Pavlovice. V průběhu pondělí a úterý
se zde vystřídá 150 žáků 1. stupně. Většina
dětí se zde pravděpodobně poprvé setká
s informacemi a výrobky FAIRTRADU.
Den všem návštěvníkům zpříjemnili muzikanti a zpěváci ze Základní umělecké
školy z Velkých Pavlovic, hudební seskupení Radimec & Co, duo Barbora Grůzová & Eliška Vomáčková.
Projekt Ekofestival byl podpořen Jihomoravským krajem na základě Dotačního

Na II. ročníku Ekofestivalu nechyběla celá řada hudebních souborů a vystoupení.
Na snímku žáci místní ZUŠ.

ŽÁCI PRVNÍHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
A „LEGENDA O VZNIKU OSTROVA KRAKATAU“
V pondělí 9. a úterý 10. června bylo na Ekocentru Trkmanka rušno. Ekocentrum Trkmanka ve spolupráci s vedením Základní
školy a Městem Velké Pavlovice připravilo
pro žáky prvního stupně místní základní
školy netradičně pojatý Den dětí. Vzhledem
k počtu téměř 150 žáků, byla tato akce rozdělena do dvou dnů.
Po příchodu na nádvoří byli žáci mezitřídně
promícháni a rozděleni do osmi skupinek.
Každá skupinka měla své barevné rozlišení
a ve stejné barvě připravené výchozí a konečné stanoviště. Děti byly seznámeny s progra-

Co by to byl ostrov bez vody? Proto se jedno
ze soutěžních stanovišť nacházelo i u rybníka!

mem, který byl pro ně na Ekocentru a v jeho
nejbližším okolí připraven.
Projekt, kterého se děti zúčastnily, se jmenuje
„Zelený ostrov“ a jedná se o legendu o vzniku ostrova Krakatau. Motivací celého příběhu je skutečná událost, příběh ostrova, který
byl po sopečné erupci zcela zničen, ale život
se na něj znovu navrátil.
Příběh, jehož součástí se staly přítomné děti,
sleduje významné události ostrova od sopečného výbuchu až do dnešní doby. Osm částí
příběhu, osm stanovišť, s plněním různých
úkolů absolvovaly zdatně děti po oba dva dny
i za nepřízně horkého počasí.
Každé stanoviště rozvíjelo vědomosti dětí
o dané problematice a současně splněním
vybrané aktivity získávali materiály ke splnění úkolu, který je čekal na úplný závěr
programu. Celým dopolednem se prolnula
témata neživé přírody, rozmanitost semen
a plodů, tajemný svět hmyzu a zvířat, zásah

člověka do přírodních dějů a jeho vliv na
změny planety Země. Rozvíjení vědomostí
bylo doplněno o aktivity podporující dobré
vztahy v kolektivu, podporu a nutnost spolupráce, rozvoj koordinace a jemné motoriky.
Závěrem dne mimo malé osvěžení, byli žáci
také seznámeni s projektem, který poprvé
představilo Ekocentrum Trkmanka na druhém ročníku Ekofestivalu. Cílem tohoto projektu je, aby se Velké Pavlovice staly jedním
z fairtradových měst. Děti získaly většinou
první informace o existenci pojmu fairtrad,
a také si poprvé pochutnaly na sladké odměně – fairtradové čokoládě. Již nyní se připravují další aktivity zaměřené na toto téma i pro
širokou veřejnost.
Věříme, že rozzářené tváře dětí, i když unavené ze sluníčka, při odchodu znamenaly, že se
jim líbilo, že si odnesly spoustu nových informací a poznatků, a budou se těšit na to, co jim
Ekocentrum Trkmanka připraví příští rok.
Na závěr bychom také rádi poděkovali žákům z devátých tříd, kteří nám s průběhem
obou dvou dnů vypomohli.
Pracovníci Ekocentra Trkmanka
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ON-LINE KATALOGY A E-KNIHY

Za svou snahu jsou pochopitelně odměněny, díky městu Velké Pavlovice dostávají
čtenářské průkazy do knihovny na dobu 12
měsíců zdarma, díky občanskému sdružení Domino při ZŠ si kromě drobných grafických dárečků odnášejí z knihovny také
krásnou knížku z edice „První čtení“.

Taková témata byla tentokrát hlavními body
prezentace, kterou připravila knihovnice
městské knihovny pro své posluchače z řad
žáků šestých a sedmých tříd Základní školy Velké Pavlovice.

Díky organizátorů patří také manželům
Sadílkovým, kterým vděčí každoročně za
krásné kostýmy pro hlavní aktéry a také
za stálou podporu při přípravě i realizaci
akce.

Cílem knihovny je zvýšit počet uživatelů,
především žáků a studentů škol, kteří se
dokáží orientovat v on-line katalozích veřejných knihoven, jsou schopni zjišťovat
informace o všech nabídkách v knihovních fondech, plánují si rozvržení četby,
znají cestu, jak si knihy rezervovat i objednat přímo z počítače, tabletu nebo mobilu.

Pořádané setkání pochopitelně děti k budoucí návštěvě knihovny nijak nezavazuje,
dává jenom rodičům i malým čtenářům
šanci využít nabídky více než 2500 titulů
knih určených v Městské knihovně Velké
Pavlovice žákům 1. stupně základní školy.

Knihovnice také představila žákům využití čteček elektronických knih, které začaly
knihovny propagovat pro četbu klasické
literatury (již není chráněna autorskými
právy) a pro četbu cizojazyčné literatury.
Tato technická vymoženost by určitě neměla nahrazovat tištěné knihy, ale veřejným knihovnám by mohla šetřit nemalé
finanční prostředky za nákup knih, které
jsou doporučenou nebo studijní literaturou, ale nemají příliš velký okruh čtenářů.

TÉMĚŘ PRÁZDNINOVÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Žáci sedmých tříd základní školy na besedě v knihovně.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘIVÍTALA PRVŇÁČKY
Knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice převlečená za Dvorní dámu společně
s Králem knih přivítala ve dnech 10. a 12.
června v městské knihovně letošní prvňáčky. Od roku 2009 přicházejí prvňáčci, kteří

se právě naučili číst a psát, na tradiční každoroční „Pasování prvňáčků na čtenáře“.
Amatérští „herci“ nabídli 29 žáčkům z 1.A
a 1.B ze Základní školy Velké Pavlovice

zábavnou aktivitu, při které děti prokazují,
jak během první třídy zvládly základy čtení
a psaní. Učitelky Mgr. Jitka Řádková a Mgr.
Dagmar Šmídová přivedly na dvě dopoledne své ovečky ke Králi knih, jehož důležité
role se letos ujali dva dobrovolníci – naši kolegové Petr Hasil a Ing. Přemysl Pálka.
Návštěva knihovny má být pro děti odměnou, organizátoři se snaží, aby se zde malým
žáčkům líbilo, a celý připravený program
je spíše hrou se slovy a s knížkami, než vážnou zkouškou znalostí. Pomáhaly Dvorní
dáma, paní učitelky i pracovnice TIC, takže všechny tři úkoly děti krásně zvládly. Se
svým hlavním výstupem se představí Král
knih až v závěru setkání, kdy se chopí skutečného rytířského meče a pasuje budoucí
„druháčky“ na čtenáře městské knihovny.

Malí čtenáři z I.A třídy.
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A jejich kamarádi z I.B třídy.

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

Nové trendy se zkrátka musí odrazit nejenom v nabídce knihovny, ale také při prezentacích pro starší žáky a studenty.
Mgr. Dana Růžičková, knihovnice
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Pasování na čtenáře patří k celostátním
pravidelným a oblíbeným knihovnickým
akcím, dává dětem šanci seznámit se s knihovnou a poprvé si vyzkoušet, jak by se dokázaly v prostředí knihovny orientovat a jak
by se jim vypůjčování knížek líbilo.

Červnové počasí bylo v pátek 13. 6. opravdu milosrdné k organizátorce odloženého
hravého odpoledne ke Dni dětí, které se
mělo v Městské knihovně Velké Pavlovice
původně konat poslední pátek v květnu.
Bylo vlídné také ke všem dětem, maminkám a tatínkovi, kteří do knihovny se svými ratolestmi přišli.
Umožnilo knihovnici připravit pro trošku
větší děti hrací plán pro živé „Člověče, nezlob se!“ přímo na dlažbě dvorku knihovny,
umožnilo menším dětem pohrát si v knihovně bez toho, aby je příliš mořilo horko.
Protože se již na minulém dětském odpoledni sešly děti různého věku, byly jsme
tentokrát skutečně připraveny.

Ti úplně nejmenší návštěvníčci knihovny
si mohli pohrát při rozpoznávání základních barev a tvarů, zkusili jednoduché
omalovánky, velkou kreslící desku nebo
úkol, kdy bylo zapotřebí správně přiřadit
zvířecím maminkám na obrázku jejich
mláďata.
Knihovnice pochopitelně zpříjemnila dětem odpoledne také troškou sladkostí a ovo-

ce, pro všechny děti se nakonec našla malá odměna za perfektně splněné úkoly.
Když hrací deska na dvoře osiřela, zůstalo
všechno, co děti během odpoledne vytvořily, jako výzdoba v prostorech knihovny
a bude svými barvami vytvářet veselou a příjemnou atmosféru pro čtenáře a návštěvníky.
Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

Školní děti hledaly v knihách informace
o 12 rozhlednách, které se nacházejí v regionu. Vítězný test znalostí o Velkých Pavlovicích vyplnila Klárka Zborovská, nejzajímavější popisky fotek z našeho města
vymysleli kluci Matěj Prokeš a Tomáš Karásek.
Všechny děti společně poslouchaly Karla Högra, který četl pohádku „Jak pejsek
s kočičkou dělali dort k narozeninám“.
Úkolem předškolních dětí pak bylo zapamatovat si všechny věci, které byly do
dortu dány. Skládaly puzzels s Čapkovým
obrázkem, měly k dispozici omalovánky
a velkou stolní desku na vlastní „Člověče,
nezlob se!“. Nakonec si ale stejně chtěly
vyzkoušet to velké na podlaze dvorku.

Městská knihovna je krásné a přívětivé místo otevřené všem,
malým i velkým :-), dospělým i dětem!
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PROJEKT „RODINA ADOPTUJE SVŮJ STROM“ BYL PŘEDSTAVEN V SENICI

NEDĚLNÍ ODPOLEDNE S MLÁDEŽNICKÝMI DECHOVKAMI

Velký ohlas sklidilo v partnerské Senici
město Velké Pavlovice za svůj projekt „Rodina adoptuje svůj strom“. Na konferenci konané 23. dubna 2014 na oslavu předcházejícího Dne Země jej účastníkům
představil Ing. Zdeněk Karber, místostarosta města.

V neděli 8. června 2014 uspořádala Základní umělecká škola a Město Velké Pavlovice
ve spolupráci s Ekocentrem Trkmanka již
VII. ročník Přehlídky mladých dechovek
Mirka Pláteníka, na které letos vystoupily
celkem tři dechové soubory.

Téměř stovka účastníků z řad odborníků,
starostů obcí, studentů i z řad laické veřejnosti ocenila na konferenci s názvem
„Mladé stromy pre Slovensko“ praktické dopady a reálné výsledky, které náš
projekt přináší a které jsou ve Velkých
Pavlovicích vidět na každém kroku. Velkopavlovická myšlenka návratu stromů do
krajiny a trvalé péče o ně se určitě neztratila ani vedle teoretických příspěvků pedagogů z Technické univerzity ve Zvolenu,
Pedagogické fakulty Trnavské univerzity
v Trnavě, Školního statku v Piešťanech,
ani vedle projektu Ústavu krajinné ekologie Slovenské akademie věd v Bratislavě,
který se také týká výsadby nových stromů
do obcí.

Jako první se příznivcům dechovky z Velkých Pavlovic i okolních měst a vesnic, kteří
se dostavili navzdory tropickému vedru,
představila dechová hudba ZUŠ Veselí nad
Moravou pod vedením pana učitele Jiřího
Šticy, jako druhá vystoupila dechovka ze
ZUŠ Čejkovice s dirigentem Mgr. Vlastimilem Kratochvílou a na závěr zahrála velkopavlovická dechovka MgA. Zbyňka Bílka.

Velkopavlovický projekt „Rodina adoptuje svůj strom“ v Senici zaujal.

Krajskou konferenci pořádalo Záhorské
osvětové středisko v Senici pod patronátem Trnavského samosprávného kraje,
její program byl doplněn i slavnostním
zasazením památného stromu v parku
u ZUŠ v Senici. Mladá lípa doplnila soubor stromků, které zde rostou na oslavu
Dne Země z předchozích let.

Do Velkých Pavlovic přivezli moravští
účastníci konference i prosbu primátora
města Senice, aby svůj strom do památného parčíku přidalo v příštím roce i naše
město.
Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

UPOZORNĚNÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Městská knihovna Velké Pavlovice upozorňuje v předstihu své čtenáře, že z důvodu povinné pětileté revize knih, bude knihovna uzavřena od čtvrtka 24. července do pátku 1. srpna 2014.
Veřejné knihovny musí podle knihovnického zákona provádět povinnou revizi
jako kontrolu svých fondů pravidelně v určených termínech.

Děkuji všem čtenářům za pochopení.
Dana Růžičková, knihovnice

Všechny kapely předvedly perfektně nastudovaný repertoár, ve kterém zazněly
klasické dechovkové kusy i ukázky moderní
taneční hudby, zazněly skladby orchestrální se sóly pro trumpetistku, klarinetistku
i tubistu, zazpívali sólistky i sólisté – všichni
tradičně oděni v nádherných lidových krojích. Vynikající pěvecké výkony opět předvedli zpěváci velkopavlovické dechovky
Eliška Vomáčková, Lýdie Procingerová
a Standa Prachař.
Pořadem jako vždy provázeli vtipně a vesele
manželé Stanislava a Zbyněk Bílkovi, kteří

PODKROVÍ RADNICE SE PROMĚNILO V DĚTSKÝ SVĚT, PLNÝ KOČÁRKŮ
O prvomájovém odpoledni se výstavní sál na radnici proměnil do posledního
místečka ve velký dětský svět.
Autorkou této proměny se stala díky své sběratelské vášni paní
Iva Veverková, která pochází z Horních
Věstonic. Její životní cesta ji však spojila
i se životem u nás ve Velkých Pavlovicích.
Dlouhá léta pracovala ve zdravotnictví,
profesi ošetřovatelky vykonává dodnes.
Co ji však provází po celý život, je její velká
vášeň, díky které můžeme po dobu trvání
výstavy zavzpomínat na kočárek svého
dětství, na dětství našich babiček a dědečků i na dětství našich dětí.
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Každý exponát má svou historii. Nejstarší
pochází ze třicátých let minulého století,
„modelově“ nejstarší je však replika kočárku z přelomu 19. a 20. století. Několik
z nich má zahraniční původ. „Kočárkový
park“ až po současnost tak čítá úctyhodných 90 kousků české i zahraniční výroby.
Kočárky jsou dokonale sladěny s dobovým vybavením. Na výstavě byly k vidění
také panenky, plyšáci a jiné hračky, dětské
oblečky, peřinky, kolébky a taky třeba sáňky s volantem.
Dětský svět vesele a radostně oživili chlapci
a děvčátka z oddělení Berušek zdejší mateřské školy, kteří tančí ve folklórním dětském souboru Sadováček. Ti nás svým vy-

stoupením nikdy nezklamou, ba naopak
vždy potěší. Na harmoniku je tentokráte
doprovodila jen o pár let starší Simonka
Valná, která je pilnou žačkou zdejší ZUŠ.
Dagmar Švástová

Vernisáž výstavy Retro kočárky zahájila
paní Dagmar Švástová spolu se sběratelkou
Ivou Veverkovou.

Největší aplaus patřil na letošní přehlídce mládežnických dechových hudeb skvělé domácí
kapele pod vedením MgA. Zbyňka Bílka.

i na přání publika zazpívali za doprovodu
velkopavlovické dechovky s malým bubeníkem Martinem Bílkem taneční píseň Sentimentální, kterou před léty zpívala paní
Simonová s panem Chladilem…
Odpoledne s dechovkami se vydařilo, příjemný stín postupně zahalil celé nádvoří
Ekocentra Trkmanka a bylo co poslouchat,
milovníci dechové hudby si zaručeně přišli
na své.
Ředitelka ZUŠ Milena Karberová předala
panu učiteli MgA. Zbyňku Bílkovi velkou
kytici jako poděkování za jeho dlouholetou
práci s dechovým souborem a za založení

BASIKOVÁ S CIMBÁLEM? ANO
Břeclavský deník, 25. 4. 2014

prozrazuje osmatřicetiletý zpěvák, co do Mikulova chystají.

Padli si do oka. S rockovou zpěvačkou Bárou
Basikovou se tříčlenná velkopavlovická sestava Medicimbal seznámila asi před rokem.
Zcela náhodně a spontánně. Výsledkem je
společné vystupování a spolupráce.

Medicimbal přináší osobité uchopení písní
ve spojení cimbálu s moderní hudbou. Hraje
například písně irských U2. V létě by mělo trio
vyrazit na velké polské turné.

„Báře jsme padli do oka na jedné akci, kde jsme
se dali do řeči. Líbilo se jí, jak hrajeme. Zaujalo ji, jakým způsobem kombinujeme cimbál
s moderní hudbou. Už tenkrát přišla s tím, že
bychom si mohli zahrát společně,“ vzpomíná
zpěvák a cimbalista v jedné osobě Roman Veverka.

„Já jsem k tomu ještě rozjel takový sólový projekt Blue Romantic Cimbal neboli Beseda
u modrého cimbálu. Tam hraji světové balady,
třeba od Eltona Johna, Stinga, Beatles, Coldplay a mnoha dalších. Je to komorní, intimní á
la romantika. Má to takovou jinou atmosféru
než koncerty pro pobavení s kapelou, určitou
zasněnost,“ popisuje Veverka.

Poprvé spolu frontman kapely Veverka, bubeník Jan Doležal, baskytarista Tomáš Kedzior
a Basiková vystoupili loni na jaře v Hustopečích. Podruhé se na podium postaví na zářijovém Pálavském vinobraní v Mikulově.

Medicimbal hraje většinou různě po republice. Domů na jižní Moravu se obvykle dostane
až na podzim.

„Ona si dá s námi nějakou upravenou lidovku, my s ní pár jejích hitů. Třeba píseň Souměrná. Poté zazní i něco ze světových hitů,“
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„Kromě Pálavského vinobraní se chystáme i do
Lednice na Světový den ledového vína a na Burčákové slavnosti v Hustopečích,“ jmenuje šéf Medicimbalu, kde v okolí budou k vidění a slyšení.

a udržování tradice pořádání festivalů mládežnických dechovek, která má dnes již
nezastupitelné místo v kulturních akcích
Města Velkých Pavlovic.
Velké poděkování patří všem muzikantům
a zpěvákům, jejich dirigentům, paní Jitce
Pláteníkové za zajištění občerstvení pro vystupující, Městu Velké Pavlovice, Ekocentru Trkmanka a zvukaři panu Kalivodovi.
Milí příznivci dechovek, nashledanou příští
rok na dalším Festivalu dechovek na památku výborného muzikanta Mirka Pláteníka!
Milena Karberová,
ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice

Veverka tvrdí, že Morava je pro Čechy pořád
jiný svět. „Čechy jsou akčnější, i proto tam hrajeme daleko víc. Pro ně je to víceméně takové
exotika. Stále zjišťujeme, že Morava má pro
lidi z Čech kouzlo. Všichni tam znají lidovky
díky Jožkovi Černému nebo třeba Jarmile Šulákové,“ dodává s úsměvem.
Autor: Tereza Hunkařová, Břeclavský deník

Roman Veverka, frontman
skupiny Medicimbal.
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PRVNÍ LINIE
Tak se nazývá výstava instalovaná v Centru současného umění DOX v Praze, jejíž součástí
jsou fragmenty osobních příběhů veteránů Velké války.
Výstava má připomenout neblahé výročí
našich dějin a to 100 let od vypuknutí
1. světové války, které se dovrší dne 28. července 2014.
Je zde představeno celkem 20 skutečných
osudů českých vojáků bojujících v 1. světové válce, jsou zde vystaveny vzácné a jedinečné relikvie. Unikátní válečné deníky,
fotografie, lístky polní pošty atd., které
byly shromážděny v otevřené výzvě vyhlášené Českou televizí v rámci příprav dokumentárního cyklu Raport o Velké válce.
Každý z vystavených veteránů má na stěně výstavního sálu svůj vyhrazený pro-

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

stor, kde je jako dominanta umístěna ve
tvaru medailonku jeho fotografie a pod
ní stručná charakteristika jeho příběhu
z válečného období. V tomto vyhrazeném
prostoru jsou dále umístěny relikvie z jeho
pozůstalosti.
Na této výstavě jsou představeni i dva veteráni, rodáci z našeho města Velkých Pavlovic. Je to pan Josef Benda a pan František Seďa.
Relikvie p. Bendy sestávají z fotografií
a lístků polní pošty, navíc je zde ještě
umístěno audiovizuální zařízení, kde se
promítají záběry z diskusního setkání jeho
vnuka pana Zdeňka Hercoga, které se
uskutečnilo v roce 2013 v rámci příprav
dokumentárního cyklu Raport o Velké válce.

množství korespondence přesahující počet 300 ks vybráno 18 ks. Dále jsou zde vystaveny originály fotografií jeho dětí: syna
Petra, který v této válce padl ve věku 21
let, a jeho dvou dcer, Anežky a Františky,
(každá je na fotografii i se svým budoucím
manželem), které po celou dobu jeho nepřítomnosti, spolu s jeho manželkou Cecílií a pod jeho vedením na dálku, hospodařily. Dále je zde v tzv. čtenářském koutku
umístěn k volnému nahlédnutí přepis jeho
válečného deníku i s příslušnými poznámkami a komentářem.

Ing. Ludmila Dvořáková

Relikvie z pozůstalosti pana Sedi sestávají
z lístků polní pošty, kde formou selektivního výběru bylo z celkového rozsáhlého

Po příjezdu čekalo děti poučení o bezpečnosti, seznámení s vedoucími a rozdělení
do skupin. Skupiny nesly názvy: Hořící
keř, Příprava na cestu, Přechod Rudého
moře a Narození Mojžíše. Po rozdělení
následovala večeře a mše svatá. Na mši
svaté jsme všichni přivítali milou návštěvu, kterou nebyl nikdo jiný než p. Petr Papoušek.

MÁJOVÁ „VÍKENDOVKA“
S ABRAHÁMEM A MOJŽÍŠEM
daně, a dál nás čekaly hry. Jako první si
vedoucí připravili hry na téma Narození
Mojžíše, kdy si děti mohly například vyzkoušet, jak se obleče a vysvleče malé miminko (v podobě panenky samozřejmě).
Dál následovaly hry na téma Hořící keř,
při kterých si děti potrápily své hlavičky
při luštění šifer. Dalším bodem programu
byly hry na téma Egyptské rány. Vedoucí
přichystali opičí dráhu s různými úkoly jako

Pak už nás čekal jen táborák a představení
jednotlivých scének v podání skupinek.

například trefit se obarvenou vodou do terče.
Všichni byli po tak náročném dopoledni
vyhladovělí, takže nám přišel vhod právě
připravený oběd. Po výborném obědě čekal všechny zasloužený polední klid, při
kterém měly děti čas nacvičovat scénky na
téma jejich skupinek.

Ačkoliv tomu počasí ani v nejmenším
neodpovídalo a příliš láskyplně se nechovalo, jak by se dalo v měsíci květnu přirozeně očekávat, uskutečnila se v sobotu
3. května 2014 ve Velkých Pavlovicích
oblíbená pravidelná vinná akce Májové
otevřené sklepy. Možná nakonec bylo
i dobře, že se ulicemi města kromě téměř
šesti stovek milovníků vína proháněl
i svěží větřík, neboť právě díky jeho ledové síle se všichni vínomilci velmi rádi
ukryli do lahodného azylu útrob místních vinných sklípků.
Učinili tak, aby zde mohli objevovat nekonečnou škálu chutí tekutých pokladů,
vynikajících vín místních vinařů. V roce
2014 bylo takto možné zavítat do dvaceti
sklepů, kde se kromě vinných vzorečků
především ročníku 2013 nacházela i cimbálová muzika Ondřejem Vinklera. Ta svým
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cí ať starší 18 let nebo ty mladší, protože
všichni byli skvělí a dokázali připravit
skvělý program.

Na závěr bych chtěla poděkovat v prvé
řadě manželům Sadílkovým, za jejich velkou pomoc při přípravě víkendovky. Dál
patří velký dík Markétě Veverkové, která
se stala hlavní vedoucí a svou úlohu zvládla na jedničku s hvězdičkou. Samozřejmě
nesmím zapomenout na všechny vedou-

Obrovský dík také patří všem maminkám,
které se nám postaraly o snídaně a večeře
ve formě buchet, bábovek a pomazánek.
A v neposlední řadě patří velký dík také Mileně Melicharové a Pavlu Duškovi, kteří
se starali, abychom měli stále plná bříška.
Štěpánka Veverková

LEDOVÝ VÍTR ZAVÁL VÍNOMILCE DO MÁJOVÝCH
OTEVŘENÝCH SKLEPŮ
příjemným muzicírováním, během kterého putovala od sklepa do sklepa, už jen
dotvářela a umocňovala tolik typickou zemitou atmosféru úrodného jihu Moravy.
Vinné sklípky se uzavřely v podvečer, ale
tím zábava nekončila. Pokračovat bylo
možné v nedaleké myslivně, kde se konala do pozdních nočních hodin beseda
u cimbálu, letos s místní mládežnickou
cimbálovou muzikou Lašár. Z jejího temperamentního a originálního vystoupení
byli účastníci akce přímo nadšeni! Stejně
tak i ze skvělého občerstvení, tentokrát
se podával pravý zvěřinový guláš a nebo
voňavé klobásy. A samozřejmě nechyběla
ani vinná-nevinná tombola.
Karolína Bártová

Do otevřených vinných sklepů patří i krásná
obsluha. U nás o ní není nouze!

Odpoledne nás také navštívil p. Marek
Kardazcyński a zahrál si s dětmi jejich

MODRÉ HORY NA VELETRHU VÍNO & DELIKATESY PRAHA
Již podruhé se VOC Modré Hory, o.s. se
sídlem ve Velkých Pavlovicích zúčastnilo
veletrhu Víno & Delikatesy 2014 v Praze
Holešovicích. Jednalo se o již 17. ročník

Mše byla tentokrát obětována za narozeného Jana Sadílka a jeho rodiče – Evu
a Jiřího Sadílkovi. Po mši nás čekaly ještě další hry a seznámení s bodováním
jednotlivých her, bez kterého bychom na
konci víkendovky neurčili vítěze. Po hrách
nás ještě čekal „večerníček“ v podobě filmu o Abrahámovi.
V sobotu ráno po časném budíčku čekala
děti rozcvička, po níž následovala sní-

V neděli jsme uklidili faru a šli na mši svatou. Pak už zbývalo se jen rozloučit a zase
odjet s rodiči domů.

Z VINNÉHO SKLÍPKU

Výstava PRVNÍ LINIE byla zahájena
ve středu 11. června a potrvá do 22. září
2014. Vernisáže se účastnily i význačné
osoby naší politické scény, zastoupené panem Karlem Schwarzenbergem.

Z FARNOSTI

Téma letošní víkendovky byli Abrahám
a Mojžíš. Zúčastnilo se jí celkem osmadvacet dětí z farností Velké Pavlovice,
Horní Bojanovice, Němčičky a šest dětí
ze Syrovic. S plnými batohy, spacáky
a karimatkami jsme v pátek v odpoledních hodinách vyrazili směr Těšanská
fara.

oblíbený fotbal. Kolem čtvrté hodiny se
děti pustily do tvořivé činnosti, kdy si
zdobily lžičky „fimo“ hmotou a také si je
pak odvezly na památku domů. Následoval výstup na „horu Sinaj“, kde bylo dětem představeno a symbolicky předáno
desatero pomocí scének, které secvičili vedoucí.

2014

VÍKENDOVKA V TĚŠANECH MÁ JEDNO OBROVSKOU KOUZLO, DOKÁŽE TMELIT KOLEKTIV.
ČASTO TU VZNIKNE NEJEDNO VELKÉ KAMARÁDSTVÍ, TŘEBA NA CELÝ ŽIVOT…

Víno, delikatesy, jižní Morava a Modré Hory
– to vše patří nerozlučně k sobě. Na zdraví!

mezinárodního veletrhu pro gastronomii,
konal se ve dnech 23. až 25. dubna 2014.
Vinaře z VOC Modré Hory doplňovala expozice Dobrovolného svazku obcí Modré
Hory, která prezentovala obce regionu,
tedy Bořetice, Němčičky, Kobylí, Velké
Pavlovice a Vrbici. Nechyběla nabídka tradičních pochoutek - Velké Pavlovice nabídly velkopavlovické koláčky, Němčičky
své známé trdelníky, Bořetice svůj typický
chléb, Kobylí voňavé uzeniny a Vrbice přichystala štrůdl pana starosty.
K účasti na této akci se nakonec přihlásilo 5 vinařství z VOC Modré Hory a to Vi-

nařství Syfany Vrbice; VÍNO J. STÁVEK
Němčičky; Rodinné vinařství Jedlička
a Novák Bořetice; Vinařství Pavel a Radim
Stávkovi Němčičky; Vinařství Bukovský
s.r.o.. Samostatně se na veletrhu prezentovaly další 2 velké vinařské firmy z oblasti
Modrých Hor - Vinium a.s., Velké Pavlovice a PATRIA Kobylí, a.s..
Vinaři VOC Modré Hory prezentovali
jednak vína VOC - vína originální certifikace, tedy vína odrůd Frankovka,
Modrý Portugal a Svatovavřinecké,
ale také další vína ze své produkce.
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Společný stánek VOC Modré Hory a DSO
Modré Hory navštívily také známé osobnosti jako zpěvák a bavič Vilém Čok,
spisovatel, herec a autor textů písní Jan
Vodňanský, herec Tomáš Měcháček, herec a dabér Otakar Brousek, ml. s dcerou,
politik Přemysl Sobotka a další. Na stánku VOC Modré Hory, také své propagační materiály vystavoval Ing. Petr Gondáš
s Národního vinařského centra Valtice.

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

• červené tiché od 4 g zbytkového cukru
- Stříbrný pohár - PATRIA Kobylí a.s. Modrý Portugal 2011; Bronzový pohár
- PATRIA Kobylí a.s. - Rulandské Modré 2011

• vína ostatní – likérová, aromatizovaná, bez ohledu na zbytkový cukr a
původ hroznů (fortifikovaná) - Zlatý
pohár - VÍNO J.STÁVEK Němčičky LOKUS červený 2011

• červené tiché od 4 g do 45 g zbytkového cukru - Zlatý pohár - PATRIA Kobylí
a.s. - Frankovka 2011

Ing. Jan Stávek, PhD., 774 430 739,
jan@jstavek.cz
Ing. Přemysl Pálka, 774 364 013,
palka@modrehory.cz,
web: www.modrehory.cz

Samozřejmě nechyběla soutěž vín v několika kategoriích, zde přinášíme úspěchy
modrohorských vinařů:

• růžová vína do 4 g zbytkového cukru, bez ohledu na barvu a původ révy
- Stříbrný pohár - VÍNO J.STÁVEK
Němčičky - Rosé Trkmanska 2013

• bílé tiché od 12,1 do 45 g zbytkového
cukru - Bronzový pohár - Rodinné vinařství Jedlička & Novák Bořetice - Tramín Červený 2007

• růžová vína 4,1 - 12 g zbytkového cukru bez ohledu na barvu a původ révy
- Zlatý pohár - VÍNO J.STÁVEK Němčičky - Rosé Nad Zahrady 2013

Pod záštitou Moravínu, svazu moravských
vinařů o. s. a ve spolupráci s Národním vi-

nařským centrem se letošní přehlídky zúčastnilo 48 českých a moravských vinařství
s 336 vzorky vín. Naši vinaři v konkurenci
rakouských vinařů z vinařské oblasti Weinviertel získali v letošním klání 87 zlatých
a 163 stříbrných medailí.
Za velkopavlovické vinaře se soutěžní přehlídky zúčastnila tři vinařství: Vinařství
Lacina, Vinium a.s. a V & M Zborovský.

Vinařství Lacina získalo 1 zlatou a 10 stříbrných medailí, Vinium a.s. 4 stříbrné a V & M
Zborovský si z Poysdorfu přiváží 3 zlaté a 5
stříbrných medailí.

vičky jsme již začali odkládat bundy (cesta
do kopce zahřeje) a na hřebenech Pálavy
jsme se už mohli kochat krajinou zalitou sluncem.
Ani letos nechyběla občerstvovací přestávka v Klentnici. V cíli naší cesty, v Mikulově, jsme se odměnili
dobrým obědem. Při zpá-

buse někteří zanotovali známý popěvek:
„Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme,
už jsme tu…!“ A to při počasí několika posledních dnů bylo opravdu výjimečné.
Letošní výšlap se opravdu
vydařil, ostatně jako každý rok!
Lenka Štefková

Blahopřejeme!

Věra Procingerová

Vždy je dobré udělat drobnou změnu a tak
jsme se domluvili, že příští rok 25. dubna
2015 pojedeme ráno vlakem do Popic a po
té pěšky opět přes hřeben Pálavy do Klentnice odkud pojedeme společně domluveným autobusem zpět do Velkých Pavlovic.
Věřím, že pravidelní účastníci našeho výšlapu změnu uvítají :-) .
Jana Václavková
Výlety do přírody táhnou, nejen zdatné
Sokoly, ale i ostatní věrné příznivce
zdravého pohybu na čerstvém vzduchu!

Vinařství Buchtovi * 1x zlatá medaile,
4x stříbrná medaile

Bednaříková Helena * 1x zlatá medaile

Vinařství Procházka * 1x zlatá medaile, 3x stříbrná medaile

VLCI NA JAŘE

Pavlovín * 2x zlatá medaile

Vinařství V & Zborovský * 2x zlatá medaile, 2 x stříbrná medaile

Suský Marek * 1x stříbrná

Vinium a.s. * 1x stříbrná medaile

Přišlo jaro a s ním počasí,
které nás na schůzkách stále častěji láká ven na trávník
nádvoří Ekocentra Trkmanka ke
sportovnímu klání, tréninkům i různým
hrám. Téměř každou schůzku trénujeme
Setonův běh a také hod na cíl. Tady se ukazuje fyzická zdatnost :-) mladých příslušníků kmene. Pohyb je potřebný a tak se
zabýváme fotbálkem, talířovkou, bagrem,
bramborou i ragbíčkem a taky oblíbenou
hrou „zabijačka“ nejméně hodinu na každé schůzce. Několikrát jsme si vyzkoušeli
přemety stranou, kliky, jízdu zručnosti na

Vinařství Baloun * 1x VZ, 1x stříbrná
medaile
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V sobotu 26. dubna 2014 se uskutečnil již
IV. ročník tradičního jarního sokolského
přechodu Pálavy. Přesto, že předpověď
počasí slibovala spíše přeháňky, příznivci pěší chůze zaplnili autobus, který nás
převezl do Pavlova. Opět s námi byli malí
i velcí a i při hlášení nepříznivého počasí
se nás sešlo čtyřicet.

Velkopavlovičtí vinaři a získané ocenění na soutěži FestWine 2014

Vinařství Lacina * 6x stříbrná medaile

JARNÍ PŘECHOD PÁLAVY SE SOKOLEM,
LETOS JIŽ PO ČTVRTÉ teční cestě do Velkých Pavlovic už v auto-

UŽ NYNÍ SE TĚŠÍME
NA DALŠÍ ROČNÍK
JARNÍHO PŘECHODU
PÁLAVY A TO TROCHU
JINAK!

MEDAILOBRANÍ NEKONČÍ, DALŠÍ SBĚR SE KONAL NA SOUTĚŽI FESTWINE
Velkopavlovičtí vinaři si z jubilejního desátého ročníku mezinárodní soutěže vín Festwine pořádané Vinnou galerií v Brně přivezli docela slušnou hromádku ocenění.
Získali celkem 8 zlatých a 18 stříbrných
medailí.

SPOLKY A KONÍČKY

Celou Pálavu obklopovaly tmavé mraky
a my jsme se s nedůvěrou vydali na výstup
k vrcholu. Cestou ke zřícenině hradu Dě-

VELKOPAVLOVIČTÍ VINAŘI SI Z POYSDORFU
PŘILEZLI 23 MEDAILÍ
Na soutěžní přehlídku vín Weinparade
Poysdorf 2014 bylo přihlášeno 1.150 vín.
Tak vysoký počet vín byl výzvou pro degustační komisi, pod vedením Theo Kaufmanna trvalo státně zkoušeným degustátorům
šest dlouhých dnů, než byla všechna vína
senzoricky ohodnocena.

2014

Věra Procingerová

«

2014
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kole i hody na cíl. A některým z nás se podařilo úspěšně splnit podmínky pro získání příslušného Orlího pera.
V přírodovědné části se zabýváme otisky
listů stromů. Na výpravách se učíme poznávat stromy a jarní kytky. Zúčastnili jsme se
i jarní brigády na úklid okolí Velkých Pavlovic. Svůj úsek od cihelny k hale na Bojanovských jsme svědomitě uklidili a naplnili
různým odpadem dvacet tři pytlů. Další
brigáda nás čekala na kmenovém tábořišti
u Boskovic. Čištění lesa od soušek, spadaných větví i úklid zbytků po těžbě dřeva nám
dal zabrat, ale konečný vzhled tábořiště za
to stojí. Taky jsme si vykopali novou latrínu
a očistili dvě nové sady tyčí na stavbu týpí.

Ani v klubovně naše ručičky nezahálí. Vyrábíme recyklovaný papír (každý alespoň
tři listy formátu A4). Na Jarních dílnách
Ekocentra pleteme žíly a vyrábíme píšťalky
z vrbového proutí. Taky si vyrábíme pravé
woodcrafterské šerpy poct. Svoji zručnost
předvedli i starší Vlci, kteří se zúčastnili
I. ročníku velkopavlovického Gulášfestu
a získali jako jediný z osmi týmů ocenění
od odborné i laické komise. Naše reprezentační družstvo ve složení Medvěd, Rada,
Zvířátko a Mira se i s nehrajícím
kapitánem Starým vlkem předvedlo v nových kmenových tričkách. Ta nám přinesla štěstí
v podobě 2. a 3. místa.
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Oheň je možné rozžít i bez zápalek. Jak?
Zeptejte se mladých Vlků!

Každou schůzku procvičujeme mapové značky a práci s mapou a busolou. Učíme se nejen nad mapou, ale i pomocí různých her
a soutěží. Nejvíc nám dalo zabrat „Člověče
nezlob se“ s namalovanými značkami na
několika políčkách – pro některé nepřekonatelná past :-) a taky „Pexeso mapových
značek“. Spoustě z nás už práce s mapou
jde a značky už nám také problém nedělají. Co nám pořád ale dělá vrásky, jsou šifry,
které si pro nás připravuje Vlk a Maty.
Na jaře jsme si krásně zatábořili nejen na
kmenovém tábořišti, ale podnikli jsme kvůli
výcviku i jarní vandr do Země Vlků. Nejprve nás čekal kousek od Pavlovic tvrdý výcvik
stavby stanů zakončený tradiční zkouškou

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

– stavbou stanu se zavázanýma očima. Poté
jsme si zahráli indiánskou hru „shini“ o jejíž
mírnosti svědčí překlad původního názvu
„malý bratříček války“. Všichni kdo přežili,
:-) pak společně zasedli k ohni na hrnek čaje
a kousek pečených špekáčků – štěkáčků
a špeku – štěku. Povídání, sledování okolní
přírody, popis krajiny od Vrbice až po Pálavu i pozorování hvězd bylo náplní dlouhého
večera. Další den nás ale čekal náročný pochod po původních tábořištích kmene. Navštívili jsme místa známá jako Jelení hora,
Severní Georgie, Ostrůvek a Brod což jsou
názvy některých dodnes existujících rodů.
Cestou jsme pozorovali srny, zajíce a straky. Na Ostrůvku jsme narazili na zlatý důl
na vysoce kvalitní troud. Nacházíme a fotíme spoustu zajímavých kytek. Taky jsme si
vyslechli Vlkovo povídání o historii kmene
i historii Velkých Pavlovic a okolí.
Začátek června byl ve znamení Ekofestivalu v prostorách zámečku na Ekocentru
Trkmanka. V pátek 6. června odpoledne
jsme postavili na trávníku v rohu nádvoří
týpí. Potom začne velké křesací šílenství –
výuka rozdělávání ohně křesadlem. Grilujeme si u toho kuřecí stehna na našich táborových kamnech a připravujeme se na sobotní

nápor zvědavců. A pak až do tmy hrajeme
hry, nebo si vyrábíme kožená pouzdra na
své šerpy poct. Sobota byla dle očekávání
ve znamení velkého vedra a nečekaně za
malé účasti lidí. Vedle Brontosaurů, lesáků,
stánku bio zemědělce a podobných atrakcí
a stánků se naše expozice z týpí a dvou informačních panelů neztratila. Během dne
nám z pódia, i přes šílené vedro, perfektně
zahrálo či zazpívalo několik sborů a skupin.
V době největšího odpoledního žáru je nám
ale zima, neboť pátráme, s baterkou v ruce,
v temných zákoutích zámeckého sklepení
po stopách vedoucích k pokladu u nohou
tajemné bohyně. A potom už nás čekají míčové hry a k večeru ještě rukodělná dílna.
Neděle proběhla ve znamení dopisování
deníků, úklidu celého nádvoří a také balení
týpí. I když se nám akce líbila, shodli jsme se
na tom, že už se nemůžeme dočkat výpravy na sever do chladivých stínů lesů v okolí
Boskovic.
Pořád se něco děje. Teď už se ale naše pozornost upírá především k přípravě na XXV.
Letní expedici Vlků.
Bc. Jara VLK Suský

JAK BYLO NA SLETU ČARODĚJNIC V CHARVÁTSKÉ NOVÉ VSI?
Letošní čarodějnické merendy jsme se zúčastnily pro změnu u našich kamarádek
Rebelek v Charvátské. Už nám naše stoletá rozviklaná kolena odmítají poslušnost,
a tak jsme daly přednost pevnému povrchu před orgiím na trávě. Oprášily jsme
košťata a odstartovaly jsme směrem na
Břeclav.
Po cestě se přidaly ještě dvě naše kolegyně
a po úspěšném přistání jsme napochodovaly v počtu osmi babic a v pevném šiku na
sletový palouk. Rej už byl v plném proudu

a tak jsme neváhaly, zaparkovaly košťata
a hurá do víru tance.

věrečné. Pak už nezbývalo než nastartovat
košťata a vyrazit k domovu.

Hrál skvělý Amulet, zábava byla výborná,
a tak jsme na „parketu“ vydržely až do zá-

Vláďa Vondra z Přátel country

SENIOŘI NA VÝLETĚ PO MODRÝCH HORÁCH
Klub důchodců Velké Pavlovice ve spolupráci s Městem Velké Pavlovice uspořádal
v úterý 13. května 2014 výlet do blízkého

okolí Velkých Pavlovic. Navštívili jsme muzeum v Kobylí, sklepy a kostel ve Vrbici,
sklepy na Kraví hoře v Bořeticích, rozhlednu Slunečná a rybářskou
baštu ve Velkých Pavlovicích. I když jsme navštívili „jen“ nejbližší okolí
Velkých Pavlovic, přesto
jsmese dozvěděli spoustu zajímavých informací
a celý výlet byl pro nás
velice milým a příjemným zážitkem.

«

Jako každoročně – opět okouzlující!
Čupr čarodějnice!
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Oldřich Otáhal

Velkopavlovičtí senioři si
v rámci výletu po Modrých
Horách prohlédli stálou
expozici muzea v Kobylí.

2014

HASIČSKÝ DOROST ZÁPOLIL VE SLOVENSKÝCH VODERADECH
Brzy po ránu, v sobotu 26. dubna 2014,
se naši velkopavlovičtí mladí hasiči vydali
na dlouhou cestu od zahraničí, na Slovensko. A důvod? Ten byl jasný, byli totiž pozváni naším družebním sborem Voderady
ze Slovenska na soutěž mladých hasičů
a taková nabídka ukázat se v zahraničí se
přece neodmítá!
Celou cestu nám pršelo, ale jakmile jsme
dorazili do Voderad, tak pršet přestalo
a dokonce občas vysvitlo i slunce. Po příjezdu na soutěž jsme se převlékli do dresů,
postavili stan, vyzbrojili se vlajkami, aby
každý poznal odkud jsme a šlo se závodit.
Jako první jsme absolvovali štafetu 400
metrů s překážkami, první pokus nebyl

vůbec špatný, ale pořád bylo co zlepšovat.
Poté jsme šli na požární útok s vodou, který jsme dokončili s časem 26 vteřin. Ihned
poté jsme absolvovali druhé kolo štafety,
kde jsme svůj minulý čas vylepšili o necelých 6 vteřin a s časem 106 vteřin jsme po
štafetě byli na pátém místě. Druhý pokus
požárního útoku už nebyl tak povedený,
po poruše „mašiny“ jsme pokus nedokončili a zapsal se nám tak čas z prvního pokusu a to 26 vteřin.
Celkově tedy naši mladí hasiči skončili na
4. místě, což je určitě obrovský úspěch.
Ještě jednou našim malým borcům blahopřejeme!
Michal Procinger

Mladí hasiči reprezentovali
Velké Pavlovice na zahraniční soutěži,
u slovenských sousedů ve Voderadech.

NÁROČNÝ VÍKEND MLADÝCH HASIČŮ
V sobotu 10. května 2014 se konala soutěž
mladých hasičů ve Cvrčovicích a jelikož to
není zrovna nejblíže, museli naši mladí hasiči vstávat brzo ráno, aby stihli start soutěže.
Nakonec jsme na soutěž dorazili jako první a
díky tomu jsme si mohli vybrat místo pro naši
„základnu“. Ještě než vám sdělíme výsledek
soutěže, musíme poděkovat mladým hasičům z Bořetic, kteří skvěle doplnili naši sestavu a jen díky nim jsme vůbec mohli soutěžit.

Nedělní ráno ovšem nebylo tak pěkné, jak
jsme čekali. Bylo oblačno a pršelo. To nám
ovšem náladu nezkazilo. Sešli jsme se na
perfektně nachystaném hřišti u rybárny.
Týmy pomalu přijížděli a déšť ustal. Soutěž
se rozjela. Přijeli i pozvaní hasiči ze slovenských Voderad.

Tak a teď už výsledky. Mladší žáci díky skvělému času 23,95 sekund skončili na krásném sedmém místě, starší žáci díky nejlepšímu času sezony 20,94 sekund skončili na
místě osmém.

Po menší komplikaci s rozdělovačem šli naši
mladší žáci na start jako čtvrtí v pořadí a s časem 24,96 sekund skončili na celkově šestém místě, což určitě v těchto ztížených podmínkách nebylo špatné umístění. Starším
žákům se tak nedařilo, zamotala se jim totiž
hadice, kvůli které svůj pokus nedokončili
a skončili tak na děleném devátém místě.

A teď už jdeme na neděli. A co že se v neděli
dělo? No dělo se toho hodně, poprvé se totiž
v novodobé historii mladých hasičů konala
soutěž v požárním útoku na domácí půdě. Příprava byla dlouhá, vyčerpávající. Mladí hasiči se na první domácí vystoupení velice těšili.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, co se
podíleli na přípravách domácí soutěže a hlavně míří poděkování a velké uznání našim
mladým hasičům i hasičům z Bořetic za obrovskou snahu a bojovnost, kterou předváděli po celý víkend.
Michal Procinger

Skvělá týmová práce, i těch nejmenších!
Hasiččinu musíte mít prostě v krvi, Sárince
Hasilové koluje tělem zcela jednoznačně.

MLADÍ HASIČI DOVEZLI ZE ŠITBOŘIC ZLATOU MEDAILI
Mladí hasiči z Velkých Pavlovic se poprvé
v této sezoně umístili na stupních vítězů
a hned z toho byla zlatá medaile v kategorii
starších žáků. Po úžasném výkonu ve štafetě, kde jsme byli druzí a po rekordním čase
v požárním útoku, který jsme vyhráli, jsme
v celkovém pořadí soutěže obsadili první místo. Velkou zásluhu na medaili mají
i mladí hasiči z Bořetic, kteří opět skvěle
doplnili naše družstvo a navíc nám půjčili

jejich silnou mašinu. Mladší žáci skončili
stejně jako loni na krásném čtvrtém místě,
avšak na medaili toho moc nechybělo.
Na závěr ještě jednou velké díky všem mladým hasičům z Pavlovic i Bořetic za krásnou „zlatou neděli“. Už teď se těšíme na
další soutěž mladých hasičů.
Michal Procinger

Jsme jedničky, jsme zlatííííííí!!!
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DEN DĚTÍ S POŘADEM HURÁ NA PRÁZDNINY

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY…
Folklórní soubor Sadováček při místní
Mateřské škole se velmi často objevuje na
řadě kulturních a společenských akcí pořádaných ve Velkých Pavlovicích. Ne jinak
tomu bylo na prvomájové vernisáži výstavy Retro kočárky, kde se jejich roztomilá
účast přímo nabízela.

SADOVÁČEK MEZI KOČÁRKY, V ROLI MAMINEK A TATÍNKŮ

Karolína Bártová

Děti se drží za ruce, nahlas zpívají a recitují básničky, které se naučily ve školce.
Usilovně vzpomínají na kroky k tanečkům, aby mohly překvapit svoji maminku... Jako každý rok, tak i letos proběhlo
vystoupení, které si děti připravily pro své
maminky k jejich svátku.
Ve třídě Sluníček si děti zahrály na motýlky a na mravenečky. Zvířátka, klauni
a kouzelník zase předvedli cirkusové umění maminkám ve třídě Berušek. U Koťátek
se děti proměnily ve zvířátka na dvorku,
na louce a v lese. „Beruško půjč mi jednu
tečku, třeba tu co máš na zadečku…“ Tato
písnička zněla ze třídy Kuřátek, kde děti
ztvárnily berušky a broučky.

MATEŘINCE SE VÝLET DO LEDNICE VYDAŘIL NA 100%
V úterý 20. května 2014 jsme se konečně
dočkali! Před školkou čekaly dva autobusy a paní učitelky s dětmi mohly konečně
odjet na dlouho očekávaný výlet do Lednice. První zastávka byla v Hippoclubu
Lednice. Návštěva zdejších stájí a ukázka
základní péče o koně děti velmi zaujala.
Po vydatné svačině na nás čekal Janohrad,
kde se děti dozvěděly něco z jeho historie.
Na závěr prohlídky prověřila paní průvod-

Den dětí se letos ve školce krásně vydařil, všichni se náramně pobavili a domů odcházeli
spokojeni, s úsměvy na rtech…

kyně pozornost dětí třemi otázkami, na
které úspěšně odpověděly. Nakonec jsme
se prošli zámeckou zahradou.
Sladkou tečkou výletu byla osvěžující zmrzlina. Počasí nám přálo a na tvářích spokojených dětí byla vidět nejen radost, ale
i únava z příjemného výletního dne.
Kolektiv paní učitelek MŠ Velké Pavlovice

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY…

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY ZA NÁMI…
Absolventské zkoušky za námi, poslední
vysvědčení před námi a pak božské prázdniny! Tak si šťastně vydechli žáci devátých
ročníků, kteří v týdnu od 26. do 29. května
2014 skládali absolventské zkoušky. Vykonali povinnou zkoušku písemnou a ústní z jazyka českého a literatury, písemnou
z matematiky nebo ústní z anglického jazyka a jako třetí si vybírali z nabízených
předmětů – dějepis, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis (ústní zkoušení).

Připravovat se na ně mohli již od října,
kdy jim byly sděleny tematické okruhy
k jednotlivým předmětům, z kterých budou
zkoušeni. K přípravě na zkoušky mohli
využívat pondělní konzultační hodiny nebo
si domlouvat konzultace s jednotlivými
vyučujícími.
Všichni žáci, svátečně oblečeni a mnozí
i s trémou, složili zdárně absolventské
zkoušky s větším či menším úspěchem.

OSMÁCI TŘÍDILI JAZYKY

Vlastnoručně vyrobený dárek, přáníčko
a pusinka na tvář byla pro maminky tou
nejkrásnější odměnou za jejich lásku a starostlivost.
Kolektiv paní učitelek
MŠ Velké Pavlovice
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k posezení. Tímto bychom chtěli poděkovat Městu Velké Pavlovice a jeho pracovníkům za krásné prostředí zahrady, které
nám vytvářejí.
Kolektiv paní učitelek
MŠ Velké Pavlovice

Děti ze Sadováčku se cítily mezi kočárky jako rybky ve vodě!

Velkým překvapením slavnostního odpoledne bylo, když děti vyzvaly maminky ke
společnému tanečku.

Děti popřály maminkám k jejich svátku
besídkami plnými písniček, říkadel,
tanečků a lásky.

A ještě jeden dárek děti ke svému svátku
dostaly – nové, netradiční, krásné pískoviště, které v tento den posloužilo nejen
dětem ke hrám s pískem, ale i rodičům

Na zahradu školky přijeli manželé Trnkovi z Brna se zábavným pořadem „Hurá na
prázdniny“. Při veselých tématických písničkách jsme cestovali vlakem i lodí, k babičce a dědečkovi, do lesa i k moři. Do tance se zapojili nejen děti a paní učitelky, ale
i tatínkové, maminky, sourozenci a prarodiče. Stavěli mosty nebo povzbuzovali
své ratolesti tleskáním do rytmu. I když
to s počasím vypadalo zpočátku všelijak,
vydržel hezký den a déšť nás nezahnal.
Nejen tancem, ale i teplým špekáčkem od
paní kuchařek jsme se zahřáli. Unaveni
a obohaceni o společné zážitky jsme se
rozcházeli do svých domovů.

Svět kočárků je přeci určen právě dětem,
i když ty školkové jim už trošku odrostly.
Malí tanečníci oživili slavnostní chvíli vystoupením, kde se proměnili v malé maminky a tatínky, protentokrát krásně nastrojených panenek v peřinkách.

ODPOLEDNE S MOJÍ
MAMINKOU

Den dětí je pro nás jednou z příležitostí
společného setkání dětí, jejich rodičů a sourozenců, paní učitelek a celého personálu
mateřské školy. Bylo tomu tak i v pondělí
2. června 2014.
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Na Janohradě se dětem moc líbilo!

Žáci osmého ročníku se ve středu 28. května 2014 již po třetí zúčastnili přednášky,
kterou si pro ně připravil pan Mgr. Petr
Malčík, vědecký a výzkumný pracovník
Etymologického oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky.
Tentokrát je seznámil s klasifikací jazyků.

Ceníme si, že přednáška měla mezi žáky
pozitivní ohlas, a proto ve spolupráci naší
školy s panem Mgr. Malčíkem budeme
rádi pokračovat.
Mgr. Jitka Šaňková

Jako obvykle jeho přednáška žáky zaujala,
o čemž svědčila i pozornost a ukázněnost
třídy. Žáci oceňovali nejen pro ně nové poznatky, které jim poutavou formou předával, také zapojení do přednášky, kdy mohli
uplatnit své vědomosti ze zeměpisu, znalosti angličtiny, typů různého písma, ale
také jeho příjemný hlas a vystupování.

Ve středu 28. 5. dorazil na naši školu pan
Mgr. Petr Malčík, který si pro nás připravil
přednášku na téma Klasifikace jazyků. Na
úvod spustil prezentaci, kdy jsme se dozvěděli, že existuje tři až deset tisíc jazyků
a že se dělí do čtyř skupin, a to na jazyky
světové, dále na třídění zeměpisné, genetické a gramatické.

Žáci o přednášce napsali:

Jsme přesvědčeni, že žáci určitě získali cennou zkušenost, neboť podobnými
zkouškami budou procházet na středních
školách a v učebních oborech, ale i v různých životních situacích. Zopakovali si
a upevnili vědomosti, jež by si jako absolventi základní školy měli s sebou odnášet
do dalšího života, směrem k dospělosti,
a tím i k větší zodpovědnosti a pracovitosti.
Mgr. Jitka Šaňková

Pak jsme samostatně pracovali s textem,
který byl napsán ve dvaceti různých jazycích, a my se pokoušeli přiřadit ten správný. Celkem bylo pro nás těžké rozeznat
například čínský jazyk od japonského, ale
nakonec jsme to společnými silami zvládli. Bavilo nás přiřazování jazyků podle vlajek jednotlivých států.
Velmi se nám líbilo, když nám jednu větu
přečetl ve všech dvaceti jazycích. Oceňujeme i to, že pokud jsme něčemu nerozuměli, snažil se nám to pan Malčík přiblížit
názorným příkladem.
Přednáška se nám moc líbila a jsme rádi,
že jsme dostali příležitost si ji vyslechnout. Byly to dvě zábavné, poučné a zajímavě strávené hodiny.
Žáci 8. A třídy
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O VĚDĚ POPULÁRNĚ
Dne 28. května tohoto roku, měli žáci a žákyně ZŠ Velké Pavlovice, partnerské školy Akademie věd České republiky, v. v. i.,
možnost vyslechnout si již třetí populárně-naučnou přednášku z oblasti jazykovědy. Po rozpravě o genezi slovanských
písem a personálním zrodu slovanské filologie v českých zemích jsme se tentokrát
zaměřili na klasifikaci jazyků světa.
Auditorium bylo seznámeno s tím, že klasifikaci jazyků představuje širokospektrální problematiku komplikovanou zejména
skutečností, že lingvistika nemá spolehlivé nástroje k určení diferencí mezi spisovným jazykem a dialektem, v důsledku
čehož se údaje o počtu pohybují v rozsáhlém odhadu ohraničeném terminální uzly
3500 a 10 000 položek.
Dále vyslechlo krátké institutio čtyř základních klasifikací jazyků, přičemž první, so-

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

ciolingvistická, obrážela počty mluvčích
a seznámila přítomné s jedenácti jazyky,
jež nesou atribut světové, a následující,
geografická, zeměpisné rozšíření jednotlivých jazyků v rámci kontinentů. Při deskripci klasifikace genetické, založené na
lexikální a partikulárně též gramatické
sounáležitosti, bylo publikum konfrontováno s dvaceti ukázkami textu v různých
jazycích a vyzváno k dešifraci jednotlivých
ukázek.
Tím bylo vedeno nejen ke gnózi, že slovanské jazyky tvoří jednu rodinu a do určité
míry jsou českým mluvčím srozumitelné,
nýbrž i k osvětlení dalších poznatků, např.
vztahu mezi písemným a kolokviálním jazykem na konkrétním příkladu čínštiny.
Součástí této relace byla i zmínka o skutečnosti, že si čínské děti musí k základnímu čtení literatury osvojit pět tisíc znaků
písma chan-c‘, což mezi přítomnými vedlo k přehodnocení míry zátěže v českém
primárním školství.

Při závěrečné klasifikaci, typologické, účastní využili své poznatky z cizích jazyků,
které si osvojují, a byli tak s to pohlédnout
komparativně na penzum jazyků gramaticky příbuzných.
Při generálním hodnocení všech tří přednášek můžeme konstatovat, že žáci a žákyně velkopavlovické školy disponují solidními znalostmi z lingvistického oboru,
což musíme přičíst k dobru a cti nejen
jejich pedagogům, ale také vedení školy, které pořádáním obdobných setkání
spektakulárně tříbí jejich myšlení.
Z pozice pracovníka AV ČR, v. v. i., také
nemohu nezmínit fakt, že se na místní základní školu vždy rád vracím.
Petr Malčík

PROJEKTOVÝ DEN NA ZŠ „HISTORIÍ VELKOPAVLOVICKÝCH VINOHRADŮ“
Dne 9. května 2014 jsme uspořádali
projektový den, který zakončil celoroční práci žáků III., IV. a V. ročníku 1. stupně ZŠ Velké Pavlovice. Cílem našeho
projektu byla analýza pomístních jmen
na katastru obcí Velké Pavlovice, Bořetice, Němčičky, Rakvice, Velké Němčice,
Velké Bílovice, Vrbice, Zaječí a zpracování slovníčku nářečních slov týkajících se prací ve vinohradě.
Žáci vyhledávali na mapě katastru Velkých Pavlovic názvy svých vinohradů a postupně je do mapy zaznačili. Dalším krokem bylo vyplnění pracovních listů na
dané téma a zpracování slovníčku nářečních slov souvisejících s prací ve vinohradě. Na řadu přišla i pohybová činnost v tělocvičně, kterou jsme nazvali terčový závod. Děti dostaly za úkol formou běhacího
diktátu napsat latinský citát IN VINO VERITAS a lidovou moudrost našich předků.
Celý náš projekt jsme tak zakončili podle učení Jan Amose Komenského, který
říkal, že aktivně a všemi smysly zapojení
žáci si potřebné vědomosti a dovednosti osvojují mnohem snáze než při učení
formou výkladu, zapisováním do sešitu
a následného memorování.
Kolektiv vyučujících 1. stupně
ZŠ Velké Pavlovice
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Vybraná nářeční slova
z prací žáků - SLOVNÍČEK
NAŘEČÍ

Podlom - očištění hlavy od nežádoucích
letorostů
Postnica - motyka na první kopání v době
půstu

Bečka, kaď - sud

Putna - nádoba na nošení hroznů z vinohradu

Cúnky - mladé větvičky, které nemají květy

Presúz - lisovna

Drátěnka - dráty na podporu vinné révy
ve vinohradě

Rampúch - větrací šachta do sklepa

Hlava - sazenice vinné révy
Kantnýře - trámy, na kterých ve sklepě
leží bečky

Ríví - letorosty vinné révy
Rulanda - rulandské bílé
Slúpek - betonové sloupky ve vinohradě

Koštovat víno - chutnat víno

Smítání - vylamování nežádoucích letorostů
Šeďák - rulandské šedé

Konva - konev

Špagát - provaz

Koštýř - skleněná nádoba na nasávání
vína ze sudu

Špunt – zátka

Kýbl - kbelík
Mustlovat - mačkat hrozny v kádi

Když se vysloví slovo matematika, tak
některým dětem (stejně tak i některým
rodičům) naskočí „husí kůže“ a vybaví si
nejspíš ne zrovna příjemné vzpomínky na
školu.

MATEMATICKÝ KLOKAN 2014
kategorie: BENJAMÍN
1. místo * Langerová Marie * VII. A
2. místo * Surmanová Nela * VII. A
3. místo * Fridrich Tomáš * VI. A

Existuje řada srovnávacích testů i na mezinárodní úrovni, které ukazují, jak si
vedou žáci jednotlivých zemí ve čtenářských, matematických či přírodovědných
dovednostech. Z posledních výzkumů
plyne, že výsledek českých žáků v matematice byl průměrný.

MATEMATICKÝ KLOKAN 2014
kategorie: KADET
1. místo * Mádlová Marie * VIII. A
2. místo * Bařinová Michaela * VIII. A
3. místo * Halmová Tereza * VIII. A

Proto se i žáci naší školy zúčastnili celosvětového měření matematických a logických úloh Matematický KLOKAN. Úlohy,
které jsou zařazeny do testování, nejsou
vůbec jednoduché. Vyžadují u žáků nejen
konkrétní znalosti, které jsou jim předávány v hodinách matematiky, ale také notnou dávku logického uvažování, čtenářské gramotnosti a zdravého úsudku.

V pátek 9. května 2014 si změřili své síly
žáci II. stupně v tradičních i netradičních
úlohách s matematickým zaměřením. Cílem bylo hravou formou ukázat, že matematika je bude provázet celým životem

a aniž by si to žáci uvědomovali, tak se
s ní setkávají každodenně v různých situacích. Snad se podařilo žákům ukázat, že je
matematika zkrátka vážně denně s námi
a není třeba se jí nevážně bát, ale s radostí
používat!
Celkové pořadí tříd v matematické
gramotnosti ZŠ Velké Pavlovice 2014:
1. místo * VII. A
2. místo * VIII. A
3. místo * VI. B
Nejlepší řešitelé úkolů
(celkové vyhodnocení):
1. místo * Tadeáš Kacer * VIII. A
2. místo * Lukáš Čačík * VII. A
3. místo * Markéta Pešková * VII. A
Mgr. Veronika Prokešová

Výsledky žáků ZŠ Velké Pavlovice
MATEMATICKÝ KLOKAN 2014
kategorie: CVRČEK
1. místo * Bílek Martin * III. A
2. místo * Valná Simona * III. B
2. místo * Náležinský Miroslav * III. A
3. místo * Vymazal Petr * III. A
MATEMATICKÝ KLOKAN 2014
kategorie: KLOKÁNEK
1. místo * Šnajdrová Tereza * V. A
2. místo * Valná Radka * V. A
3. místo * Pejchlová Klára * V. A

I matematika může být zábavná!

Šíja - šikmá chodba vedoucí do sklepa

Kára - dvojkolák
Koštovačka - sklenička na ochutnávání vína

MATEMATIKA VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ
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Tažeň - letorost
Užínání vrší - zkracování dlouhých letorostů

Mustlák, mestůvka - tlouk, kterým se hrozny mačkaly v kádi

Vlašák - ryzlink vlašský

Oborávání - orání půdy traktorem kolem
vinné révy

Výpleva - vylamování zálistků, které nemají květy

Oslíz nebo ostrlíz - paběrkování ve vinicích

Zelené práce - jarní práce ve vinohradě

Vyklučit vinohrad - vytrhat vinohrad

NOVODOBÍ RYTÍŘI KRÁLE CHLODVÍKA
Že jste ještě neslyšeli o králi Chlodvíkovi? To páťáci ze základní školy už ano,
díky vědomostní historicko-přírodovědné
soutěži s názvem Rytíř krále Chlodvika.
Proč zrovna král Chlodvík? V době zániku západořímské říše se franské kmeny
postupně spojovaly do kmenových svazů,
v jejichž čele stáli silní náčelníci, kteří mezi
sebou soupeřili o moc.

V dnešní době se již nepotřebujeme učit
obratně zacházet s mečem a štítem. Naši
novodobí rytíři proto vyměnili doslovné
zbraně za vědomosti, se kterými proti
sobě bojovali. V letošním druhém ročníku, konaném ve středu 11. června 2014,
se o titul utkalo 6 žákyň páté třídy, které
v předchozím nominačním testu získaly
nejvíce bodů.

Nejschopnější z nich, Chlodvík z rodu
Merovejců, odstranil své soupeře, sjednotil všechny Franky pod svoji vládu a sám
se stal roku 481 králem. Tento úspěšný
válečník, schopný politik a diplomat je považován za zakladatele franské říše.

Čekaly na ně úkoly ze tří oblastí: historie,
přírodověda a všeobecné znalosti. Historické otázky mapovaly období od vzniku
Velkomoravské říše a příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu a postupně se dotýkaly dalších důležitých postav

a míst české historie. V přírodovědné části
zase prokazovali své znalosti fauny a flory.
Ale ne všechno v životě se dá „našprtat“.
Právě proto se poslední okruh otázek týkal všeobecných vědomostí, které soutěžící mohli získat z běžného života. Mnozí
určitě zůstali překvapení nad otázkou,
k jaké činnosti se používá droždí, či jakou
práci vykonává kamelot?
Všechny správné odpovědi byly odměněny čokoládovými dukáty. Co by to ale
bylo za soutěž bez dobrého publika? O to
se postarali spolužáci, kteří byli zároveň
také vtaženi do dění a měli možnost ukořistit část čokoládového pokladu pro sebe
– svou pohotovostí a prokázanými vědomostmi.
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Na rytíře byly nakonec pasovány tři vítězky s největším počtem získaných dukátů.
Za svůj obdivuhodný výkon byly odměněny tričkem s nápisem soutěže. Nejlepšími
bojovnicemi se staly: 1. místo – Klára
Pejchlová, 2. místo - Sára Forejtová,
3. místo – Radka Valná.
Věříme, že si všichni zúčastnění odnesli
z tohoto dne příjemné zážitky a chuť v podobných soutěžích pokračovat. Ještě jednou srdečně blahopřejeme!
Mgr. Miroslava Kosíková

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

DĚTI A DIVADLO
Nevšední zážitky, které dopřáváme dětem
na naší základní škole, jsou pravidelné
návštěvy brněnských divadel. Máme veliké štěstí, že je nám Brno tak blízko, díky
čemuž máme nejen velký výběr pohádkových představení, ale navíc i různorodost
ve výběru divadel.
Děti pravidelně navštěvují nejen divadlo
Polárka či Radost, ale také činohry a balet

v Mahenově divadle a v neposlední řadě
i v našem Národním moravském divadle
Janáčkově.
Návštěva divadla s sebou přináší nejenom
zážitky kulturní, ale i společenské. Učí
děti, jak se mají v divadle chovat, jak se
vhodně obléci a kdy začít tleskat.
Děkujeme tímto štědrosti rodičů, že
ochotně přispívají na všechny akce a tím
rozvíjí kulturu na naší ZŠ.
Mgr. Darina Zborovská

TĚŠÍME SE NA
PRÁZDNINY,

Nejdůležitější však je to, že umí reagovat
na pokyny, které jsou používány při běžných situacích. Své znalosti si prakticky
ověřili na oslavě Dne dětí, který pro ně
připravili žáci sedmých ročníků ve spolupráci s paní učitelkou Prokešovou.

Krásné prázdniny přeje lektorka
Mgr. Vilemína Osičková

Prázdniny jsou tu – huráááá, vyplouváme!
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V úterý 20. května 2014 se ZŠ Velké Pavlovice zúčastnila oblastních plaveckých
závodů 3. tříd v Hustopečích. Za naši školu byli nominováni tři nejrychlejší chlapci
a tři děvčata.
Soutěžilo se ve volném stylu v kategorii
chlapců a dívek na 25m a o vítězný pohár
ve štafetě bojovala čtyřčlenná družstva.
Plavecké soutěže se zúčastnilo 86 žáků
z 22 základních škol.

Ve škole přivítal děti pan ředitel RNDr.
Hanák s paní zástupkyní Korpovou a za
skvělou reprezentaci naší školy je odměnili.
Kategorie chlapci:
1. místo * Náležínský Miroslav, III. A - 00:20,1
2. místo * Svatoň Radim, III. B - 00:20,2
9. místo * Dostál Pavel, III. B - 00:23,8
Kategorie dívky:
1. místo * Varmužová Lucie, III. A - 00:16,5
17. místo * Zehnalová Michaela,
III. A - 00:27,7
19. místo * Hercogová Magdaléna,
III. A - 00:28,0
Kategorie školy – štafeta
1. místo * ZŠ Velké Pavlovice
Mgr. Eva Drienková

VÍTĚZI VE SBĚRU PAPÍRU SE STALY 3.A a 7.B

Malí „angličánci“ se začali připravovat
na léto. Vyrobili jsme si společně lodičky
na moři, letadla, která doletí velmi daleko
a ještě vypadají úžasně. V plánu máme
další zajímavé nápady jako návrh na prázdninový autobus, který děti odveze na jejich vytoužené a zasloužené prázdniny.
Během celého školního roku se druháčci
a prvňáčci seznámili kromě jiné s názvy
jídel, s oblečením, se zvířátky a to pomocí nejrůznějších forem práce od písniček, básniček doplněných o pohybový
nebo výtvarný projev. Snažili jsme se
propojit různé projekty, které probíhaly
v rámci nejen naší školy ale i města Velké
Pavlovice (např. Dary jižní Moravy, Den
otevřených dveří aneb škola plná chutí,
výlet prvních ročníků do ZOO).

MALÍ PLAVCI ZÍSKALI ZLATO

Závody to nebyly vůbec jednoduché, přesto naši malí plavci podali vynikající výsledky. Přes velkou konkurenci obsadili
první místa ve všech disciplínách. Lucie
Varmužová dokonce překonala plavecký
rekord z roku 2008.

ANEB JAK NÁM UBĚHL
DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK
V ANGLICKÉ ŠKOLNÍ
DRUŽINĚ

Žáci základní školy v pěti kolech, která proběhla za školní rok 2013/2014,
nasbírali a odevzdali 66.074 kg starého papíru.

Nejmladší žáci naší školy v proslulém brněnském loutkovém divadle Radost.

KYTAROVÝ KONCERT, SPRÁVNÝ
TIP PRO SKVĚLOU NÁLADU
V pátek odpoledne, dne 16. května 2014,
pořádaly děti, které navštěvují kroužek pod
vedením Karin Forejtové, kytarové vystoupení pro své rodiče, prarodiče a kamarády.
Kytaristi se sešli o půl páté, aby všechno
doladili a nachystali. Atmosféra byla plná
zdravé nervozity, očekávání i nadšení. O hodinu později se začalo scházet obecenstvo
a přišel čas se předvést.
Nejdříve vystoupili nejmenší a postupně se
přešlo až k těm nejstarším a nejvíce zdatným. Zazněly písně různých rytmů, akordů
a tónů. Kytaristi se předvedli i v jazykové
znalosti, když s kytarovým doprovodem zazpívali píseň v angličtině. Po skončení pro-

gramu sklidily děti potlesk a rodiče se dmuli
pýchou ještě večer.
Karin Forejtová,
vedoucí kytarového kroužku

Kytarový dýchánek se stal příjemným zakončením jednoho z květnových pracovních týdnů.
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Na I. stupni se na 1. místě umístila třída 3.A, která odevzdala celkem 19.863
kg, což na žáka této třídy představuje
9.858,17 kg. Na 2. místě je třída 1.A a na
3. místě 4.B. Žáci na II. stupni sbírali stejně usilovně a na 1. místě se umístila třída
7.B, na 2. místě 8.A a na třetím 6.A.
Uvedené třídy obdrží jako odměnu příspěvek na školní výlet ve výši 5.000,- Kč,

3.000,- Kč a 2.000,- Kč za jednotlivá
umístění.
Nejlepším sběračem na prvním stupni se
stala Anetka Pleskačová, která odevzdala
8.250 kg a na II. stupni Oldřich Vymazal,
který odevzdal za školní rok 2.486 kg.
Výsledky sběru starého papíru na ZŠ za
celý školní rok 2013/2014
I. stupeň
Nejlepší třídy:
1.místo * 3.A (průměr 958,15 kg)
2.místo * 1.A (průměr 436,76 kg)
3.místo * 4.B (průměr 351,00 kg)

Mirek Náležinský na prvním místě
a Radim Svatoň na druhém místě
se po zásluze radují z úspěšného závodu.

Nejlepší jednotlivci:
1. Pleskačová Aneta * 3.A * 8.250 kg
2. Navrátilová Klára * 3.A * 2.486 kg
3. Bártová Zuzana * 4.A * 2.090 kg
II. stupeň
Nejlepší třídy:
1.místo * 7.B (průměr 319,8 kg)
2.místo * 8.A (průměr 280,88 kg)
3.místo * 6.A (průměr 228,2 kg)
Nejlepší jednotlivci:
1. Rozinka Jan * 7.B * 2.486 kg
2. Vymazal Oldřich * 8.A * 1.822 kg
3. Suský Miloš * 6.A * 1.552 kg
Ing. Lenka Bukovská

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI A DOBRŮTKAMI VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
V letošním školním roce proběhlo ve
školní jídelně několik akcí, o kterých
bychom vás rádi informovat.
Jako první byla vyhlášená prázdninová
soutěž o nejlepší recept. Tuto soutěž vyhrála Zuzana Bártová, která poslala dva
recepty. Zatímco první recept - rýžovou
kaši, sama uvařila i nafotila, druhý nám
poslala jen ve formě fotografie, byla to
maxi borůvková knedle z jejího prázdninového putování po Krkonoších. Své sliby
dodržujeme, proto byl tenhle recept zařazen do našeho jídelníčku, pochopitelně
jen v menší podobě.

V březnu nás navštívil kuchař firmy La
Food Lukáš Pištělák a uvařil s kuchařkami
pro děti Lasagne s vanilkovým krémem
a Kuřecí nudličky ve smetanové omáčce
se špenátem a bramborovými špeclemi.
Děti byli asi více uneseny z pana kuchaře,
i když jídlo bylo velmi dobré.
Během března a dubna naši strávníci
mohli zaznamenat mnohé změny v jídelníčku. Objevila se tu totiž úplně nová jídla
jako např. Kuře na medu, Vranovský bifteček, Rizoto z krabích tyčinek, Vepřové
maso po Řecku a mnohé jiné. Složení bylo
vždy vyvěšeno na nástěnce a webových

stránkách ZŠ. Dospělí strávníci tuhle
změnu uvítali, ovšem děti si zvykaly mnohem hůře. Některá jídla vám chutnala
natolik, že je určitě do jídelníčku znovu
zařadíme.
Ve středu 30. dubna 2014 přiletěl rej čarodějnic, který si upravil jídelnu k obrazu
svému. K vidění byli dokonce i pavouci
a pavučiny. Děti si mohly pochutnat na
Čarodějném kotlíku s rýží a Vlasech Baby
Jagy. Prý to byla velká pochoutka.
A že v jídelně není prostor pro nudu, se
mohly děti přesvědčit při naší poslední
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akci - Mezinárodním dnu dětí. Páni, tam
to ale ožilo! Plno balónků a her – bužírky, puzzle, kreslení... A samozřejmě nesmíme zapomenout na jídlo, to je přeci
to nejdůležitější. K MDD jsme připravili
speciální Menu - Trautenberkovu baštu
a Krtečkovu kapsu.

podpořila EU v rámci fondu mikroprojektů regionu Bílé Karpaty. Projekt je zaměřen na spolupráci s partnerskou školou
v Senici na oblast environmentálního
vzdělávání. V rámci projektu se uskuteční i mapování sysla obecného v lokalitách
města Velké Pavlovice.

Na letní prázdniny ŠJ vyhlašuje 2. ročník
soutěže o nejlepší recept. Letošní téma je:
CESTA KOLEM SVĚTA. Své recepty, popřípadě i fotografie (nepovinné) mohou
žáci ZŠ a studenti Gymnázia posílat na
e-mail: jidelnazsvp@gmail.com.

Dva měsíce školních prázdnin jsou před
námi a při této příležitosti bych rád popřál
pracovníkům školy příjemnou dovolenou
pro načerpání energie do další náročné
pedagogické práce a žákům školy odpočinek od každodenních školních povinností.

Soutěž proběhne od 1. července do 7. září
2014. Vítěz bude stejně jako minulý rok
odměněn pěkným věcným dárkem. Zaslané recepty zařadíme do jídelního lístku
během měsíce října.
Alena Čermáková, vedoucí
školní jídelny při ZŠ Velké Pavlovice

PaedDr. Kropáč Vlastimil,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Kuchař firmy La Food Lukáš Pištělák uvařil ve školní jídelně skvělé menu a zároveň
byl on sám i jeho pravá kuchařská čepice pro naše děti vítanou atrakcí

Z GYMNÁZIA…

DALŠÍ ABSOLVENTI VELKOPAVLOVICKÉHO
GYMNÁZIA PŘEVZALI VYSVĚDČENÍ
Zatímco ostatní žáci jednotlivých ročníků
gymnázia ještě získávali známky a uzavírali klasifikaci v jednotlivých předmětech,
žáci maturitních ročníků již své vysvědčení převzali. V odpoledních hodinách dne
5. června 2014 se na našem gymnáziu
uskutečnilo slavnostní předání maturitních
vysvědčení novým absolventům školy.
Slavnosti za účasti rodičů, pedagogů a dalších hostů byl přítomen starosta města
pan Ing. Pavel Procházka. Ředitel školy
PaedDr. Vlastimil Kropáč ve svém úvodním vystoupení zhodnotil průběh maturitních zkoušek a popřál absolventům hodně štěstí při dalším studiu, které je čeká na
vysokých školách.
V letošním školním roce maturovalo 17 studentů oktávy s třídním učitelem Mgr. Petrem Horáčkem v osmiletém studijním
oboru, z nichž osm prospělo s vyznamenáním. V druhé maturitní třídě 4. A s třídní
učitelkou Mgr. Janou Lorenzovou složilo
zkoušku dospělosti 9 studentů čtyřletého
studijního oboru a čtyři studenti prospěli
s vyznamenáním. Letošní ročník maturantů není početně velký, ale dle výsledků
je to ročník úspěšný. Všichni složili zkoušku z dospělosti v řádném termínu.
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Potěšitelné je, že se ve čtvrtém roce státních maturit předešlo nedostatkům z minulých let. CERMAT mnohem dříve poskytl výsledky z didaktických testů a písemných prací z cizího jazyka, které byly
obratem předány maturantům. Písemné
práce z českého jazyka hodnotili opět naši
vyučující. Studenti našeho gymnázia u společné části maturitní zkoušky, tj. v didaktických testech a u písemných prací z českého a anglického jazyka uspěli a nemusí
skládat opravné zkoušky.
Starosta města pan Ing. Pavel Procházka
poblahopřál studentům k dosaženým studijním výsledkům. Vyzval je, aby využili
všech možností v dalším studiu a co nejlépe se uplatnili ve zvolené profesi. Příjemné setkání bylo doprovázeno kulturním
programem, který pro již bývalé studenty připravili žáci nižších ročníků Martin
Svozil, Veronika Listová a Michal Podrazil pod vedením Mgr. Jany Strouhalové.
Novým absolventům velkopavlovického
gymnázia se tímto dnem otevřeli dveře
k naplnění svého životního cíle, který pro
ně maturitou začíná.
Úplné bilancování právě končícího školního roku 2013/2014 není zatím možné

provést, ale nahlédnete-li do výsledkových listin vědomostních soutěží, zjistíte, že studenti naší školy v žádné z nich
nechyběli a v řadě případů postoupili do
krajských kol.
Do Celonárodní dějepisné soutěže gymnázií v Chebu postoupilo družstvo žáků
ve složení V. Jurečka, R. Hrábek a P. Machač. Národní přehlídky ARS Poetica
– Puškinův památník, která se konala
v Praze, se úspěšně účastnili L. Krůza,
V. Antoš a V. Krausová. Závěrem školního
roku proběhlo národní kolo literární soutěže Skryté paměti Moravy v Mikulčicích.
Naše gymnázium reprezentovala studentka septimy Eliška Minclová. Za reprezentaci školy všem studentům patří právem
ocenění a poděkování. Je to i velmi dobrá
zpětná pro nás, neboť tato ocenění svědčí
o celkové kvalitě výuky.

Úspěšní absolventi maturitního ročníku 2013/2014 Gymnázia Velké Pavlovice.

DÍKY PROJEKTU JSME OTEVŘELI DVEŘE ZÁJEMCŮM O STUDIUM

Město Velké Pavlovice je účastníkem projektu v rámci operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost s názvem „Partnerství pro podporu popularizace vědy a výzkumu a další vzdělání v oblasti popularizace
transferu technologií v oblasti zemědělství,
potravinářství a bioenergetiky“, kód projektu: CZ.1.07/2.3.00/35.0013.
V souvislosti s tímto projektem, s podporou
Města Velké Pavlovice, jsme „otevřeli dveře“ zájemcům o studium z řad studentů
Gymnázia Velké Pavlovice, kteří se ve dnech
ve dnech 28. – 29. dubna 2014 zúčastnili
Happeningu na VŠB – TU v Ostravě, která
je jedním z významných partnerů projektu
a exkurze UTB ve Zlíně.
VŠB-TU Ostrava patří mezi špičkové technické univerzity v České republice, jejichž
vědecko-výzkumný a vývojový potenciál roz-

V rámci grantového programu Erasmus +,
klíčové aktivity K1, jsme podali žádost
o grant zaměřený na další vzdělávání pracovníků školy v zahraniční. V rámci této
aktivity usilujeme o profesní rozvoj pracovníků školy v rozvoji jazykových kompetencí v závislosti na aktuální potřeby
školy.
V letošním roce realizujeme projekt „Poznáváme přírodu - poznáváme sebe“, který v rámci příhraniční spolupráce finančně
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Projekty, kterých naši studenti účastní
nejsou pasivní záležitostí. Sami si mohou
prostřednictvím řady pokusů vyzkoušet
výzkum v praxi.

víjí a vytváří důležitou součást inovačních
aktivit Moravskoslezského kraje a České republiky. Výsledky a hodnocení VŠB-TU Ostrava svědčí o síle odborného lidského kapitálu, kterým technická univerzita disponuje.
Klíčová témata výzkumného zaměření, která procházejí napříč všemi fakultami, ústavy
a celoškolskými pracovišti univerzity jsou:
•
•
•
•
•
•

Suroviny, energetika a ekologie
Informační technologie
Nové materiály, konstrukce a technologie
Bezpečnostní výzkum
Konkurenceschopné strojírenství
Řízení, rozhodování a modelování
ekonomických a finančních procesů

Na Happeningu na VŠB – TUO byli studenti mimo jiné seznámeni populární formou
s řešením hlavních výzkumných úkolů katedry energetiky v současné době. Vlastní
ochutnávkou vzorků např. zjistili, jak se daří
studentům vysoké školy najít nejvhodnější
podmínky pro pražení kávy a kukuřice.
V odpoledních hodinách si prohlédli Národní kulturní památku Dolní Vítkovice,
vysokou pec a seznámili se s celým procesem
výroby, který ve Vítkovicích probíhal až do
roku 1998. Naučná trasa krok po kroku odhaluje, jak se kdysi v útrobách vysokých pecí
vyrábělo surové železo. Součástí prohlídky
byla projížďka skipovým výtahem, návštěva žhavého vysokopecního nitra či velínu,
odkud se tavba železa řídila. Jedinečným zážitkem je adrenalinový výhled ze samotného
vrcholu pece.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně poskytuje
širokou nabídku studia humanitních, příro-

dovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Je centrem špičkové
vědy a výzkumu v republikovém a v mnoha
směrech i v mezinárodním měřítku. Počtem
asi 12 600 studentů se UTB řadí ke středně velkým univerzitám v ČR. Navazuje na
dlouholetou tradici Fakulty technologické,
která existovala ve Zlíně od roku 1969 a vychovala stovky vysokoškolsky vzdělaných
odborníků. Pojmenována je po legendárním zakladateli obuvnické výroby ve Zlíně
a světoznámém podnikateli Tomáši Baťovi
(1876-1932).
Studenti gymnázia zvolili návštěvu fakulty
technologické, fakulty multimediálních komunikací a fakulty humanitních studií. Na
fakultě technologií – v Centru polymerních
systémů se seznámili s výzkumem plastů
k využití ve zdravotnictví a elektronice. Na
fakultě multimediálních komunikací se podívali do filmového studia, do studia audiovizuální tvorby a studia zaměřeného na uměleckou fotografii. Na fakultě humanitních
studií získali podrobné informace o všech
oborech studia.
Poděkování patří zejména paní Veronice
Sassmanové z VŠB - TUO a panu Tomáši
Halamíkovi z UTB ve Zlíně, kteří pro studenty připravili programy exkurzí, provázeli
je a velmi dobře se o ně postarali.
Rovněž pak paní učitelce Ing. Marii Šmídové
a panu řediteli gymnázia PaedDr. Vlastimilu
Kropáčovi, kteří studenty na výpravě za poznáním „vysokoškolského světa“ doprovodili.
Za Město Velké Pavlovice
Dagmar Švástová
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CHODÍTKO PRO ERIKU
V prosinci 2013 jsme Vás oslovili s prosbou, zda byste nám pomohli s finanční sbírkou pro Eriku Lískovcovou,
studentku 3. A, která je upoutána na
invalidní vozík a potřebuje vertikalizovat. Zmiňovali jsme, že pomoci by
jí mělo chodítko, které jí umožní chůzi se silnou oporou, ale také uleví od
bolesti zad a krční páteře. Na chodítko pojišťovna nepřispívá.
Díky Vaší pomoci se nám během prosince
a ledna podařilo vybrat 53.072,- Kč. Psali
jsme, že z této částky se zakoupí chodítko
v hodnotě 52.150,- Kč a jiné kompenzační
pomůcky v hodnotě 922,- Kč.
Jsme rádi, že Vám můžeme oznámit převzetí chodítka. Celý proces dodávky byl
velmi zdlouhavý, vyrábělo se ve Skandinávii a dne 16. června 2014 bylo Erice
předáno za účasti Ing. Karbera, místostarosty Velkých Pavlovic, PaedDr. Kropáče,
ředitele Gymnázia Velké Pavlovice, a zástupce firmy Medicco s.r.o., která koupi
zprostředkovala.
Všem dárcům srdečně děkujeme a věříme,
že celá tato akce přispěla ke zkvalitnění,
ale především zpříjemnění života Eriky.
Renata Bláhová

Seznam dárců:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Stehlík Petr, Velké Pavlovice
Minaříková Lenka Marie
Spěváková Lenka
Atrima Hustopeče
Školní jídelna ZŠ Velké Pavlovice
– kolektiv zaměstnanců
Vánoční jarmark u gymnázia
Rubáš Stanislav
Sklář Petr
Studenti kvinty
Město Podivín
MUDr. Lašková Iveta
Osička Stanislav
Živný Lubomír
Rosenbreierová Andrea
Rosenbreierová Monika
Procingerová Pavlína
Kolařík Stanislav
Hromek Tomáš
Pláteníková Jana, Velké Pavlovice
Kovařík Daniel
Hladík Josef
Prát Stanislav ml., Velké Pavlovice
Valoušková Jana, Velké Pavlovice
Klusáček Dalibor, Podivín
Schelleová Miroslava
Vánoční diskotéka
– příspěvek studentů gymnázia
Robošová Martina
Vánoční jarmark 2. A před MěÚ VP

29. Zborovský Lubomír,
Velké Pavlovice
30. Pláteníková Jitka, Velké Pavlovice
31. Hustá Zdislava
32. Schejbal David
33. Saláková Eva
34. Bláha Radek, Velké Pavlovice
35. Rotterová Hana, Velké Bílovice
36. Lískovcová Alena
37. Město Velké Pavlovice
38. paní Valentová
39. Taneční večer (prodloužená)
– šatna
40. Divadelní představení
– Den otevřených dveří
41. Rotary Club Valtice

Slavnostní předání chodítka mladé studentce.
Erika ještě jednou všem velmi děkuje!

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Návštěvníci mohli postupně navštěvovat
učebny, kde studenti předváděli ukázky
výuky s interaktivní tabulí, digitálním mikroskopem, práci s roboty, výuku cizích
jazyků. V jiné učebně byly ukázky bojového umění aikido.

Všem děkujeme za účast a těšíme se na
další setkání.
Studenti a pedagogové
Gymnázium Velké Pavlovice

Studenti tercie nacvičili 1. díl ze seriálu
„Chůva k pohledání“ v anglickém jazyce,
kterou zahráli hostům.

V pátek 30. května 2014 odpoledne jsme
na Gymnáziu Velké Pavlovice uspořádali
akci pod názvem MY VŠICHNI ŠKOLOU
POVINNÍ aneb Otevřená škola, která
byla určena všem, kteří měli zájem prohlédnout si prostory školy a vidět moderní
výukové metody.
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S PUŠKINEM POČTVRTÉ DO PRAHY
Jako učitelku ruštiny mě velmi těší zájem studentů o výuku ruského jazyka.
Vím, že znalost každého jazyka dává
možnost lépe poznat a pochopit kulturu daného národa. Soutěž v recitaci
a zpěvu děl ruských autorů v jejich
rodném jazyce je jednou z možností,
jak přivést studenty k tomuto poznání.
Soutěž Puškinův památník, dnes s podtitulem ARS Poetika, existuje v naší zemi
již nepřetržitě 49 let. Ve Velkých Pavlovicích se jí zúčastňovali dnes již rodiče našich studentů pod vedením pana učitele
Františka Jaroše a paní učitelky Jaroslavy
Švástové. Je mi ctí pokusit se navázat na
jejich úspěšnou práci.
Studenti našeho gymnázia se soutěže chtějí
zúčastňovat, nebrání se časově náročným
přípravám, těší se na samotné regionální
kolo s cílem vyhrát a postoupit do pražského kola regionálního! Co více si učitel
může přát? Můžu se radovat z jejich zaslouženého úspěchu, protože vím, co ruštině „obětovali“; měsíce práce nad rámec
běžné výuky, pilovaní výslovnosti, nácvik
přednesu, paměťové zvládnutí často velmi
rozsáhlého textu. Cením si jejich umění
dokázat zúročit svoji práci a vystoupit tak
skvěle před naplněnou aulou pedagogické
fakulty, že zaujmou náročnou porotu.
Každým rokem se našemu gymnázia podařilo obsadit čelní místa. Letos se to poprvé podařilo všem zúčastněným našim
studentům, ve všech kategoriích - tomu
říkám úspěch!

Upřímně blahopřeji!
I. kategorie, ZŠ a nižší gymnázia
Sólová recitace
1. místo * Vojtěch ANTOŠ, tercie
Сергей михалков: Находка

Hvězdný tým studentů velkopavlovického gymnázia, který ovládl stupínky vítězů letošního
Puškinova památníku.

II. kategorie, SŠ a gymnázia
Sólová recitace
1. místo * Lubomír KRŮZA, kvinta
А.П.Чехов: Глупый француз
1. místo * Viola KRAUSOVÁ, kvinta
Народная сказка : Сестричка Алёнушка
и братец Иванушка
2. místo * Aneta BAJKOVÁ, kvinta
Роберт Рождественский: Зависть
II. kategorie, SŠ a gymnázia
Hudební projev - kolektiv
3. místo * zpěv - Veronika LISTOVÁ,
zpěv a kytara - Martin SVOZIL, klavírní
doprovod Simona SVOZILOVÁ
Филипп Киркоров и Анастзасия Петрик:
Снег
Дима Билан и Никки Джамал:
Обними меня

Porota složená ze zkušených učitelů ruštiny v čele s vedoucí katedry rusistiky
PF MU, učitelů dramaturgie Janáčkovy
akademie múzických umění určí pořadí
úspěšnosti a také postup do celostátního
kola. Účastníci soutěže si také považují
cen, které uděluje generální konzul a atašé brněnského Konzulátu Ruské federace. Jejich pochvalná slova uznání přednesená v ruském jazyce potěší podobně jako
věcné ceny.
Výkony našich studentů zaujaly natolik,
že si cenu odnesli nejen jednotlivci, oceněna byla práce školy, včetně učitele. Věřím,
že všechna tato ocenění jsou motivací do
další práce, která nás bude nadále těšit.
Mgr. Jana Lorenzová

GYMNAZISTÉ NA CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDCE ARS POETIKA

Po celou dobu ukázek byla otevřená aula,
kde si každý host mohl prohlédnout vystavené výtvarné práce studentů, prezentace
z fotografií tohoto školního roku a nechybělo ani malé občerstvení v podobě chutných jednohubek a kávy.
Příjemné odpoledne bylo ukončeno pěveckým vystoupením Veroniky Listové
a Martina Svozila, studentů kvinty.

2014

Mezi školní lavice gymnázia se přišly podívat všechny věkové kategorie, od dětí až
po babičky a dědečky.

Celostátní přehlídka soutěže ARS
POETIKA - Puškinův památník se
letos konala dne 6. června na počest
215. výročí narození A. S. Puškina.
Také letos se jí zúčastnili naší studenti - Vojtěch Antoš, Viola Krausová,
Lubomír Krůza - vítězové regionálního kola v Brně.

Počet soutěžících v celostátním kole je
rok od roku vyšší, což svědčí o vzrůstajícím zájmu výuky ruštiny v celé republice. Výkony soutěžících mají rok od roku
znatelně vyšší úroveň. Nelehkým úkolem
poroty je proto vyzdvihnout výkony těch
nejlepších. Každý ze zúčastněných si odvezl čestné uznání a knižní odměnu. Mezi

oceněnými Mimořádnou cenou poroty
byl Lubomír Krůza za svůj jedinečný
přednes jedné z Čechovových povídek.
Už samotná účast na celostátním kole
soutěže je pro každého ruštináře odměnou, protože se koná ve velmi příjemném
prostředí Ruského střediska vědy a kultury.
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Čestnými hosty jsou často představitelé
nedalekého Velvyslanectví Ruské federace. Rusky jsou psané všechny nápisy,
rusky mluví zaměstnanci RSVK, u oběda
si pochutnáte na pirožcích a namísto kávy
popíjíte ruský čaj.
Přesto byl letošní ročník něčím výjimečný. Přehlídka byla časově uspořádána tak,
aby se všichni soutěžící mohli zúčastnit
odhalování první sochy A. S. Puškina
v ČR, která je umístěna na nedalekém Puškinově náměstí. S kulturním programem
na této slavnosti vystoupili právě někteří
ze soutěžících. Na závěr pak všichni společně zazpívali ruský romans na verše největšího ruského básníka, jehož jméno je
i v podtitulu soutěže.
Studenti ruského jazyka
Gymnázia Velké Pavlovice

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY, VIII. ROČNÍK
ČESTNÉ UZNÁNÍ ELIŠCE MAINCLOVÉ
V pátek 13. června 2014 se ve Slovanském hradišti v Mikulčicích konalo vyhodnocení VIII. ročníku literární soutěže pro mládež zvané Skrytá paměť
Moravy, kterou vyhlašuje Jihomoravský kraj, organizátory soutěže je Muzeum Brněnska, Památník písemnictví na Moravě, se sídlem v Rajhradě,
a Masarykovo muzeum v Hodoníně,
pobočka Slovanské hradiště v Mikulčicích. Téma literární soutěže, které
bylo vyhlášeno k 28. říjnu 2013, bylo
pro letošní rok vybráno OKAMŽIK
ŠTĚSTÍ.
Mladí lidé mohou soutěžit ve dvou věkových kategoriích (12-15 let, 16-19 let).
Soutěž má národní charakter, a proto je
konkurence velká – naše gymnázium zaslalo do soutěže pouze práci Elišky, které
se podařilo dostat do pětičlenné nominace
II. kategorie.

Viola Krausová, Vojtěch Antoš a Lubomír
Krůza byli přítomni slavnostnímu odhalování
první sochy A. S. Puškina v České republice.

Na pátečním předávání cen v Mikulčicích
obdržela Eliška čestné uznání. Její prozaická práce se věnuje popisu posledních
dnů války na slovácké vesnici. Eliška si
zvolila jako rámec povídky událost, která
se skutečně odehrála ve Velkých Pavlovicích. Dále si však počínala literárně kreativně – historické téma spojila s radostným, ale i bolestným zrozením nového
života. BEZ NÁZVU LIDSKÉ NADĚJE,

tak je povídka pojmenována, zaujala i nářeční jazykovou podobou.
Porotu tvořili: Radek Malý – předseda
poroty, spisovatel, překladatel a pedagog;
působí jako odborný asistent na Katedře
bohemistiky Univerzity Palackého v Olomouci a jako vedoucí Katedry tvůrčího
psaní na Literární akademii, soukromé
vysoké škole Josefa Škvoreckého, Věra
Linhartová – spisovatelka, donedávna
přednášela dějiny medicíny na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, Libuše Nivnická – ředitelka Knihovny Jiřího
Mahena v Brně, Jan Němec – spisovatel
a publicista, působí jako redaktor literárního časopisu a nakladatelství Host Vojen
Drlík – zástupce Památníku písemnictví
na Moravě.
BEZ NÁZVU LIDSKÉ NADĚJE je zajímavým příběhem, který dokládá nejen
literární nadání Elišky, ale i znakem patriotství, které se v dnešní době u mladých
lidí těžko hledá.
Povídka BEZ NÁZVU LIDSKÉ NADĚJE
se lehce rodila, těžko předávala a výrazně
literárně uspěla.
Renata Bláhová,
Gymnázium Velké Pavlovice

BEZ NÁZVU LIDSKÉ NADĚJE
„Lidko, pocem! Dělej, nebo tu zostaneš
sama. No přece nechceš, aby sa po tobě
sápal nějakej Rusák začouzenej!“ Nestačila sem se divit, co se to kolem mě
všecko děje. Ženské balily jídlo a nabíraly vodu ze studně, zašátkovávaly děvčicám hlavy, u teho všeckýho za sebů táhaly děcka a hlavně křičely. Chlapi vzteky
bez sebe rozkramovali celý chalupy, aby
vytahli ty flinty, co si tam pečlivě skovávali od tej doby, co eště byli mladí šohaji a tajně s něma střílali holubů. Mohli
se modlit, že na ně nedošli. Všecí totiž
víme, jak dopadl Jožka Pilát. Od tej chvíle, co ho odvezli do Berlína, odkáď se
doteďkaj nevrátil a asi už nevrátí, nikdo
už pušky nekramařil. Ani tí, co jich měli
legálně. Až dovčilku. Teď už je to jedno.
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Už se nikdo nebál o svoje statky, protože
rudý vojsko bylo za rožkem. A to doslova. Od apríla nás čas od času zastihne
skřipot děla. Prej od Bratislavy. Kromě
teho byly ulice plný německých aut a vojáci se vesrali všude. Zmatek, od rána znovu
miglajs. Dobře, ten zmatek trval už nějaků dobu, aj když se válka neválčila na
poli za našim humnem, týkala se nás. Né
přímo, ale dotýkala.
Už jenom ty odbojový organizace, co tu
učiteli založili podle Kloubouckej Obrany národa. Pak enem chodili po dědině a
nenápadně nabírali nových členů, kteří
by se tak zapsali na seznam tych, co jich
po odhalení odváželí do Kounicových
kolejí do Brna. Řídícího Žáka tam zde-

vastovali tak, že umřel, sotvá se vrátil.
A to eště mohl byt rád, že se vrátil. Sokoli padli, tak aspoň bojovali za vlast na
tajnačku po sklípkách. Beztak tam enom
chlastali! A potom se za to někeří nechajů zastřelit! Ale ne to bych jim křivdila zasej, enem nemáme všecí tu odvahu dávat
všanc všecko, co máme, tym že se budeme
promenovat po dědině a zamazávat všecky německý podvojný nápise. Teda zatím
máme, pokud to všecko nepadne popelem. O tym, že nekeří Pavlovčací to dotahli až do koncentráků, radši nemluvit. Nikdo nemože dneska vědět, co na
něj uvrhne jakej stín. Lepší byt nevidět.
Nebylo co do huby, jak by řekla stará Tománková, a děcka nesměly si hrát enem

tak volně, protože člověk nikdy nevěděl,
co mu spadne na hlavu. Zvlášť poslední roky to bylo o krk. Zrovna dva týdně
zpátky došla Jiřina z dědiny, že na jejich
polu, když byli sadit erteple, našli pumu.
Samosebů kolem teho začli lítat ti jejich fakani, co neposedijů ani doma na
dvoře, natož když před sebů majů něco
z tej slavnej války, o kterej všecí mluvijů a oni se div nemodlili, aby trvala tak
dlůho, aby taky mohli narukovat. Naráz
nebylo jeji starosťů, že má nasazený poslední, když se pracuje už od půlky března, pokáď teda bylo co sadit. Naščestí to
nebuchlo a Jiříček s Tomáškem se nam
pletů pod nohama aj včil.
Včera dokonce taká bomba padla fakt na
Sokolovnu se statkem. Jak by napsali do
kroniky, ztráta čtyři statní chlapi a deset koňů. Toto nama definitivně otřáslo.
Pavlovice něco takovýho nezažily. Teda
co si moja třiadvacet stará maličkosť
pamatuje. Ve skutečnosti ženské oplakávaly a děcka nechápaly. Ani sme se
nevyspali a dneska nás od samýho rána
budijů letadla a ty fašistický svině.
Před časem někdo došel s tym, že válka
skončila a zachrájů nás Američani. Ti
slavní za vodů. Kdeže! Načež někdo odvětil, na nás idů přece Rusi. A už byla
mela. Jedni v hospodě oslavovali, že nás
spasijů, ti samí, co se modlívali večer
k pánubohu, aby spasil on jich. Nebo ti
samí komunisti, co po tym, co se víceméně rozpadla Obrana tym, že jeji bojovníci buď byli odvežení, nebo měli naprostej
zákaz jakejkoli činnosti. Ruští vojáci pro
ně asi byli tů spásů. A tí druzí? Tí skepticky odmítali uplně všecko, protože jich se
válka netýká, takže žádní Rusi ani Amerikáni nepomožů. A nakonec došli. Ti
Rusi, před kterýma sme se včil zavíraly.
Všecí bysme potřebovali už nějakej kůsek štěstí. Ale takhle šťastnej konec války přece nevypadal. Aspoň podle našej
všeobecnej představy.
Po poledni už bylo všude liduprázdno,
co se pavlovských týká. Všecí se schovali. Rusáci vylezli z Trkmanky. A to doslova. Ženský sme se teda nasomrovaly ke
Komosným do údolskýho sklepa. Když
ho tu Jenda před pár rukama byl pomoct
kopat, tož říkal, že to bude jako válečnej
bunkr jednů dobrý, ale že se do něho poženu těhotná z chalupy, kterů sem sotva
dostavjala, sem si odmítla přiznat do chvíle, kdy Maruna zabůchla vrata a začala

Otčenáš. Růžena začala svoje šibeniční
řeči o tym, jak je s nama ámen a hned se
jala se starů Piškulovů vymýšlat katastrofický scénáře. „My tu umřem!! A co
když to prorazijů a zmocnijů se nás všeckých?“ „Ženský, oni sů fakt hovada, no
řekni, Růženo, co udělali vedle, co?“
Historka o tym, jak ruskej voják, jeden
vedle druhýho, vtrhali do statků nepřipravenej dědiny a neprali se s tym, brali
mladý, starý, těhotný, byli schopní vytahnůt ženský zpod postele a před jejim
vlastnim chlapem si ju ohnůt přes čelo
jejich manželskej postele, kde zplodili
tři krásný děcka, mě opravdu nepřidávala na odvaze. Už tak byl muj klid před
ostatníma tetkama, držícíma svoje vyděšený děcka u sukní, čitelně průhlednej.
A já mám co nevidět přivezt tady na ten
odpornej svět taky malý děťátko? Honilo
se mě hlavů, kde byly ostatní. Nás se sem
vlezlo sotva dvanáct ženských se svojema piškotama, který nebyly eště schopní
venku lítat s flintama, z našeho údolí
a vedlejší ulice. Stará Komosná, s mladů
Ančů. Sůsedovic Rozára a Kateřina, fortelná Maruna, sýčkující Růžená s Vlastů, Piškulová, kteréžto vnuctvo venku
poletovalo, sotva mu bylo patnáct, tři
mladice, brečící děvčice, který si myslely
na vojáky, a já.

2014

asi do jinýho sklepa. Maruna uklidnila
všecky baby, který začly špekulovat, esli
zachránijů mě nebo to děcko. Porod byl
na spadnutí a už se mu nedalo vyhnůt.
Začla sem polykat andělíčky a Piškulka
chytala krev, když mě položila na jednu
jedinů deku, kterů tam Komosní měli
nachystanů. Bylo to strašný. Eště sem
nerodila, ale takto sem si to fakt nepředstavovala. Maruna, která fakt zachovala
klid, mě prej začla oživovat, abych tlačila.
„Lidko, mysli na to děcko!“ Všecko bude
dobrý. „Maruno, děcko to nepřežije, vykašli se na něj, dělej něco s Lidků, je
mladá, oklepe se a bude mět další.“ A dál
nevim. Nevím, jak dlůho to trvalo, ale porodila sem. Porodila sem krásnýho chlapečka.
Bylo po válce. Pavlovice byly osvobozený a my sme si mohly oddechnůt. Teoreticky. Zavřeli nás dvanáct a osn děcek.
Když vrata druhej deň otevřeli, bylo nás
furt dvanáct a osn děcek. Karlík pro mě
zostal okamžikem štěstí, kterej se ani nestihl nadechnout, a zostala po něm rana
na srdci.
Eliška Mainclová

Než si Růžena uvědomila, že su tam v sedým měsíci s bubnem a sháněla se, kde je
babka, tak už sem ale přestala vnímat, co
se kolem mě děje, protože to malý nedonošeně se začlo pomaly klubat na svět.
Sakra, lepší chvílu si vybrat nemohlo.
Dycky sem byla silná ženská, ale toto
sem se bála, že nezvládnu. Dyť to to děcko nemože přežit! Čekala sem první po
třech rokách manželství, kdy už se celá
ulica aj dědina bavila o tym, esli je muj
Jenda impotent, chodí za jinýma, nebo
su vadná já. Začla sem se teda na chvílu
modlit taky.
Nic mě nepomáhalo to, jak ně mě hledělo tolik párů očí s různýma pocitama.
Děvčice s děckama nikdy nic takovýho
neviděly a čučely na mě jak tele na nový
vrata. Babky začaly odříkávat už aj Zdrávase. Růžena vyhrabala růženec, aj sem
se nad tů ironiů zasmála, a Piškulka jich
vedla.
Za chvílu byla bolesť nesnesitelná, porodní babka zostala nekde venku, bývala
na druhym konci dědiny, tož byla vlezená

Eliška Mainclová
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V TEREZÍNĚ
S TANDEMEM

BERLÍN - CHLADNÉ, ALE ČISTÉ MĚSTO NA NÁS VDECHLO HISTORII
Na našem gymnáziu se již stalo tradicí, že
jednou do roka se pořádá mimo klasické
školní výlety, vzdělávací exkurze či divadelní představení také zahraniční vícedenní zájezd pro zájemce z celé školy.
Po Francii a populární Anglii přišlo tentokrát na řadu Německo, konkrétně hlavní
město našich západních sousedů, Berlín.

Ve dnech 25. až 27. dubna 2014 pořádal
Tandem, koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže, již 8. českoněmecké setkání mládeže, tentokrát v Terezíně,
a já se rozhodla tohoto víkendu zúčastnit.
Tato akce byla uskutečněna pod záštitou
Českoněmeckého fondu mládeže, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
a jiných institucí.
Od prvního setkání v roce 1996, na kterém
byl Tandem založen, se přibližně stovka
mladých lidí z Česka a Německa setkává
vždy každý druhý rok, střídavě na zajímavých místech obou států. Pro letošní setkání bylo vybráno téma druhé světové války
a holocaustu, které je pro oba státy obzvlášť
ožehavou otázkou.
Celý víkend byl v pátek zahájen burzou
organizací, které se určitým způsobem
zabývají touto problematikou a provádí
buď osvětu, rekultivaci památkových míst
nebo dokumentaci materiálu. Společně
jsme zhlédli dětskou operu Brundibár v podání Dismanova rozhlasového dětského
souboru. Představení dodala patřičnou atmosféru přítomnost pamětnice, která jako
dítě v terezínském ghettu v Brundibáru
sama účinkovala. Poté už jen zbývalo rozdělit se do workshopů, které probíhaly celý
následující den.
Sobota byla vyplněná třemi vlnami seminářů, rozdělených do dvou dopoledních
a jednoho odpoledního bloku. Nabídka byla
opravdu pestrá a vybral si každý, z přednáškových nebo interaktivních formátů
až po práci v terénu či s chytrými telefony.

Eliška Mainclová (vlevo), studentka velkopavlovického gymnázia, na 8. setkání
česko-německé mládeže v Terezíně.

Mezi nejzajímavějšími workshopy stojí za
zmínku například prozkoumávání někdejší důlní továrny Richard, pátrání po osudu
lidických dětí, vyšetřování válečných zločinů, diskuse s izraelskými hosty a jejich
pohled na dnešní situaci ve světě nebo v neposlední řadě besedy přímo s pamětníky.
Mimo jiné nás poctila svou přítomností
například Hana Hnátová, sestra Arnošta
Lustiga. Sobotní večer pak patřil celému
kruhu mládeže a pamětníkům Felixi Kolmerovi a Dagmar Lieblové.
V neděli nás pak čekalo hodnocení a shrnutí výsledků seminářů a vzájemné spolupráce mladých lidí na památných místech,
také prohlídka Malé pevnosti, kterou jsme
doplnili prohlídkové okruhy pro zájemce
z předchozího dne. Krátkým, ale důležitým bodem programu se stal pietní akt na
Národním hřbitově, kdy byl položen věnec

se stuhami obou států a jednou společnou
s podpisy všech zúčastněných. Společně
jsme v minutě ticha mohli přemýšlet třeba
o slovech pamětníků, kteří nás nabádali,
abychom v budoucnu nedovolili opakování podobných tragedií, a vkládali do nás
naděje.
Celá akce byla velmi dobře propracována.
Jazyková bariéra byla na každém místě
případně odbourávaná týmem skvělých
tlumočníků a příslušnou technikou. Důležité je také poznamenat, že veškerá organizace ležela na týmu dobrovolníků a čtyřech
jejich mluvčích, které jsme pokládali za
naše vrstevníky. Všechny workshopy byly
vedeny odbornými pracovníky různých
institucí, ať už českých nebo německých,
za všechny třeba Akademie věd, Památník
Lidice, Památník Dachau.
Troufám si tvrdit, že nejen pro mě, ale pro
všechny účastníky byla tato akce obrovským přínosem neuvěřitelného množství
informací, podnětů a dojmů. Třeba také
nových kontaktů podobně smýšlejících
lidí, ať už ze stejného nebo jiného státu,
protože atmosféra byla nejen pracovně studijní, ale také přátelská.
Na závěr bych chtěla poděkovat i paní profesorce Míchalové a Lorenzové, díky kterým jsem se o akci dozvěděla, a také ostatním bych podobné výměnné pobyty doporučila. Třeba za dva roky v Německu na
shledanou!
Eliška Mainclová,
septima - Gymnázium Velké Pavlovice
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Poté, co se přihlásili všichni účastníci a byl
naplánován a zajištěn program, mohli
jsme v pondělí 12. května vyrazit. Protože jsme vyjeli kolem jedenácté hodiny,
celý autobus se až na aktivní noční sovy
po sdělení nejzajímavějších očekávání
z výletu a snězení první části z vydatné
svačiny nabalené z domu uložil
k přerušovanému, ale přece nějakému spánku. V brzkých úterních ranních hodinách jsme se
tak mohli relativně svěží vydat
vstříc památkám východního i západního Berlína. Města, které
sice neoplývá dlouhou historii,
ale nabízí tu bezprostřednější,
novodobou.

projdete, máte mít pocit takového životního prostoru, jakým asi disponovali lidé
cestující v dobytčích vozech do koncentračních táborů. V útrobách tohoto bludiště se také nachází interaktivní muzeum,
kde jsme se poprvé setkali s důkladnou,
ale nutnou kontrolou ochranky.
Odpoledne nás čekalo impozantní historické muzeum Pergamon na proslulém
muzejním ostrově Museumsinsel. I pro
výtvarně nezaujaté jedince musela být zážitkem minimálně monumentální Ištařina brána či originální Pergamonský oltář.
Muzejní maraton pokračoval v moderně laděném Sea life, kde jsme mohli zvláštním

větu „Ich bin ein Berliner“, a kde se před
pádem Berlínské zdi bojovalo za otevření
brány. Prošli jsme se nádhernou ulici Pod
Lípami k přístavu a po projížďce lodí na
řece Sprévě vládní čtvrtí jsme se nechali
vysadit u Říšského sněmu.
Než přišel čas naší prohlídky kopule,
zhlédli jsme ještě budovy kancléřství Angely Merkelové, Kulturního centra, jemuž
se podle neobvyklého tvaru budovy přezdívá Těhotná ústřice, a švýcarské ambasády. V prosklené kopuli Říšského sněmu
jsme pak mohli nahlédnout do německého parlamentu, bohužel však neprobíhalo žádné zasedání, takže jsme se museli
spokojit s výhledem na Berlín ze
všech stran.

Naší poslední zastávkou bylo
okolí stanice Zoo, jehož prostředí budou znát minimálně čtenáři
knihy My děti ze stanice Zoo. Je
nutno podotknout, že od doby,
kdy byla stanice centrem drogově závislých, je prostředí mnohem přívětivější. Po návštěvě
Ze všeho nejdříve jsme krátce
kaple evangelického Pamětního
vystoupili u dnes již nepoužíkostela sv. Viléma s neobvyklým
vaného vojenského letiště Temosvíceným oltářem nás čekalo zápelhof a přilehlého památníku
věrečné „nakupovací-občerstvoletců, kde jsme se tak nadechli Účastníci studentského zájezdu do Berlína, hlavního města Německa.
vací“ volno na Ku´dammu, pochladného vzduchu počasí, ktesledním z významných náměstí
ré nám dopřálo sem tam i nějakou tu sprš- tubusem výtahu projet přímo skrz akvárium. a obchodních center.
ku a začali jsme žhavit objektivy našich A v podvečer už nastal dlouho očekávaný
fotoaparátů.
rozchod na nákup nutných suvenýru a ná- Na cestě z Berlína jsme ještě „zamávavštěvu místních gastronomických pamě- li“ části Berlínské zdi, asi neznámějšímu
Poté jsme projeli městem a zatím přes sklo tihodností. Sešli jsme se tak všichni v Mc- výlevu polibku Brežněva s Honeckerem,
si prohlédli moderní berlínskou architek- Donald´s a Starbucks na Alexanderplatz, a spoustě jiných uměleckých graffiti. Po
turu, například Filharmonii nebo Státní Berlíňany krátce nazvaném Alex, bývalém dvou dnech nabitých novými dojmy a poknihovnu, případně Postupimské náměs- centru východního Berlína. V blízkosti znatky, všemožnými zážitky jsme se tak
tí nebo Sonycentrum, do jehož útrob jsme se také nachází červená radnice Rotes odebrali znovu k domovu. Někteří unavenahlédli i osobně. Byla to už oběžná trasa Rathaus a také televizní věž, dominanta ní usnuli již v autobusu, jiní měli spoustu
po hlavních památkách.
Berlína, kde se nachází otočná kavárna času k probírání uplynulých dvou dní.
a restaurace. Otázkou je, zda je cena kávy
Navštívili jsme Checkpoint Charlie, jed- adekvátní výhledu. Otázku jsme nechali Závěrem bych ráda za všechny účastníky
no ze stanovišť na Berlínské zdi, kde lidé nezodpovězenou a zbývalo se už jen uby- zájezdu poděkovala profesorkám, které
z východního „ruského“ Berlína přebí- tovat v hotelu.
pro nás výlet připravily, paní Lorenzové,
hali do toho „amerického“ západního.
Bláhové a Hyklové, trpělivým panům řidiMístem našeho prvního setkání se zbytky Po úžasné vydatné snídani, kterou by si čům a v neposlední řadě také paní průvodzdi byly ruiny přiléhající budově bývalého všichni asi nechali líbit každý den, jsme se kyni, která nás po celou dobu doprovázela
gestapa, dnešního památníku Topografie znovu odebrali na náročnou túru a stejně a zájezdu svým výkladem přesahujícím
teroru, kde jsme mohli zhlédnout i výsta- jako předchozí den začali u Zdi, tentokrát rámec turistických průvodců dodala nový
vu zobrazující Berlín v čase uplynulého u památníku lidem, kteří zahynuli při je- rozměr.
století. Další zastávkou pak byl Památník jím překonávání. Poslední obětí střelby
obětem holocaustu, který je známý svou hlídek byl utečenec z jara 1989. Poté jsme
Eliška Mainclová, studentka septimy
podobou ve formě mohutných, různě si prohlédli slavnou Braniburskou bráGymnázia Velké Pavlovice
vysokých betonových kvádrů. Když jimi nu, před níž Kennedy prohlásil slavnou
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WELCOME TO OUR ENGLISH THEATRE!
Celý rok jsme se pilně učili, a protože jsme
dle slov našeho pana učitele velmi šikovní
a pilní žáci, kteří vůůůbec nezlobí…, rozhodl se náš pan učitel již třetí rok za sebou
posbírat všechny zbylé nervy, o které jsme
ho zatím nepřipravili, a znovu s námi secvičit anglické divadlo.
Říká se, že dřina přináší své ovoce, ale jak se
to řekne v angličtině, ztrácíme pevnou půdu

pod nohama. Ale důvěra v nás vložená ze strany pedagoga poučí, povzbudí a nezklame.
Přípravy horečně pokračovaly, i když se
ještě vůbec nevěděl termín premiéry. Tentokrát se naše divadlo od dvou předchozích lišilo. Scénář jsme si nepsali sami, ale
převzali jsme jej z úspěšné a známé televizní show The Nanny (v českém překladu Chůva k pohledání).

ZE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY…
Hlavních rolí Maxwella Sheffielda, nenapravitelného, upjatého puntičkáře a až
příliš starostlivého otce a Fran Fine, zoufalé a opuštěné podomní prodavačky kosmetiky, která přišla o práci i snoubence, se
bravurně chopili Martin Poláček a Terka
Osičková. Zbytek z nás, velkých herců,
hrajících menší role, jsme se ve svých hereckých výkonech také neulévali.
Když nám pan učitel Kadlec nabídl termín
premiéry na den, kdy se ve škole konala
akce My všichni školou povinní, byli jsme
pravda trochu vyděšení, protože nám onemocněla jedna z hlavních rolí, C.C. Babcock. Role se ale den před představením
chopila Nikol Jurášová a zvládla ji velmi
dobře. Nejvíce potlesku však sklidila parodie teleshopping Horsta a Peppiho v podání Dominika Panice a Petra Skláře, našich PÁNŮ HERCŮ.

TRADIČNÍ MÁJOVÝ KONCERT SOUBORŮ ZUŠ
Již více než deset let pořádá základní umělecká škola každoročně poslední květnovou neděli koncert, na kterém vystupují
vokální, instrumentální a taneční soubory, které mají možnost předvést vždy velmi početnému publiku své pokroky, technickou zdatnost a umělecký rozvoj.
Letošní Tradiční koncert souborů se uskutečnil v neděli 25. května 2014 v 16.00 hodin poprvé v koncertním sále Ekocentra
Trkmanka. Stovka přítomných návštěvníků nadšeně tleskala dívčímu pěveckému
sboru Mgr. Jany Oslzlé, flétnovým souborům Mgr. Jana Míchala, sedmičlennému akordeonovému souboru Roberta
Zemana a flétnovému souboru i žesťové-

mu kvartetu MgA. Zbyňka Bílka. Závěr
koncertu patřil jako vždy folklóru, našim
krásným slováckým písním a tancům v podání Cimbálové muziky Martina Čecha
a tanečního souboru Mgr. Jany Oslzlé.
Na koncert zavítal i pan učitel Oldřich Jeřábek, který vyučoval na velkopavlovické
hudební škole od roku 1954 po boku jejího zakladatele pana Karla France. Společně s řadou dalších výborných pedagogů se
zasloužili o rozvoj hudebního školství ve
Velkých Pavlovicích a vychovali několik
generací hudebních příznivců, kteří ve
svých rodinách stále tento cenný vklad
udržují a předávají svým dětem a vnoučatům.

Maturanti z velkopavlovického gymnázia
využili známého pořekadla a doprovodili
jím své netradiční tablo. Bezprostředně

před budovou školy na něm viseli hlavou
dolů a pohled kolemjdoucích přitahovali
barevnými fotografiemi v životní velikosti.

Jejich originální tablo hýřící notnou dávkou vtipu a neotřelého pojetí neuniklo ani
všetečným zrakům redaktorů denního regionálního periodika Deník krajů jižní
Moravy a Vysočina. Ti jej nominovali
a zařadili do soutěže o BEST OF tablo
roku 2014.
Do boje naši vstoupili spolu s dalšími dvaadvaceti soupeři a i díky Vašim cenným
hlasům, které jste jim aktivně posílali on-line prostřednictvím webových stránek
Deníku, obsadili v silné konkurenci skvělé
druhé místo. Všem za podporu a hlasy velmi děkujeme!
Hlasování se zúčastnilo 1272 respondentů. Tablo Gymnázia Velké Pavlovice získalo celých 293 hlasů, což je 23%. Předběhlo
nás pouze Gymnázium Boskovice s 25%,
třetí bylo Gymnázium Hodonín se 17%.

Velkopavlovičtí maturanti opět nezklamali, tablo měli stejně jako jejich předchůdci skvělé!
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Karolína Bártová

V závěru zdařilého koncertu poděkovala
ředitelka ZUŠ Milena Karberová pedagogům a žákům za přípravu hodnotného
programu a rodičům a prarodičům žáků
ZUŠ za spolupráci a podporu svých dětí
a vnoučat v nabývání uměleckých dovedností.

Velké poděkování patří paní ředitelce
Ekocentra Trkmanka Bc. Zitě Dvořákové
s celým pracovním kolektivem za komfortní součinnost a pomoc při organizaci
zkoušek i koncertů.

Klára Leblochová,
studentka tercie Gymnázia
Velké Pavlovice

„A PAK, ŽE UČENÍ Z NEBE NEPADAJÍ“

Na otázku, co se mu z koncertu nejvíce
líbilo, odpověděl téměř pětaosmdesátiletý
pan učitel Jeřábek před svými bývalými
žáky, kteří jsou dnes babičkami a dědečky
současných žáků ZUŠ: „ Mám rád všechny hudební nástroje a všechnu krásnou
hudbu, ale když slyším lidovou píseň,
vždy se velmi naléhavě ozve moje slovanská krev a vlastenectví…“

Všichni jsme se srdečně rozloučili, popřáli
si pěkný zbytek neděle, avšak nikdo se neměl k odchodu, obecenstvo zůstalo sedět
na svých místech a tleskalo, a tak cimbálová muzika začala přidávat a hrálo se a zpívalo pro radost všem...

Můžeme jen doufat, že nám nadšení do
jazyka vydrží a příští rok se můžete těšit
na další ukázku našeho neobvyklého talentu…

Proslulá „Chůva k pohledání“, v anglickém originále „The Nanny“, v pojetí studentů
místního gymnázia.

2014

Snad nepočetnější umělecké těleso naší ZUŠ je dívčí pěvecký sbor, po odchodu paní učitelky
Stránské za mateřskými povinnostmi pod vedením mladičké paní učitelky Mgr. Jany Oslzlé.

Milena Karberová, ředitelka Základní
umělecké školy Velké Pavlovice

ŠŇŮRA HUDEBNÍCH BESÍDEK PŘEDZNAMENALA KONEC ŠKOLY
Rok se překulil jako slunce po jasné letní
obloze a opět nastal čas besídek pořádaných k příležitosti ukončení dalšího ročníku
hudebního vzdělávání na místní základní
umělecké škole. Jedna taková besídka se
konala v koncertním sále Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích v pondělí,
dne 26. května 2014. Svůj hudební um
zde předvedli žáci třídy pana učitele MgA.
Zbyňka Bílka a nebyla to besídka ledajaká, byla současně i absolventským koncertem dvou žáků této třídy.
Na flétnu absolvovala žačka Dominika
Melicharová a na tubu žák Tomáš Sadílek.
Oba měli na podvečerním koncertě privilegium rozšířeného repertoáru, prostřednictvím kterého měli možnost předvést

početnému publiku své dovednosti a umění. Dominice i Tomášovi se koncert velmi
podařil, hráli bez sebemenšího zaváhání,
profesionálně, emotivně, za což jim patří
velké poděkování, gratulace a obdiv.
Pan učitel Bílek i milý host večera, paní ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice Milena Karberová doprovázející absolventy na klavír,
mohou být se všemi vystupujícími dětmi
a zvláště pak absolventy velmi spokojeni.
Navíc Tomáš jejich radost a nadšení umocnil ještě dalším obrovským úspěchem na
poli hudby. Úspěšně složil přijímací zkoušky na Konzervatoř Brno, kam byl přijat a od
září letošního roku zde nastoupí ke studiu.
Tomášovi k tomuto skvělému životnímu
kroku ještě jednou a zvlášť blahopřejeme.

Tomáš pochází z typicky hudební rodiny,
což také potvrdil během svého vystoupení,
kdy ho na trubku doprovázel jeho bratr. Častěji však vystupuje navíc ještě i se svým tatínkem a sestrou. Pevně doufáme, že ho bude
hudba stále bavit, že se svým talentem co
nejlépe naloží a že se do budoucna vynasnaží tuto nádhernou rodinnou tradici udržet.
Na besídce třídy pana učitele MgA. Zbyňka Bílka vystoupila kromě absolventů
dlouhá řada dalších žáků, od těch nejmladších, kteří ještě ani nechodí na základní školu, až po ty nejpokročilejší slečny
a mladé pány.
Rok od roku lze naprosto nepřeslechnutelně zaznamenávat ohromný posun žáků.
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Zvládají mnohem složitější skladby, jsou
si jistější a to nejen v hudebním projevu,
ale také v dovednosti vystupovat na veřejnosti, před publikem. To vyžaduje ohromnou koncentraci, soustředění, zvládnutí
trémy, zdravou kuráž a odvahu. Právě toto
všechno jmenované je bonusem hudební
školy, ne se pouze naučit perfektně hrát na
hudební nástroj, ale také zvládnout sám
sebe, svoji psychiku a naučit se slušnému
chování a vystupování na veřejnosti.
Za zdarem dětí se skrývá spousta jejich
práce, práce učitelů, ale také rodičů a vůbec rodin, které dokáží děti správně motivovat a u hry udržet. Což je v různých
etapách dospívání a sebeprosazování dětí
mnohdy velmi obtížné.
Všem patří velké poděkování a přání hodně
elánu a nadšení do dalších hudebních let!
Karolína Bártová

Skvělé absolventské vystoupení slečny Dominiky Melicharové.

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY ŽÁKYŇ ZUŠ
Ve dnech 28. a 30. května 2014 uspořádala základní umělecká škola v koncertním
sále Ekocentra Trkmanka další besídky spojené s absolventskými koncerty. Eva Škrobáková a Anne-Marie Lorenzová završily
sedmileté studium I. stupně ZUŠ ve hře na
klavír a v sólovém zpěvu. Publikum sestavené z rodinných příslušníků i kamarádů
si mělo možnost poslechnout nádherné
a světově proslulé skladby L. v Beethovena, F. Chopina, C. Debussyho, A. Dvořáka
i S. Joplina.
Narozdíl od literatury nepotřebuje hudba
překlad – noty jsou jen jedny a poznámky
v notových textech jsou uváděny v takzvaném italském hudebním názvosloví, se
kterým se všichni muzikanti na celém světě seznamují od svých prvních krůčků.

Proniknutí do světa hudby umožňuje pilným a nadaným žákům vstup do imaginárního světa fantazie, ve kterém nám všem
hudební skladatelé zanechali obrovské dě-

dictví, spoustu krásné hudby, která je již
prověřena časem a další a další generace
ji s nadšením přijímají, stačí jen nabízet…
Třídní učitelky obou absolventek Milena
Karberová a Mgr. Jana Oslzlá blahopřejí
svým žákyním k ukončení I. stupně ZUŠ
a těší se na další spolupráci.
Velký podíl na úspěšném studiu žáků mají
i jejich rodiče a prarodiče, kteří je podporují zvláště v začátcích, kdy je docházka
do ZUŠ a každodenní cvičení na hudební
nástroje více povinností než zábavou.

Absolventky ZUŠ Velké Pavlovice Anne-Marie
Lorencová a Eva Škrobáková.

Milena Karberová,
ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice

SPORT
FOTBAL – TJ SLAVOJ VELKÉ PAVLOVICE
Po suverénním vítězství „A“ mužstva v derby v Bořeticích sehráli naši hráči nešťastný
zápas „doma“ve V. Bílovicích proti Rakvicích. Po zaváhání zkušených hráčů Chromka a Měřínského soupeř využil dvě nabídnuté penalty a převahu o jednoho muže
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v poli. Slavoj byl sice i v oslabení lepším
mužstvem, vytvořil si několik vyložených
šancí, ale zaslouženého vyrovnání se hráči
nedočkali. V dalším vyrovnaném zápase se
štěstí pro změnu přiklonilo na naší stranu
a zvítězili jsme 1:2 na hřišti Lednice. V dal-

ším zápase nedal Slavoj šanci vedoucímu
mužstvu soutěže a nyní už i postupujícímu
do krajského přeboru Baníku Dubňany
a dvěma brankami nejzkušenějšího hráče Petra Vaška zvítězil 2:0. Velkým stínem
tohoto zápasu bylo neuvěřitelně vulgární

chování hostujících fanoušků nejen vůči
rozhodčím, ale dokonce vůči naším fotbalistům. Snad proto, že si proti nim „dubňanské primadony“ ani neškrtli! V dalším
zápase ve Slavkově došlo ke zbytečné ztrátě
bodů po remíze 2:2 a poté následovalo „povinné“ vítězství nad mladíky z MSK Břeclav
v poměru 3:0. Na zbytečnou tvrdost soupeře doplatil zraněním Jirka Císař, který se
tak přidal ke zraněnému Markovi Stehlíkovi, jimž díky zdravotním problémům již
sezóna skončila. Velmi kvalitní zápas odehráli svěřenci trenéra Hříby a asistenta Miklíka v Lanžhotě, kde v zápase plném šancí a útočného fotbalu zvítězili 1:3. Se svým
jarním „azylem“ ve V. Bílovicích se hráči
Slavoje rozloučili velmi těžkým a nervózním zápasem proti sestupem ohroženému
Podivínu. Po zlepšeném výkonu ve druhé
půli nakonec naši hráči zvítězili 2:0 dvěma
brankami Michala Jilky a vyvrátili tak předzápasové spekulace tzv. „dobře informovaných taky fanoušků“ o úmyslně prohraném
zápase! V posledním zápase v Rohatci se
nakonec brankou v 0. minutě radovali domácí po výhře 3:2. V konečné tabulce obsadili hráči Slavoje 3.místo se ziskem 42
bodů.

se mu podařilo uhrát šňůru 5 zápasů bez
porážky! Nejprve překvapili vedoucí Mutěnice a porazli je doma 1:0, poté přivezli
cenné vítězství z Veselí, též v poměru 0:1.
Šťastným střelcem vítězných branek byl
Petr Cichra. Následovalo povinné vítězství
nad průměrnými Ždánicemi, cenný bod
z horké půdy v Bzenci a nakonec vítězství
nad Dubňanami v poměru 3:0. Těchto získaných 14 bodů katapultovalo mužstvo do
silného středu tabulky, kde nakonec soutěž
i dohrálo. Po třech porážkách s kvalitními
mužstvy vyhrál dorost doma s posledním
M.Pískem 7:2 a v posledním kole v Rohatci
prohrál 3:0. V celkovém součtu to znamenalo zisk 30 bodů a konečné 9. místo v tabulce.

U dorostu došlo těšně před začátkem
jarních odvet ke změně trenéra. Romana
Halma vystřídal ve funkci hlavního trenéra Pavel Forejta, který u týmu působil jako
asistent a taky většinu hráčů vedl již jako
trenér žáků. Dorostenci vstoupili do odvet
remízou 1:1 v Kosticích a nešťastnou porážkou doma s Hlohovcem v poměru 1:2.
Mužstvo se pohybovalo nebezpečně blízko
sestupových příček, ale v dalších zápasech

Mladší žáci podávali poněkud nevyrovnané výkony, ovšem často dopláceli na nutnost doplňovat mužstvo starších žáků a pro
své zápasy už nezbývalo tolik sil. Podobně
jako jejich starší kolegové, skončili i mladší
žáci v horní části tabulky, nakonec jim zisk
33 bodů stačil na 6. místo.

Starší žáci odehráli jarní odvety velmi dobře a udrželi se v horní části tabulky. Mužstvo se vyrovnalo s několika absencemi
kvůli zranění (Havlík, Podrázský, Osička)
a pokud byli k dispozici hráči hostující
z Moravského Žižkova, tak bylo mužstvo
schopno porazit téměř každého soupeře.
Nakonec se bodový příděl zastavil na 36
bodech, což znamenalo konečné 5. místo
v tabulce.

Nejmladší fotbalisti Slavoje hrají Okresní
přebor starších a mladších přípravek.
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V jarní části se většina starších hráčů již
posunula do mužstva mladších žáků, proto bylo možno dát šanci vyzkoušet si fotbalové zápasy dalším hráčům, kteří zatím
pouze trénovali a připravovali se na zápasy.
Potěšitelný je zájem dětí o tréninky, někdy
se trenérům sejde i více než 35 dětí. Toto
množství fotbaluchtivých prcků vyžaduje
enormní nasazení dvou hlavních trenérů,
Michala Jilky a Miloše Paštiky, jimž začal
v průběhu jara pomáhal i Igor Burac, který
je hráčem našeho dorostu. Ale stále by bylo
nutno doplnit trenérský tým minimálně
o jednoho až dva trenéry, ideální by bylo
z řad tatínků (případně maminek), aby se
daly tréninky rozdělit na několik skupin
a odtrénovat na úrovni. Pokud máte zájem zapojit se do vedení přípravky, prosím
ozvěte se na tel. sekretáře klubu F. Čermáka
– 604 604 991 nebo přímo trenérovi přípravky Michalovi Jilkovi – tel. 731 540 881!
Ženy zahájily jarní odvety velmi dobře,
neustále atakovaly třetí příčku v tabulce.
V posledních zápasech se ale již projevila absence zraněné kapitánky a tahounky
družstva Hanky Málkové a děvčata nakonec skončila v tabulce Moravskoslezské
divize na 4. místě se ziskem 31 bodů.
Aktuální výsledky a informace o zápasech
všech družstev Slavoje můžete získat na facebookovém profilu TJ Slavoj Velké Pavlovice: https://www.facebook.com/pages/
T J - S l a v o j - Ve l k % C 3 % A 9 - Pa v l o v i ce/226263796759?ref=ts&fref=ts.
František Čermák

DĚTSKÝ BADMINTONOVÝ TURNAJ VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH
V sobotu 17. května 2014 se uskutečnil
v tělocvičně ve Velkých Pavlovicích badmintonový turnaj pro děti. Zúčastnilo se 38
hráčů z Velkých Pavlovic, Hustopečí, Jihlavy, Břeclavi a Brna. Jednalo se již o druhý ročník květnového turnaje pořádaného
Střediskem volného času při ZŠ Velké Pavlovice určeného spíše pro začínající a mírně
pokročilé hráče do patnácti let.
Hráči byli rozděleni, částečně také podle
výkonnostních kritérií, do skupin na mladší
a starší žáky. Po odehrání základních skupin se následně sehrál finálový pavouk se
zápasy o pořadí.
Osmi hodinový maratón badmintonových
dvojher předvedl urputné duely s pěknými

výměnami a občas i velmi vyrovnanými výsledky. Pro všechny byla připravená odměna ve formě malých cen a diplomů. Vítězové získali pohár a medaile. Děti si sportovní
klání užívaly.

ších žáků pak ovládla Jihlava, kdy v dívkách
zvítězila Adéla Zachová a za starší chlapce
se na stupně vítězů postavil Vojta Poříz.

Velkopavlovičtí badmintonisté nastoupili
na turnaj v sestavě Anna Drápalová, Hana
Bálková, Eliška Konečná, Barbora Jurenová, Kateřina Stehlíková, Valerie Juřičková,
Petr Dostoupil, Matěj Červenka, Martin Huslík a Jakub Herzán. V domácím prostředí získali jednu zlatou a jednu stříbrnou medaili.
Na první příčky v kategorii mladších žáků
dosáhli Natalie Zimolková z Hustopečí
a domácí Martin Huslík. Obě kategorie star-

Badminton je stále populárnější, což je vidno z velkého počtu hráčů nejmladší věkové
kategorie.
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Velké Pavlovice 17. května 2014
- první příčky v jednotlivých
kategoriích:
Mladší dívky:
1. Zimolková Natalie (Hustopeče)
2. Drápalová Anna (Velké Pavlovice)
3. Kneblová Simona (Hustopeče)
4. Kneblová Zuzana (Hustopeče)
5. Konečná Eliška (Velké Pavlovice)
6. Veselá Barbora (BS Brno)

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

Starší dívky:
1. Zachová Adéla (Jihlava)
2. Chamrádová Linda (BS Brno)
3. Fraňková Andrea (Hustopeče)
4. Juřičková Valerie (Velké Pavlovice)
5. Kubová Nikola (BS Brno)
6. Kalců Veronika (Hustopeče)
Mladší chlapci:
1. Huslík Martin (Velké Pavlovice)
2. Staněk Jakub (Břeclav)
3. Kurdějovský Lukáš (BS Brno)

4. Herzán Jakub (Velké Pavlovice)
5. Červenka Matěj (Velké Pavlovice)
6. Petřík Eda (Jihlava)
Starší chlapci:
1. Poříz Vojtěch (Jihlava)
2. Zelinka Dominik (BS Brno)
3. Zacha Stanislav (Jihlava)
4. Müller Jáchym (BS Brno)
5. Pleskač Tobiáš (Jihlava)
6. Smažil Ondřej (Kometa Brno)
Karel Reichman

POSLEDNÍ BADMINTONOVÝ TURNAJ SEZÓNY ODEHRÁN
V sobotu 31. května 2014 se ve velkopavlovické tělocvičně konal poslední badmintonový turnaj sezóny a to finále sledu dětských turnajů BABOLAT KIDS TOUR
2014. Turnaje se mohlo účastnit jen prvních 8 hráčů v dané kategorii. Z našich si
právo účasti vybojovali – Martin Huslík,
Anička Drápalová, Eliška Konečná a Jakub
Herzán. Na turnaji bylo 40 dětí z Břeclavi,
Hustopečí, Klimkovic, Ostravy, Olomouce,
Brna a samozřejmě i od nás.
Máme radost, že po prvním roce tréninku se
naše velkopavlovické naděje ani ve velké konkurenci neztratily a dokázaly zabojovat. Na

medaile zatím nedosáhly, ale jejich herní projev naznačil příjemné zlepšení. Hráči si svoje
chyby dokázali uvědomit a vědí, co mají zlepšit.
Tímto turnajem skončily soutěže v sezóně
2013/2014. Před sebou máme prázdniny,
které využijeme ke zlepšení fyzické kondice a celkové obratnosti našich hráčů. Na
prázdniny se nám podařilo zajistit soustředění, které proběhne ve dvou turnusech
a to od 13. do 17. srpna a od 20. do 24. srpna
2014. Příjemným bonusem pro účastníky
soustředění bude přítomnost reprezentačního trenéra Tomasze Mendreka a profesionálního trenéra Tomáše Vovsa.

Touto cestou chceme také poděkovat řediteli školy za vstřícnost a pomoc při zajištění
tréninků a turnajů, které probíhaly ve školní tělocvičně.
Již nyní se těšíme na sezónu 2014/2015,
kdy bychom chtěli zúročovat naši trenérskou práci.
Více informací také na
www.babolatkidstour.cz.
Karel Reichman a Jiří Huslík

MORAVŠTÍ RYBÁŘI POKOŘILI VÍTR, PADALY REKORDY
V neděli 27. dubna 2014 se na fotbalovém
hřišti ve Velkých Pavlovicích uskutečnilo
Mistrovství Moravského rybářského svazu v rybolovné technice. Soutěžilo se ve
všech vícebojích.

Účast byla početně slabší než obvykle, na
kvalitě výkonů se to však nepodepsalo.
Kdo uměl ve větru naházet dobré terče,
čekal ho díky tradičnímu pavlovickému
čerstvému větru velmi kvalitní výkon. Pad-

lo spoustu osobních rekordů a v mužské kategorii se výsledkově jednalo o jeden z nejkvalitnějších závodů světové historie.
Pětiboj vyhrál domácí Ing. Jiří Šula v novém osobním rekordu 553,37 bodů, za
ním o 3 body skončil Ing. Miloslav Krejčí z Kroměříže a o další 4 body méně měl
jeho syn Martin. V sedmiboji a devítiboji
Ing. Krejčí porážku z pětiboje Ing. Šulovi
oplatil.
Kategorii juniorů vyhrál kroměřížský Petr
Košařík. Všechny další kategorie ovládli
domácí závodníci: žákyně Julie Šulová,
žáky Martin Horák a mladší žáky do 10-ti
let Jiří Šula nejmladší.
Zvláštní poděkování za plynulý a hladký
průběh soutěže patří rozhodčím a organizátorům, jmenovitě Marii Šulové, Václavu
Halmovi, Oldřichu Vymazalovi, Radkovi
Bártovi, Michalovi Mauerovi a Jakubovi
Svobodovi.

Radost ze sportovního úspěchu nejmladších závodníků!

44

Ing. Jiří Šula, ředitel závodu

AUTOOPRAVNA

NĚMČINA

BARVÍK

• nabízí mechanické,
karosářské
a lakýrnické práce
• vyřízení pojistných
událostí
U Zastávky 98/4, 691 06 Velké Pavlovice
autoopravna-Barvik@email.cz

2014

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

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

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

Pracovní doba:
PO - PÁ 8.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00 hod.
SO - Mob.: 736 105 008

NĚMČINA

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

PRODEJ – SERVIS - OPRAVY

v nabídce 100 kusů jízdních kol, koloběžek a odrážedel
náhradní díly, doplňky a sluneční brýle

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

Účetnictví pro malé a střední firmy s.r.o.
Daňová evidence
Mzdy vč. personalistiky
DPH vč. všech hlášení
Silniční daně a jiné dle domluvy
Účtování zahraničních pokladen,
faktur, úvěrů, leasingu aj.
• Poradenství
• Jednání na úřadech
Kontakt: 777 170 736,
mail: machalova.ucet@volny.cz

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
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MANŽEL SE DO MĚ ZNOVU ZAMILOVAL

Úvěry na bydlení
• Snížení splátek stávajících úvěrů
a půjček
• Koupě RD nebo bytu
• Modernizace RD nebo bytu
• Výstavba RD nebo bytu
• Vypořádání po rozvodu nebo
po dědictví
Všechny nabídky jsou připravovány
na míru pro Vás a ZDARMA!
Igor Kahánek, tel.: 608 776 618
www.uver-na-bydleni.cz

Salon Relax
Peter Prušanský

Dekor centrum, Sokolská 4/2,
691 06 Velké Pavlovice

Nabídka masáží:

ní
zakoupe
t
s
o
n
ž
o
M
azů
ch pouk
dárkový

· klasická masáž
· sportovní masáž
· masáž horkými lávovými kameny
· masáž obličeje a dekoltu lávovými kameny
· medová detoxikační masáž
· thajská masáž chodidel
Pracovní
· havajská masáž Lomi Lomi
doba
· indická masáž hlavy
jednávek

+ infrasauna

dle ob

Tel.: 420 608 483 481, IČ: 02848961
www.salon-relax.com, peter.prusa@gmail.com
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Můj příběh je velmi prostý, tak jako většina z nás, které jsme vdané a máme
děti, v určitou dobu uvízneme v jakémsi začarovaném kruhu a zjistíme,
že většina péče jde na vrub naší rodině a práci.

Nabízíme k prodeji stavební pozemek v obci
Kobylí na Moravě. Pozemek 3.925 m2 má obdélníkový tvar o šířce 18,6 m, délce cca 213 m a je
rovinatý. Na hranici pozemku je přivedena elektřina, voda a kanalizace. Přístup k pozemku je po
zpevněné obecní komunikaci. Pozemek je podle
územního plánu určen k výstavbě RD.

Cena 1.390.000,- Kč
(cca 354 Kč/m2).
Kontakt: tel.: 603 177 933

Nevyhovuje Vám vaše současné bydlení ???
Nejste spokojeni se svou úrokovou sazbou ???
Nabízíme:
• hypoteční úvěr
• úvěry ze stavebního spoření
• refinancování úvěrů
• konsolidace půjček
• spotřební úvěry
Dále nabízíme bezplatnou revizi vašich
stávajících finančních produktů a možnost
zhotovení výhodnějších nabídek a to:

Nějak jsem pozapomněla, že jsem taky ženská,která by se měla manželovi líbit,
ale nejen jemu, hlavně sobě a musí být se sebou sama spokojená.
Tuhle skutečnost jsem si uvědomovala, jen pořád nebyl čas, peníze a taky chuť
něco měnit –výmluvy. Mě bohužel nastartovala až studená sprcha v podobě
manželovi nevěry. Řekla jsem si,že by v tom byl čert,aby to nešlo nějak změnit.
A ono to šlo. Najednou tu byl takový hodný anděl v podobě paní Eliášové.
Ze začátku jsem se bála, že to nezvládnu, ale soustředila jsem se na sebe a pár
kilogramů bylo najednou dole.
Začala jsem se cítit fajn, začínali si toho všímat lidi v mém okolí a to mě nakoplo ještě víc. Nakoupila jsem si nové oblečení a rozloučila se s tím starým (už
ho nebudu potřebovat). Nejvíce mě však překvapila reakce mého manžela.
Začal si mě víc všímat, najednou jsem byla středem jeho pozornosti a já se zase
povznesla nad jeho úlet. Připravil dovolenou podle našich představ, pak nějaké
romantické pobyty, píše mi zamilované sms a hlídá si mě!
Takže moc děkuji paní Eliášová za Vaši podporu, povzbuzení a milé slovo,které
vždy přišlo v tu správnou chvíli. A děkuji také výživové poradkyni slečně Gazdíkové za svatou trpělivost a podporu.
Lenka

Mám ráda šťastné konce, proto jsem se chtěla o tento příběh, který
přišel na adresu Mazané kočky podělit.

Co je to Mazaná kočka.cz ?

Mazaná kočka.cz je studio formování postavy, které sídlí v centru Hustopečí-tzv.
nová tržnice(vchod vedle drogerie Teta). Zakládá si na individuálním přístupu
ke každému klientovi a maximální péči.Jeho mottem je: „Každá žena má právo cítit
se krásná !“od Coco Chanel
Netýrejme se proto „zaručenými“ dietami,ale naučme se žít tak, abychom byli
zdraví, šťastní, usměvaví a neztráceli energii.

A v čem Vám Mazaná kočka.cz může pomoci ?

• životní pojištění a rizikové životní pojištění
• pojištění majetku pro fyzické osoby
i podnikatele
• havarijní pojištění a  povinné ručení
• penzijní připojištění atd.

Je tu pro všechny klienty muže i ženy všech váhových a věkových kategorií, kteří
potřebují shodit nějaké to kilo navíc, načerpat životní energii, upravit jídelníček
nebo jen tak relaxovat při příjemné masáži zad a šíje či funkční kúře formující
postavu. Při první návštěvě vždy doporučuji nechat si udělat analýzu těla na
přístroji In Body 230-zjistíte kolik máte v těle svalů, tuků, vody. Jaká je rychlost
vašeho bazálního metabolismu atd. Jinými slovy, zda vaše tělo normálně spaluje
nebo zda je v režimu ukládání tuků, protože málo a nepravidelně jíte a ještě k tomu
nevhodné potraviny. Zde se právě dělají největší chyby. Přitom stačí jedna výživová konzultace u nás nebo vypracování výživového plánu přesně na míru jako znáte
z Tv pořadu Jste to co jíte. Dozvíte se, že správné stravování nerovná se hladovění
. Tím si totiž ještě více ubližujete-ztrácíte svalovou hmotu ne tuky. Výsledkem jsou
známé jo-jo efekty.

Zastupujeme většinu finančních institucí na našem trhu:
ČMSS, Hypotéční banka, Kooperativa, Allianz, Raiffeisen bank atd.

Body form kúry jsou komplexní služby v oblasti úpravy metabolismu a formování postavy. Jsou výborné tehdy,když máte problémové partie, které jsou velmi
těžko ovlivnitelné cvičením či dietou. Pohyb samozřejmě do zdravého životního

Kontakt: Martin Zloch, MBA tel.: 777 619 828

•

stylu patří. Jenže nezatočí s celulitidou, která je cévním problémem, ani nevyřeší
kila tukových zásob, když nám nefunguje lymfa, tudíž jsme zavodněné a máme
pocit těžkých a studených nohou nebo problémy s křečovými žilami, popřípadě
jsme po úraze. Zbytnělé tukové buňky se shlukují do tukových ložisek a uskřinují
lymfatické a krevní cévy. Vázne tak podkožní metabolismus a i když trávíte hodiny
v posilovně nebo jiným pohybem,výsledky nejsou zcela uspokojivé. Proto bývají
klienti překvapení, jak najednou tělo reaguje,když už to po letech snahy pomalu
vzdali. Body form kúry jsou o sérii podtlakových a lymfatických masáží doplněných zábalovými technikami, která se zaměřuje právě na zrychlení podkožního
metabolismu,intenzivní prokrvení a odvod zplodin látkové výměny vašeho těla.
Jde vlastně o takový restart těla , který obnovuje to, co v mládí normálně funguje
a s přibývajícím věkem už je potřeba znovu nastartovat. Jedná se zároveň o příjemný relax,dobití energie a načerpání spousty nových informací.
Výsledky jsou vždy rychlé a překvapující. Přesvědčit se můžete na nových webových stránkách studia v sekci reference. Najdete zde i přehled všech kúr,který
jsme pojali velmi netradičně :-) a jako bonus si můžete zdarma stáhnout e-book
(elektronickou knihu) Tajemství věčné štíhlosti aneb žijte jako Francouzky. Zde se také
můžete přihlásit k odběru mazaného newsletteru, kde najdete spoustu cenných
informací a inspirativních receptů pro váš zdravý životní styl. Jestli vás naše představení zaujalo, budeme potěšeni,když si přidáte studio Mazaná kočka.cz i na facebooku mezi své oblíbené kliknutím na odkaz To se mi líbí. Můžete tak sledovat
aktuální dění ve studiu a fotografie mazaných koček před, v průběhu i po proměně. :-)
Těšíme se na vaši návštěvu.
P.S.“Nikdy se nevzdávej toho,po čem opravdu toužíš.“

•

Radka Eliášová mob.723 107 236 e-mail: radka@mazanakocka.cz www.mazanakocka.cz
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ANGLICKÝ JAZYK VELKÉ BÍLOVICE
• Kurzy všeobecné angličtiny • Příprava na FCE/Státní jazyk. zkoušku • Příprava na státní maturitu
Podrobnější informace: www.ajvb.unas.cz, e-mail: ajvb@seznam.cz, tel: 776720010 (Jana Leblochová)

MÁTE ZÁJEM O INZERCI V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ
VELKOPAVLOVICKÉHO ZPRAVODAJE?
V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce kontaktujte redakci – Karolína Bártová,
tel.: 519 428 149, 777 736 413, e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz
* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje 4/2014 – 13. srpna 2014
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 4/2014 – 29. srpna 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.
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TĚŠÍME SE NA VÁŠ ZÁJEM!

Sleva 5%

při platbě do 15. 9. 2014

