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SLOVO STaROSTy
zámkové dlažby. Práce se výjimečně
nezastavily ani při nejvýznamnějších
folklorních akcích, kterými jsou Velkopavlovické hody a vinobraní. I přes
nepřízeň počasí a ztížené podmínky
v sokolovně se pořadatelům podařilo
obě akce důstojně zvládnout. Patří
jim za to velké poděkování, stejně jako
všem účastníkům za trpělivost a pochopení.

Vážení spoluobčané,
máte v rukou poslední číslo zpravodaje volebního období 2010 - 2014.
V tomto vydání je dán prostor kandidátům všech volebních stran a sdružení,
kteří se rozhodli ucházet o Vaše hlasy
v nadcházejících komunálních volbách.
Považujeme za velmi důležité a zodpovědné, aby měly všechny strany a volební seskupení možnost představit své
kandidáty a volební programy. Jde přece o budoucnost našeho města. Pro občany je určitě dobrou zprávou, že kandidovat do zastupitelstva se rozhodlo
rekordních 119 kandidátů na sedmi
kandidátních listinách. Součástí zpravodaje je i zhodnocení, připomenutí
čtyřleté práce končícího zastupitelstva
města.
V posledním období probíhá v ulicích města rozsáhlá stavební činnost.
Po dokončení výměny střechy a zateplení fasády sokolovny se těsně před
hody realizovala obnova venkovního
tanečního sóla. V současné době v sokolovně probíhají práce na úpravách
interiéru, od října bude sokolovna opět
aspoň v částečném provozu. Zahájena
byla rekonstrukce chodníku na trase
ul. Hlavní (od Vinařství Baloun), ul.
Brněnská, Dlouhá, končící u radnice.
V ulici Pod Břehy byla zahájena výměna
vodovodního řádu, po jejím dokončení
bude i zde vybudován nový chodník ze

Velmi špatný podzim zažívají naši
vinaři. Po několika deštivých týdnech
se nadějná úroda letošního roku proměnila v noční můru a většina úrody
byla podstatně znehodnocena. Místo
poklidné a radostné sklizně bojují vinaři s časem o záchranu aspoň části
úrody. Během necelých dvou měsíců
napršelo kolem 250 mm srážek.
Potěšující zprávy naopak přišly z oblasti dotací. Vedení města připravilo
nové projekty pro nadcházející volební
období a bylo velmi úspěšné. Ze SFŽP
máme příslib dotace na akci „Rozšíření
kapacity Ekocentra Trkmanka“. Rozpočet nákladů činí 15,7 mil. Kč, z toho
dotace může pokrýt až 90 %, tj. až 14,1
mil. Kč. Úspěšný byl také projekt na zateplení tělocvičny a gymnázia. Z celkových nákladů 7,8 mil. Kč může dotace
dosáhnout až do výše 6,3 mil. Kč.
Svůj poslední příspěvek bych rád
ukončil optimisticky, bohužel se musím v krátkosti zmínit o urážlivém a nenávistném webu, který před letošními
volbami vznikl a pod anonymními příspěvky se snaží manipulovat s veřejným
míněním. Pod ušlechtilou myšlenkou
demokratické diskuse k dění ve městě
se ukrývá spousta lží, výmyslů a urážlivých příspěvků. Škoda, že tito pisatelé a milovníci bulváru nepochopili, že
v našem městě mohou kdykoliv přijít na
jednání zastupitelstva, mohou si kdykoliv dohodnout schůzku se starostou
či místostarostou a požádat o vysvětlení aktivit města. Nebudu se zapojovat
do urážlivých anonymních diskusí. Ani
jednou jsem na tyto stránky nepřispěl.
Na rozdíl od některých pisatelů nejsem

zastáncem hesla, že „anonymita rozvazuje lidem jazyk“. Tomu snad bylo
kdysi dávno. Jsem pro zavedení diskusí
u kulatého stolu. A taky budu respektovat výsledky komunálních voleb. Pokud naši občané rozhodnou, že jsme se
o naše město špatně starali a ve volbách
nás nepodpoří, budeme jejich volbu respektovat. I přes toto velké a nečekané
zklamání věřím, že si většina našich občanů všímá, jak se tvář našeho městečka mění. Na rozdíl od těchto pisatelů se
za něj nestydí a odvedené práce si váží.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám, kteří jste
nám po celé období pomáhali a důvěřovali, tímto poděkoval za čtyřletou spolupráci a pomoc. Byly to roky
velmi bohaté na investiční činnost
i bohaté na kulturní a společenský
život. Chtěl bych tímto rovněž poděkovat dvěma zastupitelům, kteří již
v nadcházejících volbách nekandidují. Jedná se o starostu města v letech 1990 - 2006 pana Martina
Bálku a místostarostu města pana
Zdeňka Karbera. Oba se několik let
významně podíleli na rozvoji a budování města. Jejich práce si velmi
vážím a přeji jim pevné zdraví a hodně úspěchů do dalších let. A Vám občanům přeji šťastnou ruku při volbě
kandidátů do zastupitelstva města.
Pavel Procházka
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- prodej majetku města dle záměrů o prodeji nemovitostí a výsledku jednání:

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, dále vzala na vědomí provedení pravidelné revize knihovního
fondu
Rada města schválila:
- přípravu akcí pro realizaci: Dvorní křídlo Ekocentra Trkmanka, Zateplení gymnázia a sportovní haly – na oba projekty
je přidělena dotace ze SFŽP, možnost
čerpání financí ještě v letošním roce vypracování PD pro realizaci stavby,
vydání stavebního povolení, příprava
výběrového řízení

tiště, na akci „Slet ultralehkých letadel“
ve dnech 15. 8. 2014 od 16.00 – 20.00
hod. a 16. 8. 2014 od 10.00 – 20.00 hod.
- jako zřizovatel příspěvkové organizace
Gymnázium Velké Pavlovice zapojení
gymnázia, jako partnera do dotačního
projektu Základní škola Bučovice, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Cloud je budoucnost
vzdělávání“
- uzavření dodatku č. 1 smlouvy s firmou
Štambacher na prodloužení termínu
dokončení stavby do 30. 8. 2014 a zvýšení ceny na 840 127,- Kč bez DPH
- vypracování projektu na budoucí dokončení interiéru sokolovny, vymalování, úpravy, nábytek

- uzavření smlouvy o dílo – provedení administrace schválené žádosti Státním
fondem životního prostření pro akci
„Zateplení Gymnázia a Sportovní haly
Velké Pavlovice“, mezi městem a spol.
RENVODIN – Šafařík, spol. s.r.o.,
U Vodojemu 34, Hustopeče

- uzavření smlouvy č. 508/21014 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2014 ve výši celkem
2.066.000,- Kč na akce „Velké Pavlovice
– ul. Pod Břehy – zvýšení bezpečnosti
chodců“ a „Velké Pavlovice – Mobility,
I. etapa“

- nabídku společnosti MDP GEO, s.r.o.
na vytvoření internetového portálu
města, na kterém je možné umístit pasporty komunikací, VO, majetku města, veřejné zeleně apod.

- dodatek č. l ke smlouvě se Stavbou
a údržbou silnic na prodloužení termínu
dokončení chodníku v ulici Pod Břehy
z důvodu přeložky vodovodního řadu

- žádost Leteckého klubu Nad krajem
André o. s. Velké Pavlovice, o poskytnutí autobusu pro dovoz občanů na le-

- souhlas se zapojením vlastní příspěvkové organizace Gymnázia Velké Pavlovice do projektu o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání

Zastupitelstvo města na svém XX. zasedání, které se konalo 14. srpna 2014,
projednalo:
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady
města a o průběhu investičních akcí
Zastupitelstvo města dále na základě
svého jednání a po diskusi schválilo:
- rozpočtové opatření č. 3/2014 provedené radou města dne 17. 7. 2014, celkové
příjmy zvýšení o 50 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení o 50 tis. Kč, celkové financování beze změny
- rozpočtové opatření č. 4/2014 provedené radou města dne 31. 7. 2014, celkové
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- příjmy zvýšení o 120 tis. Kč, celkové
výdaje zvýšení o 120 tis. Kč, celkové financování beze změny
- změna příspěvku vlastní příspěvkové
organizaci Ekocentrum Trkmanka zvýšení o 50 tis. Kč na 2.721.530,- Kč
- přijetí úvěru a uzavření smlouvy o úvěru s KB ve výši 4.000.000,- Kč, kterým
bude financována rekonstrukce sokolovny a rekonstrukce chodníků
- rozpočtové opatření č. 5/2014, celkové
příjmy zvýšení o 469 tis. tis. Kč, celkové

pro konkurenceschopnost a uzavření
Smlouvy o partnerství se ZŠ, Bučovice, Školní 710, finanční příspěvek pro
gymnázium bude činit 539 840,- Kč
- použití znaku města Velké Pavlovice do
propagační knihy partnerského města
Senica v souladu s ustanovením § 34a,
odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění
- finanční dar ve výši 2.000,- Kč/student,
pro 9 studentů gymnázia na částečnou
úhradu nákladů dopravy jazykového
pobytu v Petrohradě od 27. 10. – 2. 11. na
pozvání magistrátu Petrohradu (za opakované úspěchy v soutěži v ruském jazyce ARS Poetika – Puškinův památník)
- uzavření smluv o zřízení věcného břemene mezi městem a spol. E.ON Distribuce, a.s. pro umístění přípojek NN
k rodinným domkům
- novostavbu RD včetně napojení na inženýrské sítě stavebníka p. J. P. na pozemcích parc. č. 572/9, 572/10 a 573/4,
k.ú. Velké Pavlovice (u Trkmanky)
- vykácení tří stromů na pozemku v areálu spol. Hantály, ořešák, 2 pajasany –
povolení vykácet v říjnu 2014, náhradní
výsadba se nepožaduje, uskuteční se
izolační výsadba dle projektu
- uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva pro pozemky KN parc.
č. 4524/67, 4524/68 a 4524/69, k.ú. Velké Pavlovice v souvislosti s prodejem
pozemků firmě Berendsen, s.r.o.

výdaje zvýšení o 4.692 tis. Kč, celkové
financování zvýšení o 4.223 tis. Kč.
- v souladu s § 69 odst.2 a příslušné podle
§ 6 odst.5 písm. d) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje zrušení Regulačního plánu
Velké Pavlovice – Padělky po ověření,
že zrušení není v rozporu s výsledky
projednání a s požadavky podle § 68
odst. 4, stavebního zákona
- přijetí daru od paní Jaroslavy Schillerové, Liberec – Vesec 244, 463 12 Liberec, nabytí pozemku EN parc.č. 354
o výměře 137m2, k.ú. Velké Pavlovice

• prodej pozemků KN parc.č. 4524/67
o výměře 7.069 m 2 , parc. č. 4524/68
o výměře 512m2 a parc. č. 4524/69 o výměře 419m2, v k.ú. Velké Pavlovice firmě Berendsen textil servis s.r.o. Velké
Pavlovice, dle geometrického plánu
č. 1999-34/2014 vypracovaného XGEO,
s.r.o. Brno za účelem rozšíření firmy,
pozemky včetně tělesa komunikace za
celkovou cenu 4.747.617,- Kč bez DPH
• směny pozemků KN parc.č. 4601/84
o výměře 4 233 m2 a parc.č. 4601/90
o výměře 6 720 m2, dále pak pozemky
parc.č. 4601/57 o výměře 50 938 m2
a parc. č. 4601/113 o výměře 28 050 m2,
které vznikly dle geometrického plánu

č. 1988-35/2014, vše v k.ú. Velké Pavlovice a které jsou ve vlastnictví města za
pozemek KN parc.č. 4355/1 o výměře
105.670 m2, v. k.ú. Velké Pavlovice, který je ve vlastnictví Lubomíra Stokláska, Horní 5, Brno za účelem dořešení
vlastnických vztahů pod mokřadem
Biocentrum Zahájka, městu bude uhrazen rozdíl v ocenění pozemků ve výši
239.069,- Kč
• prodej pozemku KN parc.č. 629/4 o výměře 149 m2 k.ú. Velké Pavlovice, dle
geometrického plánu č. 1995-29/2014,
paní Aleně Cendelínové, Sokolská 2, za
účelem zřízení parkovacího stání před
provozovnou, za cenu 250,- Kč/m2

2014

manželům Janu a Františce Hrabalovým, V Údolí 11, za účelem dořešení
vlastnických vztahů pod budovou lisovny za cenu 250,- Kč/m2
• prodej části pozemků KN parc.č. 2212
a 2213 o výměře 8 x cca 40 m2 k.ú. Velké Pavlovice, budoucím stavebníkům
a vlastníkům garáží: Liboru Pilarčíkovi,
V Údolí 35, Davidu Kallusovi, Horňanského 11, Liboru Hiadlovskému, Ořechová 31, Jarmile Možné, V Údolí 33
a Luďku Lacinovi, V Údolí 43, po jejich
vybudování a následném vypracování
geometrického plánu zaměření stavby
včetně odstavné plochy před garáží, za
cenu 250,- Kč/m2 bez DPH

• prodej pozemku KN parc.č. 2223/2
o výměře 30 m2 k.ú. Velké Pavlovice,

něKTERé DoTaZy a PřIPomínKy člENŮ ZaSTuPITElSTVa MĚSTa
a OBčaNŮ MĚSTa, KTERé Byly Na ZaSEDáNí uPlaTNĚNy:
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík uplatnil připomínku týkající se bezpečnosti
dopravy ve městě, konkrétně posouzení
dopravního značení křižovatky ulic Bezručova, Ořechová, Úvoz, dopravní značení křižovatky je nešťastné, častá nehodovost, návrh udělat hlavní silnici rovně.
Ing. Pavel Procházka odpověděl, že je
zpracován Pasport dopravního značení
(Stavba a údržba silnic), dopravní situaci řeší RMě průběžně, budou zjištěny
možnosti přehodnocení dopravního
značení na této křižovatce.
Člen ZMě Josef Dostoupil podal návrh
řešit dopravní bezpečnost ve městě bez
dopravního značení, tedy pravidlem pravé ruky.
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík se tázal, zda město dokončí rekonstrukci chodníku v ul. Pod Břehy, který je budován z dotačních peněz a z d ůvodů majetkových vztahů k pozemkům není projektován a nemůže
být proveden z dotací až do konce ulice.
Ing. Pavel Procházka odpověděl, že
město má zájem na dokončení chodníku, SFDI však musí povolit změnu akce,
v případě provedení změny bez povolení
je dotace krácena.
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík se vrátil k problému úpravy polní cesty Bedříš-

ky, kde zvýšení nivelety cesty poškodilo
jeho uživatelská práva k pozemku, město
nepostupovalo podle stavebního zákona, budovalo bez povolení, dopustilo se
správního deliktu.
Ing. Pavel Procházka odpověděl, že řízení MěÚ Hustopeče - odboru dopravy
o správním deliktu již bylo zahájeno,
původně měla být cesta jen zpevněna,
k jejímu navýšení bez projektu došlo po
dohodě s vlastníky pozemků na druhé
straně, kteří neměli z cesty k pozemkům přístup, PD na provedenou úpravu
se zpracovává, je požádáno o dodatečné
povolení.
Ing. Ladislav Hádlík měl připomínku
k povolování staveb radou města, tato
nemá právo zasahovat SÚ do rozhodování podle stavebního zákona.

Na dotaz odpověděl ředitel ZŠ RNDr.
Ludvík Hanák - ZŠ jako příspěvková
organizace má ve zřizovací listině hlavní činnost vzdělávání žáků a stravování
školní a závodní, tuto činnost je povinna
vykonávat. Vaření obědů důchodcům
a pro cizí strávníky je považováno za
činnost doplňkovou (to platí i pro vaření
obědů pro studenty a učitele gymnázia)
a na tuto činnost se vztahuje DPH. Od
ledna příštího roku se sazba pro DPH
snižuje, zájem školy je nespadat pod
DPH – diskuze o zřízených příspěvkových organizacích a obědech pro důchodce – město poskytuje důchodcům
službu tj. dovoz obědů zdarma, nemůže
však přikazovat, aby ta která příspěvková organizace pro důchodce vařila.
Jitka Krátká, tajemník
Městského úřadu Velké Pavlovice

Ing. Pavel Procházka - pokud je město
vlastníkem pozemku, na kterém má být
stavba realizována a má určitý zájem na
jejím začlenění do zástavby, může mít
připomínky (např. garáže na Trávníkách a zelená střecha, kde byl nakonec
respektován názor členů ZMě zelenou
střechu nerealizovat).
Členka ZMě Ing. Marie Šmídová se
zeptala na důvod ukončení dovozu obědů
důchodcům ze školní jídelny a přechod
pod jinou restauraci.
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Volby do zastupitelstva města Velké Pavlovice

č.2

KOMUNISTICKÁ STRANA
ČECH A MORAVY

Vážení spoluobčané,
v nastávajícím volebním období se zaměříme
na řešení následujících cílů:

1. V ekonomické oblasti:

č.2

4. V oblasti školství, kultury, zájmové činnosti
a využití volného času:

• Podpoříme udržení stávající úrovně školství ve městě, včetně
péče o rozvoj předškolní výchovy v místní mateřské škole.

rozvoj spolupráce škol s veřejností pořádáním
• Podpoříme udržení a podle možností i zvýšení počtu pra- • Podpoříme
vzdělávacích kurzů pro občany, zejména v oblasti počítačocovních příležitostí ve městě tím, že podpoříme místní podnikatele v účasti na veřejných zakázkách, realizovaných pro
město Velké Pavlovice.

Vážení spoluobčané!
Na podzim nás čeká volba nového zastupitelstva a před každým občanem našeho města stojí
důležité rozhodnutí, zda jít volit a komu dát svůj hlas. Komunální volby jsou pro naše město
významné. Účastí ve volbách vyjádříte své přání, jak se mají Velké Pavlovice dále rozvíjet.
V komunální politice mizí rozdíly mezi politickými stranami a politickými uskupeními. Rozhodující je, co považujeme za důležité a co chceme pro naše spoluobčany udělat. Na tom stavíme
svůj volební program, k jehož realizaci volíme osobní a citlivý přístup k řešení všech problémů
našich občanů.
Poslední dvě volební období byly zaměřeny na realizaci velkých projektů, jejichž přínos se projeví až za několik let. Nyní nastal čas myslet více na současnost, řešit aktuální problémy, které naše
občany trápí.
Důraz budeme klást především na zajištění jejich životních a sociálních potřeb, pomoc při
řešení osobních problémů, vytváření bezpečného a kulturního prostředí, které přispěje k jejich
spokojenosti.
Je třeba zlepšit komunikaci mezi vedením města a občany. Každý občan má právo vyjádřit
se ke všemu, co se týká každodenního života ve městě. Má právo na projednání všech záležitostí,
které považuje za důležité, na radě nebo zastupitelstvu.
Chceme se vrátit k pořádání pravidelných setkání s občany před zasedáním zastupitelstva,
kde se mohou občané k projednávané problematice vyjádřit. S tím souvisí i uveřejňování usnesení
a zápisů z jednání zastupitelstva, rady, výborů i komisí na webových stránkách města.
Každý občan má právo do těchto materiálů nahlížet.
Vážíme si každého občana našeho města. Má právo na důstojný a klidný život.
Dáte-li nám důvěru k realizaci našeho volebního programu, nezklameme Vás.
Všem, kteří nás podpoří, děkujeme.
Základní organizace KSČM Velké Pavlovice
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• Podpoříme rozvoj obchodní sítě a provoz obchodů, které
ve městě chybí. Je to zejména obchod s obuví, textilem, galanterií, knihkupectví a papírnictví.

vé gramotnosti a výuky cizích jazyků.

• Podpoříme činnosti místních společenských organizací
a zájmových sdružení tím, že v rámci ekonomických možností města budeme finančně rovnoměrně rozdělovat dotace pro udržení a rozvoj činnosti těchto organizací, zejména v oblasti práce s mládeží.

• Podpoříme realizaci opatření, která povedou ke snížení za- • Podpoříme vybudování „KULTURNÍHO CENTRA“a z objektu
dluženosti města.
2. V oblasti zdravotní a sociální péče:

kina pro rozvoj společenských a kulturních aktivit společenských organizací a místních škol.

• Podpoříme výstavbu domu s pečovatelskou službou pro • Budeme usilovat o výstavbu nového koupaliště.
staré a osamělé spoluobčany.

5. V oblasti demokratické správy města

• Podpoříme dobudování malometrážních bytů pro staré • Podpoříme rovný podíl všech spoluobčanů na řízení města
spoluobčany.
3. V oblasti životního prostředí:

• Budeme usilovat o důsledný postih těch spoluobčanů, kte-

ří znečišťují veřejná prostranství a také postih těch, kteří se
podílí na černých skládkách v okolí našeho města.

• Budeme dbát o stálý úklid okolí všech komunikací a veřejných prostranství ve správě města.

• Budeme usilovat o dokončení výstavby a provádění oprav
chodníků a místních komunikací.

tím, že budeme usilovat o poměrné zastoupení politických
stran a hnutí v radě města. Budeme iniciovat dosažení aktivního podílu spoluobčanů na správě města tím, že podpoříme organizování dotazníkových akcí nebo organizování místního referenda.

• Budeme usilovat o zamezení střetu zájmů tím, aby budoucí zvolení funkcionáři města nebyli v pracovním ani jiném
ekonomickém vztahu a postavení k žádnému právnímu
subjektu, který bude ekonomicky nebo majetkově propojen s městem, případně bude pro město realizovat jakékoli
městem hrazené práce a služby.

• Podpoříme budování nových parkovacích míst pro osobní • Budeme usilovat o průhledné a kontrolovatelné veřejné
vozidla na místech, kde to bude možné.

zakázky, jejich zveřejňování na webových stránkách města
a v místním zpravodaji.

Naši kandidáti:
1. Ing. Marie ŠMÍDOVÁ, 62 let * středoškolská učitelka,
bezpartijní
2. Jan KADLEC, 61 let * předseda družstva, člen KSČM
3. Marie JURENOVÁ, 48 let * OSVČ, bezpartijní
4. František KALLUS, 64 let * důchodce, bezpartijní
5. Ing. Václav STEHLÍK, 61 let * důchodce, člen KSČM
6. Jaroslava JANŮ, 55 let * prodavačka, členka KSČM
7. Rudolf BAUER, 76 let * důchodce, člen KSČM
8. Marie FOREJTOVÁ, 70 let * důchodkyně, členka KSČM

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Miroslav ADÁMEK, 69 let * důchodce, člen KSČM
Božena ŠKRABALOVÁ, 64 let * důchodkyně, členka KSČM
Jiří ŠULA, 67 let * důchodce, člen KSČM
Emílie ZAJÍCOVÁ, 70 let * důchodkyně, bezpartijní
Peter PALKA, 67 let * důchodce, bezpartijní
Petr DRBOLA, 67 let * důchodce, člen KSČM
Vincent HIRČÁK, 69 let * důchodce, člen KSČM
Václav VYMAZAL, 68 let * důchodce, bezpartijní
Marie FOREJTOVÁ, 71 let * důchodkyně, členka KSČM
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č.
Vážení spoluobčané,
je nám velkou ctí, že se můžeme pokusit Vám připomenout věci a události, které se během posledních osmi
let v našem městě změnily.
Spousta investičních akcí, razantní navýšení majetku
města (Ekocentrum, rybník, rozhledna, školka apod.), snížení dluhů, kulturní a společenský život, vhodné prostředí
pro soukromé investice (sklepy, šlechtitelka, podnikatelská zóna apod.). Nebudeme je zde všechny podrobně
vypisovat, každý z Vás je má možnost každodenně „potkávat“.
Velké Pavlovice jsou skvělé místo pro život.
Máme i nadále smělé vize a plány co a jakým způsobem dělat pro další rozvoj města (viz náš volební program), v součinnosti s ostatními lidmi, kteří o takový postup mají zájem.

4

Spolupráce se všemi co mají dobré úmysly je naší prioritou. Každý samozřejmě prosazuje svoje obory – sport,
kulturu, vinohradnictví a vinaření, cestovní ruch, atd., což
je určitě hnacím motorem dalšího rozvoje. Chceme jít dál.
„Kritizovat, odsuzovat a žalovat, to dovede každý hlupák – a většina hlupáků to také dělá“ (Carnegie).
Budoucnost je místo kam se ubíráme, je jen na nás
jaká bude.
Dovolujeme si Vás, občany Velkých Pavlovic, požádat
o vyslovení důvěry a umožnit tak další úspěšný rozvoj
a budování našeho města. Dejte nám svůj hlas.
Děkujeme.
Ing. Zdeněk Hicl, Ph.D.
Předseda Místního sdružení ODS Velké Pavlovice
www.odsvelkepavlovice.cz
www.facebook.com/ods.velkepavlovice

VOLEBNÍ PROGRAM
Vážení spoluobčané,
během uplynulého volebního období, v letech
2010 – 2014, prošlo dění ve městě výraznou
proměnou. Město nabízí občanům podmínky
pro spokojený život, vzrostl zájem podnikatelů investovat ve Velkých Pavlovicích, stalo
se zajímavým cílem pro mnoho nových návštěvníků. Svůj podíl na tomto výsledku mají
i členové a příznivci ODS Velké Pavlovice, kteří
již osm let, od roku 2006, významně přispívají
k rozvoji města. V uplynulém volebním období, v 17 - členném zastupitelstvu města, získala ODS 6 mandátů, v pětičlenné radě pracovali
tři naši zástupci.
Výsledky samozřejmě nepřichází bez usilovné
práce a podpory spolupracovníků a občanů
města. Věříme, že tuto práci naši občané ocení
i v nadcházejících komunálních volbách. Náš
program má navázat na stávající rozvoj města.
Vychází z velmi dobré znalosti místních podmínek a také z reálných finančních možností
financování našich záměrů. Ne vše se z volebního programu ODS před uplynulými komunálními volbami podařilo splnit. Víme, že by
naši občané uvítali více investic do chodníků,
parkovacích ploch, zvýšení bezpečnosti. Dovolujeme si tímto požádat o trpělivost, ve volebním programu věnujeme i těmto oblastem
důležité místo.
Co nabízí volební program ODS a jak jeho
cíle realizovat:
Přípravu a zahájení prací na nové obchodně turistické centrum města v oblasti autobusového nádraží. Vypracování územní architektonické studie pro budoucí výstavbu a zahájení stavebních prací. Propojení objektu sýpky se statkovým dvorem novým náměstím
s objekty pošty, finančními institucemi a polyfunkčními domy pro obchod a bydlení. Akci
lze realizovat pouze ve spolupráci investorů
a za pomoci dotačních titulů z evropských
fondů na veřejné prostory a objekty.
Dobudování Ekocentra Trkmanka - rozšíření o vedlejší novou přístavbu objektu s ubytováním a dílničkami. Tato akce bude financována za pomoci evropských dotací ve výši 90 %,
realizace pomůže k širšímu využití objektu
a ekonomické stabilitě organizace.

Zleva: Jan Melichar, MVDr. Vladimír Řádek, Roman Šťavík, Jana Crháková, Ing. Dušan Bedřich, Mgr. Eva Drienková,
Radek Krejčiřík, Ing. Pavel Procházka, Bronislav Hejl, Sabina Horáková, František Popelka, Mgr. Renata Bláhová, Jiří Hanzálek,
Mgr. Alexandra Mazalová, Jaroslav Pešák, Marek Suský, Bc. Martina Hiclová
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Využití podnikatelské zóny pro vytvoření nových pracovních míst a k podpoře
podnikání - intenzivní vyhledávání investorů
pro podnikatelskou zónu s podmínkou tvorby
nových pracovních míst. Řešením může být
i případné vytvoření podnikatelského inkubátoru - za pomoci dotací lze vytvořit nájemní
prostory pro začínající podnikatele.

Pokračování ve výstavbě bytů pro seniory (II. etapa), vybudování denního stacionáře a další rozšíření a zkvalitňování služeb
pro starší občany. Tuto akci lze realizovat za
pomoci dotací z MMR.
Rekonstrukce objektu kina a jeho využití na volnočasové aktivity mládeže i společenských organizací a spolků - zachování
možnosti promítání v kině, vytvoření prostor
pro zájmové aktivity mládeže a místních organizací. Tuto akci lze rovněž realizovat za pomoci evropských dotací.
Rekonstrukce nevyhovujících chodníků,
komunikací, parkovišť a zvyšování bezpečnosti dopravy ve městě, tj. postupná
rekonstrukce nevyhovujících chodníků v ulicích Brněnská, V Sadech, Nádražní, Zelnice,
Herbenova, Růžová, Zahradní, atd., vytváření
bezbariérových chodníků pro handicapované občany včetně úpravy veřejných institucí
- např. výtah na radnici, vytváření nových parkovacích ploch, úpravy křižovatek. Realizace
je možná za pomoci dotací ze SFDI, parkovací
plochy realizovat za spoluúčasti firem a spoluobčanů.
Zajištění rekonstrukce průtahu komunikace II/421 - komunikace ve správě JmK
na ul. Brněnská a Hodonínská.
Zateplení objektu gymnázia a tělocvičny
základní školy, opravy sportovních povrchů
v tělocvičně a na stadionu.
Akci je možné realizovat za pomoci dotací
z evropských fondů.
Vytváření nových stavebních míst pro
stavbu rodinných domů a vybudování inženýrských sítí pro stavební lokality Za Dvorem,
U Trkmanky, Padělky - III. etapa.
Úpravy okolí vjezdu do města - ulice Hodonínská - podél komunikace u TJ Slavoj a Vinium a.s., včetně vybudování záchytného parkoviště u bývalého koupaliště. Úpravy vjezdu
na ulici Brněnská - směr od Zaječí, úprava vjezdu na ul. Nádražní – včetně úpravy parčíku
u železničního nádraží.
Dokončení komplexní pozemkové úpravy, efektivní využití zemědělských pozemků
ve vlastnictví města, pokračování v dalších
projektech výsadeb zeleně v intravilánu města.

č.

2014

4

Podpora vybudování „mateřského centra“
určeného pro maminky s malými dětmi.
Podpora rozvoji turistického ruchu a propagaci vinařství a pěstování meruněk. Turistický ruch přináší do města nemalé finanční
prostředky, pomáhá vytvářet nová pracovní
místa a je důležitý v jeho dalším rozvoji.
V oblasti samosprávy města budeme dbát
na řádné hospodaření s majetkem města
a finančními zdroji. Máme zájem o zlepšení
činnosti komisí, výborů rady města. Budeme usilovat o širší spolupráci mezi zastupiteli
a občany města. V oblasti školství a výchovy
mládeže budou mít naši podporu všechny
formy vzdělávání.
Vážení spoluobčané, na kandidátní listině si
Vám, voličům, dovolujeme představit tým
lidí, který je schopen svou prací napomáhat
rozvoji města. Tým, který usiluje o Vaše hlasy, tvoří lidé ochotni obětovat svůj volný čas
veřejnému dění a podpoře aktivit, které byly
již v uplynulém volebním období realizovány
a které budou v budoucnu dále rozvíjeny.
Volební program, který Vám nabízíme, nemůže ani zdaleka pokrýt představy a požadavky
všech občanů. Byly vybrány jen některé významnější oblasti života a návrh toho, co považujeme za velmi důležité.
Děkujeme Vám za podporu, důvěru a Váš hlas.
Místní sdružení ODS Velké Pavlovice

Vážení občané města Velké Pavlovice.
Již více jak 10let navštěvuji Vaše město, kde
mám přátele a kamarády, kteří fandí našemu sportu rychlobruslení po celé Evropě.
Obdivuji, co se ve Vašem městě vybudovalo, a jak Vaše město vzkvétá, což je jistě
zásluha všech občanů Velkých Pavlovic.
Mohu říci, že máme projetý kus světa a nikde jsme se nesetkali s tak přátelsky naladěnými občany jako ve Vašem městě. Můžete být na výsledky Vaši práce pyšní a rádi
se sem budeme vracet.
Petr Novák

Úpravy dětských hřišť, doplnění o herní
prvky, osazení laviček a budování míst k odpočinku pro občany.

Trenér rychlobruslařského
NOVIS Teamu, jehož
členem je i olympijská
vítězka Martina Sáblíková.

Vybudování dvou sociálních zařízení na autobusovém nádraží a v parku - na zastávce ČD.

Trenér roku 2013
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Sdružení nezávislých kandidátů
Pro rozvoj Velkých Pavlovic
Vážení spoluobčané,
v právě končícím volebním období 2010-2014 se
díky Vašim hlasům na práci v městském zastupitelstvu podíleli
Ing. Zdeněk Karber – místostarosta
Ing. Jaroslav Benda, Ph.D. – člen rady
Ing. Pavel Lacina – zastupitel
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- vytvořit další vhodné parkovací místa ve městě, zejména před prodejnami a provozovnami, dále u kostela, v místě u hasičské zbrojnice před hřbitovní zdí,
v ulici V Údolí a dalších, a tím zajistit bezpečný provoz na komunikacích
- Prosazovat vybudování cyklostezky Velké Pavlovice
– Velké Bílovice

- v případě zájmu nájemníků, realizovat prodeje bytů
v majetku města

Dnes se opět ucházíme o Vaše hlasy s tím, že splnění
drtivé většiny našeho volebního programu v období
2010-2014 nás opravňuje pohlédnout voliči přímo do
očí a představit volební program Sdružení nezávislých
kandidátů Pro rozvoj Velkých Pavlovic pro nadcházející volebním období 2014-2018. Na základě našich zkušeností z vedení města a kladných i záporných připomínek od občanů se vedle standardních, pravidelných
a nutných prací a úkolů vyplývajících z provozu města
se zaměříme na:

- prodejem pozemků pokračovat v rozvoji a oživení
podnikatelské zóny pro rozšíření pracovních příležitostí

DOPRAVA
- prosazovat přípravu a výstavbu dálničního sjezdu
z D2
- realizovat úpravy průtahu městem Brněnská – Hodonínská včetně vhodných bezpečnostních prvků
a podélného parkování
- zřídit bezpečné parkování v okolí VINIA, Pekařství
Pešák, v kombinaci s výsadbou stromů

- realizovat výstavbu dalších bytů pro seniory v lokalitě Padělky

- rekonstruovat chodníky na ulici Nádražní a V Sadech

- Prosazovat opravu komunikace na ulici Dlouhá

- před konáním každého zastupitelstva organizovat
pravidelná setkání našich zastupitelů s občany s cílem vytvoření dostatečného časového prostoru pro
komunikaci „problémů běžného občana“, podnětů,
inspirací a námětů, a vypracování konkrétních návrhů řešení pro jednání rady a zastupitelstva. Jsme
přesvědčeni a reakce některých z vás nám potvrzují,
že poptávka Vás občanů po takovém systémovém
opatření existuje.

BYDLENÍ

- odkanalizovat rodinné domy v ulici Tovární za Velkopavlovickými drůbežářskými závody, a.s.

Hlavním cílem našich zastupitelů v dnes již končícím
volebním období bylo naplnění volebního programu čítajícím 27 bodů. Po 4 letech je čas skládat účty:
23 body splněny, 2 splněny částečně a 2 nesplněny.
Nesplněnými body jsou vybudování dálničního sjezdu
a umístění bezpečnostních kamer.

KOMUNIKACI S OBČANY
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č.

Sdružení nezávislých kandidátů
Pro rozvoj Velkých Pavlovic

PODPORA PODNIKÁNÍ
- podpořit rozvoj malého a středního podnikání a tím
vznik nových pracovních míst

- nejen ve spolupráci s agenturou CzechInvest propagovat Velké Pavlovice jako město atraktivní pro
investory
- ve spolupráci s Místní akční skupinou Hustopečsko
a soukromým sektorem vytvářet projekty, které povedou k rozvoji města a regionu

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU,
VINAŘSTVÍ a SADAŘSTVÍ
- pokračovat v budování infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu
- pokračovat v systematické propagaci Velkých Pavlovic jako centra Velkopavlovické vinařské podoblasti
pořádáním Nominačních výstav do Salonu vín ČR,
vzdělávacích programů a nových projektů
- podporovat turisticky atraktivní akce typu otevřené
sklepy
- marketingově podporovat aktéry cestovního ruchu
(ubytovatele, vinařská a gastronomická zařízením)
ve městě
- navázat na úspěšný 1. ročník Meruňkobraní s vizí
popularizace výrobků z meruňky z Velkých Pavlovic
na celorepublikové úrovni
- zrealizovat záměr vybudování veřejných záchodů na
zastávce ČD a autobusovém nádraží

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- vysázet větrolam podél dálnice D2 v lokalitě „Ostrovce“ s cílem omezit hluk z D2 v našem městě
- pokračovat ve výsadbě a údržbě zeleně ve městě
a v návaznosti na komplexní pozemkové úpravy
i mimo zastavěnou část města úpravu okolí fotbalového hřiště na ulici Hodonínská včetně výsadby
zeleně

TRADICE, KULTURA, SPORT
a OBČANSKÁ SPOLEČNOST
- podporovat nejen folklór a tradiční kulturně společenské akce jakými jsou hody, vinobraní, plesy,
výstavy vín, ale i kurzy a kroužky pro děti, dospělé
a rodiče s dětmi, semináře, workshopy, výstavy, soutěže (pro děti i dospělé) a další, které vedou k rozvoji
občanské společnosti a místní pospolitosti ve městě
- vybudovat 2 nová bezpečná uzavřená dětská hřiště,
včetně úprav a vybavení současných dětských hřišť
- podpořit dokončení výstavby 3 tenisových kurtů ve
sportovním areálu TJ Slavoj

BEZPEČNOST
- zvýšit bezpečnost ve městě posílením Městské policie na počet 3 strážníků s tím, že tato bude důsledně
uplatňovat dodržovaní zákonů při ochraně majetku
a bezpečnosti dopravy
- vybudovat kamerový systém ve městě
Výše uvedené body obsahují hlavní připomínky a přání Vás spoluobčanů, kteří jste podpořili svými podpisy
možnost vzniku kandidátky SNK Pro rozvoj Velkých
Pavlovic 2014 do komunálních voleb.

č.
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Představujeme vám naše kandidáty a ucházíme se
o Vaše hlasy:
1. Ing. Jaroslav Benda, Ph.D. 50r., soudní znalec, OSVČ
2. Ing. Pavel Lacina, 38r., vinař, OSVČ
3. MgA. Zbyněk Bílek, 37r., učitel hudby ZUŠ
4. Mgr. Roman Mazal, 36r., lékárník
5. Bc. Jaroslav Suský, 48r., vinař, OSVČ
6. Roman Pláteník, 39r., technik stavebního úřadu
7. Petr Drbola, 40r., majitel autoškoly
8. Eva Buchtová, 46r., vinař, OSVČ
9. Jan Havránek, 40r., technik
10. Kamil Hejl, 31r., majitel taxislužby
11. Stanislav Horáček, 33r., jednatel s.r.o.
12. Radomíra Klašková, 50r., učitelka mateřské školy
13. Petr Valoušek, 58r., kovář OSVČ
14. Stanislav Kotlár, 50r., podnikatel OSVČ
15. Antonín Fůkal, 49r., jednatel KOVO Fůkal, s.r.o.
16. Ing. Jan Blažek, 24r., student
17. Jan Krejčiřík, 44r., soukromý zemědělec OSVČ
My, kandidáti ze Sdružení nezávislých kandidátů pro
rozvoj Velkých Pavlovic Vám spoluobčanům do nadcházejících komunálních voleb přejeme:
- šťastnou ruku při výběru kandidátů na členy zastupitelstva města
- svou volbou projevte a realizujte Váš vlastní zájem
o rozvoj našeho města
- volte konkrétní osobnosti, které dobře znáte
- využijte svoji příležitost a dejte najevo svůj názor
vhozením volební listiny do hlasovací urny
Za sdružení nezávislých kandidátů Pro rozvoj Velkých
Pavlovic
Ing. Jaroslav Benda, Ph.D.
Ing. Pavel Lacina
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VELKOPAVLOVIČTÍ NEZÁVISLÍ
Bezpečnost a doprava

• Zajistit dodržování zákonů a pořádku ve
městě i za cenu personálního posílení
Městské policie.
• Vybudování kamerového systému na vybraných místech ve městě.

Vážení spoluobčané,
dovolujeme se na Vás obrátit jako nové
Sdružení nezávislých kandidátů „Velkopavlovičtí nezávislí“, které vstupuje k volbám do zastupitelstva města Velké Pavlovice.
Velké Pavlovice jsou bezesporu pěkné město, neustále se rozvíjející, v němž i my rádi
žijeme. Přesto si myslíme a jsme přesvědčeni, že některé věci je třeba dělat jinak, některé naopak vůbec a některé věci je třeba
začít dělat. Jsme toho názoru, že občané
a jejich každodenní potřeby i problémy si
zaslouží více pozornosti a to zejména od
těch, kteří mohou věci měnit či ovlivňovat
ku prospěchu celého města.
Zajisté nám dáte za pravdu, že se v uplynulém období v našem městě vybudovalo plno hodnotných věcí, které město
zviditelnily nejen pro turisty, ale jsou i přínosem pro naše občany. Směřujme investiční prostředky do programů a cílů města
důležitých pro řešení našich vlastních problémů, a ne převážně pro návštěvníky či
turisty našeho města.
Na naší kandidátní listině najdete osoby,
které se v menší či větší míře podíleli a podílejí na kulturním a sportovním dění v našem městě. Největší odměnou za tuto činnost jim je spokojená mládež nebo návštěvník těchto akcí. Práce pro druhé nám
tedy není cizí.
Máme chuť a jsme ochotni řešit problémy
našeho města a zároveň usilovat o jeho
zvelebování.
To jsou mimo jiné důvody, proč jsme se
rozhodli jít do voleb. Není nám lhostejné,
kde a jak žijeme. Jsme sdružení „Velko-
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pavlovičtí nezávislí“ a chceme se ucházet o Váš hlas v těchto volbách!
Naše motto: „Město občanům”

Program
Životní prostředí

• Zachovat krajinný ráz se zemědělskými
plochami a pěstováním tradičních kultur.
• Dokončení revitalizace pozemků v prostorách mezi garážemi a skateparkem.
• Zachovat odvoz rostlinného odpadu občanům ve vegetačním období.

Školství a mládež

• Podporovat zájmovou, uměleckou a sportovní činnost dětí a mládeže.
• Zajištění efektivního naplnění tříd gymnázia (hlavně 4 letého).
• Prosazovat tzv. manažerské vedení gymnázia.
• Opravit hřiště gymnázia a zvýšit tak jeho
bezpečnost (propadající povrch), v návaznosti na to umožnit lepší využívání
tohoto hřiště pro mládež a ostatní občany města.
• Zajistit prostory a vybudovat uzavřené
dětské hřiště pro školu i veřejnost.

Investice

• Maximální množství investic do projektů
pro potřeby občanů města.
• Dle možností vytvoření podmínek pro
vybudování přírodní zóny klidu.
• Rekonstrukce veřejného osvětlení se zaměřením na finanční úspory.
• Vytvořit podmínky pro fungování denního stacionáře pro důchodce – příklad
Němčičky.
• Zajistit efektivní fungování Ekocentra
Trkmanka.

• Podpora nové bytové výstavby.
• Vytvoření klidových zón pro starší spoluobčany.
• Zajistit využití průmyslové zóny (prodej
nebo pronájem pozemků).
• Efektivně využít prostory bývalého kina.
• Vytvořit podmínky pro vybudování volně přístupných bodů připojení k internetu ve vybraných částech města.

Společenský život,
kultura a sport

• Efektivní udržování kulturních tradic ve
městě.
• Podpora kulturních a sportovních akcí ve
městě, hlavně zaměřených na děti a mládež.
• Koordinace pořádaných kulturních a společenských akcí s důrazem na pořádání
tradičních hodů.
• Podpora a spolupráce fungujících spolků ve městě.
• Podpora sportovních organizací, zejména v oblasti práce s dětmi a mládeží.
• Podpora místních hasičů.

• Budování nových parkovacích ploch ve
městě a rozšiřování stávajících.
• Zlepšení bezbariérového přístupu ve
městě pro vozíčkáře.
• Důsledné dodržování zákazu podomního prodeje.
• Podpora veřejné dopravy: vytvoření
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podmínek pro vybudování autobusových zastávek v ulicích Pod Břehy a Nádražní.
• Zřízení informačního panelu na autobusovém nádraží.
• Důslednější a častější opravy komunikací v majetku města.

1. Ing. Roman Halm
50 let, OSVČ
– daňový poradce

2. Petr Hasil
35 let, strážník
městské policie

3. František Čermák
47 let, vedoucí
sportovního areálu

4. Karel Hovězák
53 let, dispečer

5. Pavel Forejta
47 let,
státní zaměstnanec

6. Miroslav Maincl
47 let, výpravčí SŽDC

7. Ing. Petr Halm
53 let, manažer nákupu

8. Bc. Michal Jilka
23 let, student

9. Libor Melichar
38 let, OSVČ

10. Jiří Otřel
50 let, státní zaměstnanec

11. Pavel Jilka
46 let, mechanik

12. Luděk Šefránek
49 let, OSVČ

13. Naďa Slámová
35 let, vychovatelka na ZŠ

14. Tomáš Kallus
38 let, IT specialista

15. Mgr. Jitka Češková
41 let, učitelka na ZŠ

16. Zdeněk Kučerka
47 let, vedoucí dopravy a skladů

Samospráva

• Naslouchat v maximální míře občanům
a být otevřeni jejich potřebám a názorům.
• Prostřednictvím moderních i tradičních
komunikačních prostředků poskytovat
občanům maximum zásadních informací
o dění ve městě.
• Transparentní zveřejňování hospodaření
města a všech jeho subjektů.
• Aktivní přístup k čerpání dotací od JMK,
ministerstev a EU.
• Maximálně možný počet výběrových řízení realizovat formou aukcí.
• Důsledná starost o majetek ve vlastnictví města.

VELKOPAVLOVIČTÍ NEZÁVISLÍ
17. Roman Franc
48 let, technik
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Oznámení o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva města Velké Pavlovice
Starosta města Velké Pavlovice podle § 29
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva města Velké Pavlovice se uskuteční
v pátek 10. října 2014
od 14.00 do 22.00 hodin
a
v sobotu 11. října 2014
od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku
č. I je volební místnost:
Zasedací místnost MěÚ Velké Pavlovice,
Náměstí 9. května 40, Velké Pavlovice
pro voliče s trvalým pobytem ve Velkých Pavlovicích v ulicích:

Bezručova, Boženy Němcové, Čechova, Herbenova, Horňanského, Kopečky, Kpt. Jaroše, Lidická, Nad Zahrady, Náměstí 9. května, Nová, Ostrovecká, Ořechová, Padělky,
Pod Břehy, Pod Školou, Růžová, Slepá, Stará, Starohorská, Tábor, Trávníky, Úvoz, V Údolí, Zelnice.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. II
je volební místnost:
Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, Velké Pavlovice
pro voliče s trvalým pobytem ve Velkých Pavlovicích v ulicích:
Brněnská, Bří Mrštíků, Dlouhá, Hlavní, Hodonínská, Horní, Nádražní, Příční, Sokolská, Střední, Tovární, U Zastávky, Vinařská,
V Sadech, Za Dvorem, Zahradní.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky, popř. státní občanství stá-

tu, jehož občané jsou oprávněni na území
České republiky volit. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky, jdeli o cizince, průkazem o povolení k pobytu
(§ 81 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů)
4. Hlasovací lístky budou voličům dodány
nejpozději 3 dny přede dnem voleb na adresu
místa jejich trvalého pobytu. Ve dnech voleb
může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů městský úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o umožnění
hlasování do přenosné volební schránky
(tel: 519 365 340).

Volby do zastupitelstev obcí – 10. a 11. října 2014
Kdo může volit
Voličem je občan obce za předpokladu, že jde
o státního občana České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen
k trvalému pobytu.
Voličem je také státní občan jiného členského státu EU, který nejpozději druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a je na
svou žádost zapsán v dodatku stálého seznamu voličů, vedeného příslušným obecním
úřadem.
Hlasování bude umožněno i voliči, který prokáže své právo hlasovat v příslušném volebním
okrsku, ale který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů. Takového voliče dopíše okrsková volební komise do tohoto výpisu dodatečně
a hlasování mu umožní (např. občané, kteří se
přihlásí k trvalému pobytu do obce až po uzavření stálého seznamu voličů).

Hlasování
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem České republiky,
popřípadě státní občanství jiného členského
státu EU průkazem povolení k pobytu.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní
občanství jiného státu EU, nebude mu hlasování umožněno.
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Ve volbách do zastupitelstev obcí NELZE
volit na voličský průkaz.

Úprava hlasovacího lístku
Po prokázání totožnosti a státního občanství
obdrží volič úřední obálku, popřípadě hlasovací
lístek, a vstoupí do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere
do tohoto prostoru, nebude mu hlasování
umožněno.
Způsoby hlasování:
• označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této
volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku
v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva
obce, který má být volen. Označení více volebních stran – neplatný hlas.
• označit v rámečcích před jmény kandidátů
křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to z kterékoli volební strany, nejvýše však
tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva
obce má být zvoleno. Označení více kandidátů než je stanovený počet – neplatný hlas.
• kombinace výše uvedených způsobů hlasování: lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta
další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých
jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto
případě je dán hlas jednotlivě označeným
kandidátům. Z označené volební strany je
dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do

počtu volených členů zastupitelstva. Označení více než jedné volební strany nebo více
kandidátů než je stanovený počet – neplatný
hlas.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky. Po opuštění prostoru určeného pro
úpravu hlasovacího lístku vloží volič úřední
obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně,
zastoupení není přípustné. Volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou
vadu, anebo nemůže číst nebo psát, může mít
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků jiného voliče, který za něho hlasovací lístek upraví, vloží do úřední obálky, popřípadě
i úřední obálku vloží do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební
schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména ze
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost. V tomto případě, zpravidla druhý den voleb v dopoledních
hodinách, vyšle okrsková volební komise k voliči 2 členy s přenosnou volební schránkou.
Kontakty pro objednání přenosné volební
schránky:
Tel: 519 365 340, 519 428 101, 777 736 496
E-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz,
nesvadbova@velke-pavlovice.cz
Lenka Nesvadbová
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rekonstrukce chodníku byl stanoven na
6. října 2014. Současně se stavbou chodníku přišlo na řadu i řešení problému s parkováním a vytvořením odstavných míst
vozidel mimo komunikaci.

TELEgRaFiCKy
Švábi na Ekocentru
Trkmanka
(13. 8. 2014)
V polovině měsíce srpna byla na Ekocentrum
Trkmanka doručena speciální zásilka obsahující malý hmyz „Blaptica Dubia“ aneb
„Šváb argentinský“. Tento druh švába je
nejvíce používaný ke krmným účelům.
Tito švábi chutnají téměř všem terarijním
zvířátkům. Patří mezi středně velké šváby,
tudíž se hodí pro všechny. Nelezou po skle
a nelétají. Dorůstají velikosti cca 4 cm.
Chov je absolutně bezproblémový. Suché
prostředí, teplo (25 - 30 stupňů) a klid.
Jejich cyklus je poněkud delší a trvá déle
než se rozjedou, ale získáme množství
kvalitní potravy. Dospívají podle teploty
cca v 6-7 měsících. Samičky nosí ootéky v těle a z nich se po měsíci líhne cca
20 ks malých nymf. Mohou být pohromadě
s dospělci (nepožírají se) a stačí pouze vybírat vhodné velikosti ke zkrmení.

Nad Krajem André
létaly ultralajty
(15. 8. 2014)
Velkopavlovický Letecký klub Nad Krajem André, o. s. uspořádal v předhodovní sobotu, dne 15. srpna 2014, k příležitosti druhého výročí otevření zdejšího
letiště Slet ultralajtů. Hlavním lákadlem
byla možnost prolétnout se s profesionálním pilotem právě nad krajem André. Kdo je odvážný a netrpí kinetózou
jí zajisté s nadšením využil. Ten kdo má
z létání respekt a přece se akce zúčastnil, si mohl alespoň prohlédnout řadu
vystavených letadel.

Stavba bezbariérových
chodníků zvýší komfort
handicapovaným
(26. 8. 2014)
Stavba bezbariérových chodníků z programu Mobility, podporovaného Úřadem
vlády ČR postupovala během měsíce
srpna ve svižném tempu. Toho času byla
již zcela hotova část od vinařství Baloun
podél celého autobusového nádraží a dále
firma Stavba a údržba silnic Břeclav pokračovala v úseku ulice Dlouhá. Účelem
tohoto projektu je vybudovat zcela bezbariérovou trasu, která spojí nejvýznamnější veřejné budovy a instituce ve městě
a umožní tak výrazné zlepšení mobility
a bezpečnosti osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Pět zlatých z Galerie
rulandských vín
(25. 8. 2014)

Švábi – vybraná delikatesa! Nikoliv pro
člověka, agamy však nepohrdnou!

Pro náš malý zvěřinec tak budeme mít do
budoucna o potravu postaráno. Již nyní si
na nich naše agamy Frankovka a Vavřinec
pochutnávají (Agama vousatá - Pogona
Vitticeps).
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Osmého ročníku Galerie rulandských vín
v Kyjově se zúčastnilo celkem 359 vzorků.
Z toho Rulandského bílého 71, Rulandského šedého 100, Rulandského modrého
76 a Chardonnay 73, rosé, klaretů a cuvée
těchto odrůd bylo celkem 39. Hodnocení,
kterého se zúčastnilo 35 certifikovaných
degustátorů, se uskutečnilo v 7 komisích za
využití výpočetní techniky a systému elwis.
Vedení degustace se ujal hlavní somelier
NVC Ing. Marek Babisz.
Velkopavlovická vinařství si z této soutěže
přivážejí celkem 5 zlatých medailí. Tři zlaté získalo VINIUM a.s. a dvě zlaté medaile
získalo vinařství Pavlovín.

Nové chodníky – po Dlouhé bez bariér.

Slavnosti úrody
si nenechali ujít
ani přátelé ze Ždírce
(13. 9. 2014)
Vzácnou návštěvou letošního Velkopavlovického vinobraní byli naši přátelé z družebního města Ždírec nad Doubravou.
Tentokrát k nám zavítala delegace dříve
narozených, které se po celé sobotní odpoledne věnovali členové velkopavlovického
Klubu důchodců. Senioři byli nadšeni pestrostí exponátů výstavy Dary jižním Moravy, krásnými prostory Vinných sklepů
Františka Lotrinského i samotným bohatým kulturním programem slavností.

sokolovny, podpořeném ze SFŽP, budou
práce v sokolovně pokračovat drobnými
úpravami interiéru. Po instalaci vzduchotechniky a topení do sokolovny nastoupili
elektrikáři a malíři. Do konce měsíce listopadu se předpokládá dokončení všech prací, aby sokolovna mohla opět naplno sloužit
občanům pro kulturní a společenské akce.

Ždírečtí a velkopavlovičtí senioři
na prohlídce Vinných sklepů Františka
Lotrinského.

Práce na stavbě chodníku
zkomplikovaly deště
(17. 9. 2014)

Rekonstrukce chodníku na ulici Dlouhá.

Vydatné srážky první dekády měsíce září
2014 znepříjemnily stavební firmě Stavba
a údržba silnic Břeclav práce na rekonstrukci chodníků na ulici Dlouhá a práce
musely být na pár dnů přerušeny. Po deštích však již práce pokračovaly v plném
tempu. Předpokládaný termín dokončení

Sokolovna bude mít
nové interiéry
(17. 9. 2014)

RoZHoDnI To!

Krajské soutěže a letos měla možnost rozhodovat na základně i v Pasohlávkách, kde
se sjela „extratřída“ z celé republiky, protože byla soutěž zařazena do Extraligy ČR
v požárním sportu.

Člověk se během života neustále rozhoduje. Někdy musí rozhodovat prkotiny,
někdy rozhoduje o důležitých věcech,
které můžou ovlivnit celý jeho život. Rozhodujeme se doma, v práci, za volantem,
i na dovolené se musíme rozhodnout, co
a jak budeme dělat.

Podívanou na letadla zblízka se bavily
celé rodiny, od zvědavých dětí až po
nadšené dědečky.

2014

Většinou se naše rozhodování týká nás samotných nebo nejbližší rodiny. Máme mezi
sebou však i lidi, kteří rozhodují o jiných.
Krásný příklad můžu uvést sportovní rozhodčí. Ti mají přímo v popisu, že mají rozhodovat. Musí rozhodnout během chvilky,
zda se soutěžící pohybují v rámci pravidel
nebo už za hranou.
Pátral jsem, zda máme ve Velkých Pavlovicích nějaké rozhodčí, kteří mají příslušné
oprávnění rozhodovat v nějakém sportu.
Fotbalové rozhodčí máme dva. Zdenka
Hicla a Arnošta Hytycha, který „pískal“
fotbalová utkaní na celkem vysoké úrovni. Rozhodčí máme i u hasičů na požární sport. S omluvou ostatním se zmíním
pouze o Zdence Hasilové, která začíná být
„specialistka“ na základnu a účastní se nejvíce soutěží z velkopavlovických rozhodčí
během sezóny. Zúčastnila se jako rozhodčí

Po zateplení sokolovny a výměně střechy,
provedené v rámci projektu na zateplení

Protože mi narostl pupek a mám už trošku jiné priority, neběhám s našimi hasiči
požární útok (pouze ve výjimečných případech, na výjimečných soutěžích), ale občas
si obleču také vestu nebo oblek a snažím se
dodržovat regule u ostatních. V Lanžhotě
jsem se dostal ke startování. Asi naposled,
protože tolik předčasných startů co jsem
odstřílel, snad ještě nikde nebylo a domácí
měli strach, aby mi vyšlo střelivo až do konce soutěže.
Rozhodování ve sportu musí bavit. Rozhodčí si užijí spoustu nadávek od diváků
a pokud mají dobrou fantazii, tak si v hlavě
promítnou i to co si o nich myslí samotní
soutěžící.
Jenom pro doplnění, já osobně bych si nikdy na fotbalové hřiště jako rozhodčí nestoupl a tito lidi mají můj obdiv i když se jim
utkání občas nepovede.
Zase naopak si myslím, že by některý rozhodčí nevyměnil to své fotbalové hřiště, za
to mé 2.324 hektarové. V našem městě se
také podvádí. Fauluje. Během vinařských
akcí bývají lidi i v „postavení mimo hru“.

Interiér sokolovny před instalací
vzduchotechniky a výmalbou.

Karolína Bártová

Pokutový kop z fotbalu se na mém hřišti
přeměňuje na pokutu. „Disciplinárku“ nahrazuje přestupková komise.
A jsme u toho. Rozhoduji o někom jiném
a ještě po něm chci jeho peníze. Navíc ona
osoba za tyto peníze nic nedostane. Docházím k tomu, k čemu jsem dojít chtěl.
Rozhodování o penězích, rozhodování
o mých penězích cizími osobami. Příklad?
Radnice.
Město Velké Pavlovice disponuje finančními prostředky, které získává z daní či jiných
poplatků. Tyto finanční prostředky je potřeba nějakým způsobem investovat, lidově řečeno utratit. Kam se jaké finanční prostředky vloží, určuje Zastupitelstvo města
a Rada města. Musí tedy rozhodnout.
Aby však mohlo zastupitelstvo rozhodovat,
tak se nejdříve musíte rozhodnou Vy sami,
komu dáte hlas v letošních komunálních
volbách. Koho si zvolíte do zastupitelstva,
které zvolí Radu města a poté starostu
s místostarostu. Potom už zase budou zastupitelé rozhodovat za Vás.
Parkujete se svým vozidlem na travnaté
ploše!
Ale tady není napsáno, že se to nesmí!
Dobře, vezmu si své auto a jdu si stoupnout
do záhonku, před Váš dům. Taky tam určitě
nic napsáno nemáte.
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VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

Proč sbíráte ty ořechy, když nejsou Vaše?
Dyť byly na zemi! (Toto je nejčastěji používaná výmluva i u ovoce.)

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

ZDá SE VáM TO SPRáVNé? PaRKoVaT V ZaHRÁDcE?
Vážení páni řidiči!

Před několika lety býval k bankomatu KB
zákaz vjezdu:
Máte u sebe ﬁnanční hotovost na uhrazení blokové pokuty?
Ne, nemám.
Tak já si počkám, až vyberete!

Opravdu musíte parkovat takovým způsobem (viz přiložená fotografie)? Vám řidiči
parkují také v předzahrádce
před domem? Zamyslete se,
určitě by se vám to také nezamlouvalo.

Dotaz na ZD, když běhal po dálnici D2 mladý býk:
Máte v ZD krávy?
Nemáme.
Po nějaké době, kdy se nedařil zjistit majitel:
Nevíte čí by ta kráva mohla být?
To bude asi naše, ale je to býček!

Takže - příště lépe, jinak, dle
předpisů a hlavně, v rámci
slušnosti a ohleduplnosti!
Petr Hasil, Městská policie
Velké Pavlovice

Petr Hasil, Městská policie
Velké Pavlovice

PUBLiCiSTiKa

Jak jistě víte, činnost hasičů je různorodá.
Hašení požárů, čerpání vody, odstraňování následků dopravních nehod, odstraňování překážek z komunikací, vyhledávání
osob a mnoho dalších činností.
V roce 2013 jsme ze čtyřicítky zásahů čerpali jednou. V roce letošním (do 16. září)
jsme čerpali vodu ze zatopených objektů
sedmkrát. Výjezdů už máme 48.
Jak už to bývá, občas se člověk nudí a už
by i někam vyjel něco dělat, jindy to zase
vůbec nepasuje. To jsou dny, kdy zajišťujeme větší akce. Velkopavlovické vinobraní,
jarmark u vánočního stromu, soutěž v požárním útoku.
Je to pár let, kdy jsme při chystání soutěže odjížděli ke dvěma požárům a jedné
dopravní nehodě, odjížděli jsme k zásahu
už i z dětské maškarní diskotéky, z Velkopavlovického vinobraní už jsme vyjížděli
v minulosti také a letos opět.
V sobotu o Vinobraní (13. září) ve 22.00
hodin už byla pravděpodobnost výjezdu
k čerpání vody stejná, jako že ráno vyleze
sluníčko. Přestože jsme vždycky předběžně
dohodnutí, kdo na výjezd při takových velkých akcích pojede, tak jsme se znovu ještě
ve 22.00 hodin domlouvali. To už bylo na
Břeclavsku 11 událostí, kde se čerpala voda.

VElKOPaVlOVICKé VINOBRaNí
VERsus sTRacHoTín
Poprvé zavrněly telefony v kapsách před
půlnocí. Rakvice – čerpání vody. Celkem
svižným tempem jsme se dopravili na hasičskou zbrojnici, kde jsme doplnili auto
nadstandardním vybavením (to znamená, že do auta hodíme všechno, co vidíme
na hasičce, co by se mohlo hodit na déle
trvající zásah) a vyjeli jsme směr Rakvice.

Ohně, to se hledá dobře!
1. Když před vámi jede cisterna, tak ji sledujeme jak Jeníček a Mařenka. V zatáčkách je voda z přepadu nádrže.
2. Dýmem se dorozumívali už indiáni, takže i nám to postačuje k tomu, abychom
se zorientovali.

Voda, ta se hledá špatně...
Všude mokro a dým žádný. Problém také
je, když si velitel vozidla otočí mapu a žene
hasiče na druhou stranu vesnice.
Po jedné hodině jsme byli zpět u sokolovny. Sbalili jsme věci, které by šli ukrást (to
děláme vždycky hned po akci) a pro ty, co
vydrželi nejdéle, jsme nechali v udírně cigáru. Na hasičce jsme ještě podebatovali,
vypili kávu a jeli domů.

Za 15 minut, jsme byli (ti samí hasiči co
byli v Rakvicích) zase na hasičce a vyráželi směr Velké Bílovice. V autě jsme
veškeré věci z předchozího čerpání vody
„zkušeně“ nechali. Takže jsme se nemuseli ničím zdržovat. Ve Velkých Bílovicích
jsme odčerpávali vodu ze sklepa bytovky
a také lagunu u bytového domu, která právě do bytovky prosakovala. Se slovy „Veselo hody“ jsme Velké Bílovice opustili.
Ve Velkých Pavlovicích jsme pročistili kanál na ulici Hlavní u kina a vrátili jsme se
v pět hodin na hasičskou zbrojnici. Tedy
spíše před zbrojnici. Abychom předešli
další jízdě domů, převlékání, vracení se na
hasičku, zeptali jsme se operačního, zda
budeme ještě někde potřeba. Odpovězeno nám bylo otázkou: „Máte dostatek sil
a prostředků na zásah ve Strachotíně?“
Věděli jsme z radiokomunikace, jak to tam
vypadá. Auto jsme měli „nadstandardně“
vybavené, zbývalo se jenom dohodnout,
jak to zvládneme, protože jsme byli na
nohou od pátečního odpoledne. Nevím,
co zvítězilo, ale zdravý rozum to asi nebyl.
Rozhodli jsme se, že do Strachotína pojedeme, ale auto nejprve doplníme „bufetem“.

Pečivo bylo na hasičské zbrojnici, cigára
byla sebrána z udírny u sokolovny. Pití
a další potřebné věci byly dokoupeny na
benzince v Hustopečích. Už tam jsme věděli, že jsme podcenili jednu věc. Telefony.
Tři jsme neměli vůbec, čtvrtý měl telefon
vybitý (ale věříte, jaký jsme měli klid?).
Ve Strachotíně se na nic nečekalo. Sklepy
pod domy nebo v zahradách byly kompletně vytopeny přívalovou vlnou. Začátek
prvního čerpání byl ještě za tmy. Osvětlovali jsme si místo tedy halogeny.
Co dokážou téměř dva metry vody ve sklepě, se ukázalo po odčerpání vody a otevření vyvalených vrat garáže. Vše zničeno.
Zdi od bláta.
Vyklízení jsme nechali domácím a pokračovali v dalším čerpání. Tentokrát vody na
dvoře a z vinného sklepa. Všimnul jsem
si měřáku srážek v zahradě a tak se ptám
pana domácího kolik, že vlastně napršelo.
Pan domácí nevěděl. Měřidlo, které den
před tím vyléval, přeteklo.
Poprvé a naposled tento den posíláme ze
zapůjčeného telefonu do Velkých Pavlovic
zprávu, že jsme ve Strachotíně a dojedeme „někdy“. Možná dopoledne, možná

odpoledne, možná večer. Vyjížděli jsme
bez vyhlašování poplachu a nedošly tak
dalším hasičům SMSky, kde jsme.
Pokračujeme v čerpání. Velitel JSDH Velké Pavlovice dostává na starost vedení
úseku č. 2, což je ul. Nová. Daří se nám
společně s hasiči ze Starovic stahovat
vodu i ze zahrad. Ta prosakuje do sklepů
a ulehčuje nám tak práci. Otázka je, zda
neděláme ze sklepů studny. Ale pokyn
zněl jasně. Voda pryč, nejlépe do kanálů.
Věříte, že třeba na této ulici nejsou kanály? Ve Strachotíně se kanalizace teprve
buduje. Alespoň vidíte, že jsou horší věci,
než na které někdy poukazujeme tady
u nás, ve Velkých Pavlovicích.

A teď si představte, že jsme do toho všeho
ještě museli uklízet po slavnostech vinobraní. Když píšu tento článek, je středa.
U sokolovny je uklizeno, ale v garážích hasičské zbrojnice je to ještě na týden.
Všechno je to jinak, než jsme si naplánovali.
Petr Hasil, SDH Velké Pavlovice

V garáži však auto ani neoschlo a ve 13:18
hod. pokračovalo do Podivína - s mírně
obměněnou osádkou.
Pondělí klid? Ani náhodou. Strom přes
komunikaci na ul. Příční. Úterý klid? Také
ne. Opakovaný výjezd do Strachotína, kde
jsme společně s dalšími hasiči „pažili“
svah, aby se nesesunul na domy pod sva-

Pokud tedy vezmeme dešťové srážky po
čtvrtletích, činí dlouhodobý průměr na
jižní Moravě pro 1. čtvrtletí 89 mm, ve
Velkých Pavlovicích jsme zaznamenali jen
45,21 mm, ve druhém čtvrtletí běžně naprší 178 mm, u nás to bylo jen 104, 61 mm.
A přestože od července do posledního září
obvykle naprší něco kolem 166 mm, letos

POJĎTE S NáMI ZKOuMaT BIOENERgETIKu!
Město Velké Pavlovice je účastníkem projektu, jehož cílem je popularizovat vědu
a vzdělávání v oblasti bioenergetiky, podpořeného v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, s názvem

hem. K částečnému sesunutí došlo vlivem
podmáčení, další sesunutí hrozilo při odbagrovávání svahu, které mělo po ukončení naší práce začít.

V době oběda žádáme o vystřídání. Je nám
vyhověno, za poledního vyzvánění zvonů
kostela odjíždíme domů.

POčaSí, NEVyZPyTaTElNý POJEM
sKloŇoVaný VE VšEcH PÁDEcH
Počasí, konkrétně déšť, si s námi letos
nepěkně zahrává. Zatímco podle údajů
z meteostanice Velké Pavlovice - Šlechtitelská stanice spadlo za prvních sedm
měsíců letošního roku pouhých 195 mm
srážek, za necelých sedm týdnů konce léta
2014, konkrétně od 1. srpna do 16. září,
napršelo celých 209 mm.

Dne 12. září 2014 se „otevřely dveře“ již II.
ročníku happeningu ve Velkých Pavlovicích
zájemcům o vědu a výzkum z řad studentů.
Tento projekt je zastoupen 14-ti členným
konsorciem partnerů z řad výzkumných

Strachotín – velkopavlovičtí hasiči staví
dřevěné zábrany, ochranu před sesouvajícím
se podmáčeným svahem.

v tomto období napršelo již 254,76 mm.
I když nás tedy prvních sedm měsíců roku
2014 trápilo sucho a v srpnu a začátkem
září naopak neobvykle deštivé počasí, po
sečtení všech srážek dojdeme k výsledku,
že do dlouhodobého průměru 433 mm
nám v tomto okamžiku ještě 29 mm chybí.
Myslím, že není jen mým přáním, aby si ty
zbývající milimetry nechala matka příroda
na prosinec a ony pak pokryly naše městečko potřebnou sněhovou přikrývkou.
Věra Procingerová

ústavů, tří prestižních univerzit, Asociace
výzkumných organizací, středních škol
a Města Velké Pavlovice. Tento happening umožnil představení jednotlivých
pracovišť a aktivit projektu, jehož cílem je
propagovat a popularizovat výsledky výzkumu a badatelsky orientovanou výuku
v perspektivním oboru bioenergetiky.

Propagace a popularizace výzkumu
a vzdělávání v oblasti bioenergetiky,
reg. č. CZ. 1.07/2.3.00/45.0006.
pokračování článku na straně 32
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VELKÉ PAVLOVICE OBRAZEM
ČERVEN, ČERVENEC A SRPEN 2014

Ohlédnutí
za volebním obdobím
2010 - 2014

Vážení spoluobčané,
za několik dnů se uskuteční komunální volby 2014. Od roku
1989 již po sedmé si občané budou moci demokraticky zvolit nové vedení města. Může nás těšit, že na volební listiny byl
zapsán rekordní počet kandidátů. Celkem je jich 119 na sedmi
kandidátních listinách, což znamená, že volby budou skutečně demokratické a zajímavé. Dříve, než započne nové volební
období a budou stanoveny priority a cíle nového zastupitelstva města, je třeba rovněž složit závěrečný účet a poděkovat
všem členům zastupitelstva, kteří se na rozvoji města dosud
podíleli a pomáhali svou prací rozvíjet naše město.
Úvodem zdůrazňuji, že se nejedná o předvolební agitaci, jak
si mohou někteří občané myslet. Jedná se o bilancování práce, kterou v uplynulém volebním období zastupitelstvo města
vykonalo. Toto období patří k nejúspěšnějším v historii města. Podařilo se zrealizovat několik velkých projektů investovaných městem Velké Pavlovice za pomoci evropských dotací.
Noví investoři vložili do svých projektů, které byly realizovány
převážně v souladu se záměry města, stovky milionů korun.

-

ODS
SNK RVP
SNK RVP
ODS
ODS

- starosta
- místostarosta
- člen rady města
- člen rady města
- člen rady města

Ing. Martin Bálka

-

KDU-ČSL

- předseda
kontrolního výboru

Náklady na investiční akci včetně nákupu nemovitosti činily
45 mil. Kč, akce byla dotována ze SFŽP částkou cca 36 mil. Kč.

Plánovací dokumentace jsou základem každého koncepčního
rozvoje a jejich vypracování je dlouhodobou záležitostí. Pořízeny byly následující dokumenty:
- nový územní plán města řešící zástavbu území s vyčleněním
ploch pro bydlení, podnikání, dopravní řešení, je základním
plánovacím dokumentem rozvoje města
- studie zástavby v lokalitě Za drůbežárnou – řeší zástavbu
10 stavebních míst pro RD
- studie zástavby v lokalitě Padělky – II. etapa - 40 stavebních
míst pro RD
- studie zástavby v lokalitě U Trkmanky – 60 stavebních míst
pro RD
- rozpracovaná je studie zástavby budoucího nového centra
města v lokalitě autobusového nádraží

Josef Dostoupil
Lubomír Zborovský
Zdeněk Krčmař
Ing. Pavel Lacina
Jiří Hanzálek
Jan Melichar

-

KDU-ČSL
KDU-ČSL
ČSSD
SNK RVP
ODS
ODS

Jana Crháková
Ing. Václav Stehlík

-

ODS
KSČM

Ing. Marie Šmídová
Ing. Ladislav Hádlík
Martin Zborovský

-

KSČM
SNK DOD
SNK DOD

Svým významem je nesmírně důležitá komplexní pozemková
úprava v katastrálním území Velké Pavlovice. Proběhla identifikace všech pozemků, jednání s vlastníky a vyřešeny jsou
všechny připomínky a požadavky vlastníků. Předpokládaný
termín pro zápis nových parcel do katastru nemovitostí - podzim 2015. Díky pozemkové úpravě mohou probíhat práce
na výsadbách zeleně podél komunikací v extravilánu města,
za pomoci dotací mohou být dořešeny úpravy polních cest a
očekává se, že vedení města bude moci lépe řešit neobdělané
pozemky a problém zaplevelování pozemků sousedních vlastníků. Pozemkovou úpravou a vyřešením vlastnických vztahů
se otevírá velká šance pro naše zemědělce a zejména pěstitele
trvalých kultur – vinic a meruňkových sadů.
- předseda komise
pro kulturu a sport

Biocentrum Zahájka

- předseda
finančního výboru

Vytvoření biocentra o celkové výměře 13 ha s tůňkami pro
drobné živočichy, plazníky, skalkami a 3,5 ha vodní plochou
(rybníkem), má za cíl vrátit do krajiny vodu a oživit přírodu
v okolí města. Součástí akce byla výsadba zeleně, na části si
občané mohou vysadit své vlastní stromy v rámci akce „Vysaď
si svůj strom“.

Připomeňme si tedy, do kterých oblastí života byly směrovány finanční prostředky a jaké priority v uplynulých letech
zastupitelstvo podporovalo. Ohlédněme se i prostřednictvím
fotografií v čase již minulém za výsledky naší společné práce a
za zhodnocením, které ostatně ponechejme na každém z Vás.

Náklady akce: 12,9 mil. Kč. Vytvoření biocentra bylo plně
hrazeno z dotačního titulu na optimalizaci vodního režimu
v krajině ze SFŽP.

Investiční akce ve volebním období
2010 - 2014

V uplynulém volebním období pracovalo zastupitelstvo města
v počtu 17-členů. Uskutečnilo se dvacet veřejných zasedání
zastupitelstva města, které rozhodovalo o všech zásadních
záležitostech týkajících se života města v tomto složení:
Ing. Pavel Procházka
Ing. Zdeněk Karber
Ing. Jaroslav Benda
Ing. Jana Václavková
Ing. Dušan Bedřich

Samospráva a plány rozvoje města

Ekocentrum Trkmanka s naučnou
vzdělávací zahradou
V prosinci 2010 odkoupilo město chátrající objekt bývalého
zámku za 5,9 mil. Kč. Objekt byl opraven a přebudován na
Ekocentrum Trkmanka s naučnou poznávací zahradou. Objekt slouží jako centrum environmentální výchovy, poskytuje
ubytování až pro 52 osob, poskytuje prostory pro přednášky,
semináře a různé vzdělávací a společenské akce. V nově založené příspěvkové organizaci vzniklo 7 pracovních míst.
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Chodníky, komunikace, doprava
Postupná obnova chodníků a komunikací pokračovala po
celé období. Vybudovány byly tisíce metrů nových chodníků,
nová parkoviště a několik nových a opravených komunikací.
Město má vypracován pasport místních komunikací a přihlásilo se do programu mobility, evidovaného u Úřadu vlády ČR.
Na základě tohoto programu, který řeší bezbariérový přístup
handicapovaným občanům, může město získávat dotace na
rekonstrukce chodníků až do výše 85 %.

Byty pro seniory

Vinné sklepy Františka Lotrinského

V rámci I. etapy vytvoření tzv. „seniorparku“ bylo postaveno
9 malometrážních bezbariérových bytů pro seniory., z toho
7 bytů v kategorii 1+kk a 2 byty 2+kk. Plocha jednotlivých
bytů včetně terasy se pohybuje od 40 m2 do 46 m2. Podmínkou přidělení bytu je věk 70 let, případně zdravotní pohybové omezení. Byty jsou nájemní, s regulovaným nájemným.
Po dostavbě dalších 9 bytů a zázemí pro poskytování služeb
bude vytvořen prvek stylové malé vesničky pro starší generaci.

Za účelem podpory a rozvoje cestovního ruchu ve Velkých
Pavlovicích, navázaného na vinařství a vinařskou historii
našeho města, byla v roce 2012 založena akciová společnost,
za účasti města Velké Pavlovice (21 akcií), Vladimíra Poliaka
(21 akcií), Lubomíra Stokláska (21 akcií), Martina Osičky (10
akcií) a Českého zahrádkářského svazu Velké Pavlovice (1 akcie). Tato akciová společnost realizovala výstavbu unikátního
sklepního podzemí, které má sloužit pro presentaci velkopavlovických vinařství a vín, presentaci odrůd vyšlechtěných ve
Velkých Pavlovicích a také pro společenské akce města.

Náklady akce: 9,5 mil. Kč. Na akci byla získána dotace ve výši
4,8 mil. Kč z programu MMR na podporované bydlení.

Vybudování nové komunikace a parkovacích ploch ve stavební lokalitě Padělky bylo největší investiční akcí v této oblasti.
Původní záměr položení živičného povrchu byl nahrazen povrchem ze zámkové dlažby.

Náklady na vybudování podzemních prostor činily 8,4 mil. Kč,
z toho podíl města Velké Pavlovice činí 2,1 mil.Kč.

Oprava sokolovny
Zateplení fasády, výměnu střechy a úpravy sokolovny z roku
1926, doplnila rekonstrukce topení, vzduchotechniky, úprava
venkovního betonového tanečního sóla. Dispozičně se upravuje i vnitřní prostor, zprovozněna bude i venkovní terasa nad
vstupem do objektu. Sokolovna využívaná především pro kulturní a společenské akce může v budoucnu sloužit i pro pořádání konferencí a seminářů.

Rekonstrukce objektu mateřské školy
a zahrady

Náklady akce: 7,9 mil. Kč, z toho na zateplení fasády byla poskytnuta dotace ve výši 1,2 mil.Kč.

Po 40 letech provozu byla kompletně opravena budova mateřské školy. Výměnu střechy a zateplení fasády doplnily rekonstrukce sociálního zařízení v objektu. V následujícím roce
proběhla rekonstrukce zahrady mateřské školy.
Náklady akce: 6,2 mil. Kč, akce byla dotována z MF částkou
5,0 mil.Kč.

3

4

V průběhu volebního období byly vysazeny stovky okrasných
i ovocných stromů podél komunikací a polních cest, vysazena
byla stromořadí v Bedříškách, Nadzahrady a uliční zeleň v ulici Bří Mrštíků a Ořechová. S podporou na výsadbu zeleně ze
SFŽP byl realizován projekt výsadeb ve stavební lokalitě Padělky a na Náměstí 9. května. Samostatnou kapitolou je přeměna bývalého topolového lesíka u zastávky ČD. K výsadbám
zeleně se podařilo zajistit i finanční prostředky na vybudování
herních prvků pro děti, vybavení skateparku a na rekonstrukci jezírka. Výsledky této práce ocení naši spoluobčané až za
pár let, až zeleň vzroste, ale již nyní patříme k městům s velmi
rozsáhlou a pěknou zelení.

Po rekonstrukci plynovodu, která byla prováděna téměř v polovině území města byly zrekonstruovány komunikace v ulicích Tábor, V Údolí, Bezručova, částečně Ořechová. Vybudována byla nová komunikace Na Pajerce, která jednak řešila
splavování zeminy z této původně polní cesty, slouží jako přístupová komunikace ke sklepní uličce a zároveň je částí nové
turistické stezky.

V rámci programu mobility proběhla rekonstrukce chodníků v úseku od Vinařství Baloun (ul.Hlavní) po ul. Dlouhá až
k radnici. Délka tohoto chodníku činí více než 1 km.
Podél státních komunikací proběhla rekonstrukce chodníků
v ul. Hlavní, od ZŚ po RD pana Komosného a Pod Břehy.
Další rekonstrukce chodníků proběhly v ul. Růžová (od RD
Fůkal Josef po RD Fukal Antonín) a dále k novým bytovým
domům, v ulici Ořechová včetně parkovacích míst, v ulici Nádražní – podél objektu ekocentra, V Údolí a částečně v ulici
Zahradní.

Samostatnou kapitolou je i údržba a úprava polních cest. Recykláty byly opraveny cesty v Nových Horkách, v části Bedříška a Štarvicka, panelová cesta byla vybudována v lokalitě
Bedříška. Propojena byla také cesta nad Starými Horami.
Podařilo se zajistit opravu železničního přejezdu pod šlechtitelskou stanicí.

Nic není zadarmo, je tomu tak i v péči o veřejnou zeleň. Město zaměstnává ve službách v letním období až 25 pracovníků,
částečně se jedná o pracovníky na veřejně prospěšné práce
a brigádníky. Díky jejich práci je město stále udržované a čisté.

Podnikání, zaměstnanost
Veřejné osvětlení, inženýrské sítě
Postupnou obnovou prochází i veřejné osvětlení. Zkušebně je
instalováno nové osvětlení LED svítidly ve stavební lokalitě
Padělky, nové osvětlení je v ulicích Ořechová, Horňanského,
Zahradní a Pod Starými Horami.

Školství
Vzdělávání, péči o mládež a výchově nové generace je věnována velká pozornost. Svědčí o tom poměrně velká finanční
podpora na provoz škol, z investičních akcí lze připomenout
výměnu oken a střechy na gymnáziu. Připraven k realizaci je
projekt na zateplení tělocvičny a gymnázia.
Po šestiletém funkčním období město vyhlásilo na obou školách výběrové řízení na ředitele škol, v obou případech obhájili svou pozici stávající ředitelé. Z důvodu nevyužitelnosti prodalo město bývalý dům služeb, který sloužil k volnočasovým
aktivitám. Připravilo projekt na přestavbu kina pro volnočasové aktivity, bohužel tato žádost o přidělení dotace nebyla
úspěšná.

Velké Pavlovice prochází v oblasti zaměstnanosti složitým
obdobím. Větší firmy, které v našem městě působily, zanikly.
V lepším případě snížily počty zaměstnanců. Nová pracovní místa jsou vytvářena velmi obtížně a nezaměstnanost se
téměř stabilně pohybuje na hranici 10 %. I když se podařilo
vybudovat podnikatelskou zónu, stále se nedaří zaplnit jí novými firmami, které by zaměstnávaly větší množství našich
občanů. Světlou výjimkou v této oblasti je zatím pouze dánská firma Berendsen, která v současné době připravuje další
etapu výstavby své provozovny a od města odkupuje dalších
8.000m2 pozemku pro rozšíření své provozovny. Stále zbývá
k obsazení téměř 50.000 m2 plochy.
Náhradou za tato ztracená pracovní místa je v současné době
podpora cestovnímu ruchu a vinařství. Málokdo si uvědomuje, že příliv turistů přináší do města nemalé finanční prostředky do ubytování, stravování či odbytu vína.
Město podporuje a má zájem i nadále zlepšovat komunikaci
mezi městem a podnikatelskou sférou. Právě podnikatelé mohou městu pomoci se zaměstnaností i rozvojem města, což se
již v minulosti několikrát kladně projevilo.

Životní prostředí
Mimořádná pozornost byla věnována životnímu prostředí. Za
pomoci organizací, spolků a většiny spoluobčanů probíhají
úklidy veřejných prostranství před RD, každoročně je pořádán jarní úklid města. Mnoho rodin se zapojilo i do akce „Vysaď si svůj strom“.
Město má propracovaný systém třídění a sběru komunálního
odpadu, provozuje moderní sběrný dvůr a v roce 2014 se zapojilo i do projektu třídění a svozu biologického odpadu.
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Bezpečnost a požární ochrana

I v tomto období byl realizován jeden z projektů podpořený
dotací z ROP Jihovýchod, jednalo se o vybudování nové stezky s názvem „Deset zastavení v kraji vína a meruněk“.

Podmínkou spokojeného života je pocit bezpečí a ochrana
majetku a zdraví našich obyvatel. V současné době pracuje
u města jeden strážník městské policie, velmi dobře organizovaný a vybavený sbor dobrovolných hasičů a jednotka požární ochrany. Finančně tyto aktivity podporuje Jihomoravský
kraj, který hradí část nákladů na provoz hasičské jednotky.

Kultura, společenské akce
a folklorní tradice
Bohatá nabídka kulturních a společenských akcí se rozrostla
díky novým krásným prostorám v Ekocentru Trkmanka a ve
Vinných sklepech Františka Lotrinského. Mimo tradiční Velkopavlovické hody, slavnost vinobraní, vánoční jarmark, plesy, výstavy, koncerty a soutěže byla nastavena tradice nových
akcí. Za všechny lze jmenovat zemědělskou výstavu Dary jižní
Moravy, Velkopavlovické meruňkobraní či Gulášfest. V roce
2013 byl rovněž uspořádán týdenní festival hudby. Každým
rokem jsou pořádány turistické akce, např. Jarní a Podzimní
šlapka, Putování po Modrých Horách a mnohé další.

Pokusně byly instalovány fotopasti a zkušebně, s provozovateli diskotéky Millenium, bezpečnostní kamery monitorující
provoz v ulici Nádražní.

Pohřebnictví
V uplynulém období vykazovalo svou činnost ve městě téměř
20 různých organizací a sdružení občanů. Jejich činnost je
podporována finančně i pomocí při pořádání jednotlivých
akcí. Mezi nejaktivnější patří hasiči, sportovci, myslivci, rybáři, chovatelé, kynologové, přátelé country, dámský klub, klub
seniorů, sokoli a další. Město získalo sponzorsky autobus pro
přepravu osob. Na základě žádosti do rady města je tento autobus organizacím pro jejich činnost poskytován zdarma.

Problém nedostatku hrobových míst se podařilo částečně
vyřešit výstavbou kolumbária, které nabídlo hned 56 míst.
V současné době je již ze dvou třetin využito. Na hřbitově byly
téměř kompletně zrekonstruovány chodníky a osazeno bylo
několik laviček.

Turistika a cestovní ruch
Za pomoci dotací se podařilo nastartovat rozvoj turistiky
i v našem regionu. Z kdysi opomíjené oblasti se stalo vyhledávané místo pro turisty a návštěvníky. Těší nás, že k nám lidé
již nepřijíždí pouze na jednu noc, ale stále více hledají ubytování na vícedenní pobyty a ohlasy svědčí o tom, že jsou zde
spokojeni.
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Partnerská města
I v tomto volebním období pokračovala spolupráce s našimi
partnerskými městy.
Od roku 1992 se datuje spolupráce s francouzskou obcí Echenon, roce 2012 ji navštívili naši občané, v roce 2013 jsme naopak přivítali francouzské přátele u nás.

Ocenění

Hospodaření s majetkem města

Velké Pavlovice byly úspěšné i v několika soutěžích. V prestižní soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2012 v kategorii
rekonstrukce staveb a objektů získala rekonstrukce bývalého
zámku na Ekocentrum Trkmanka 2. místo. V kategorii bytové stavby získala vinařská ulička Starohorka 3. místo, stejně
jako Penzion André o rok později v kategorii stavby občanské
vybavenosti.

Hospodaření s majetkem města prochází každoročně kontrolami. Tyto jsou prováděny auditory pověřenými krajským
úřadem. Další kontroly probíhají na různá výběrová řízení
a čerpané dotací. V průběhu volebního období nedošlo k žádnému porušení hospodaření s majetkem města a výsledky
hospodaření byly shledány bez závad.
V roce 2010, na počátku volebního období činily úvěry města u finančních ústavů 22 mil. Kč, na jeho konci budou úvěry
ve výši 13 mil. Kč, z toho převážná část je tvořena úvěrem na
podnikatelskou zónu. Město vlastní v podnikatelské zóně stále více než 4,0 ha volných pozemků, předpokládaná cena při
prodeji těchto pozemků činí 18 mil. Kč.

Slovenské město Senica je naším partnerským městem od
roku 2002. Spolupráce je na velmi dobré úrovni a je prospěšná
oběma stranám. Pravidelně se setkávají studenti gymnázia,
fotografové i sportovci. Spojují nás společné projekty, jedním
z nich je provoz internetové televize TV Region.
Nejmladším partnerským městem je Ždírec nad Doubravou
na Vysočině. Každoročně se setkávají naši sportovci a senioři.
I tato spolupráce se rozvíjí a je perspektivní do budoucna.

Tělovýchova a sport
Nové náhradní travnaté hřiště, rekonstrukce travnatého povrchu hlavního hřiště včetně vybudování podzemních závlah
a tři nové tenisové kurty získali v tomto volebním období
sportovci. Z rozpočtu města získává TJ Slavoj každoročně finanční podporu i na činnost oddílu, zejména mládežnických
družstev.

I když v průběhu volebního období město prodalo některé pozemky a bytové jednotky, získalo do svého vlastnictví koupí
a investicemi další majetek v hodnotě výrazně převyšující majetek prodaný.

Za bohatý společenský život jsme získali ocenění za 2. místo
v soutěži Obec přátelská rodině 2011 a k tomu dotaci ve výši
320 tis.Kč.
K významné prezentaci města přispívá vysoká úroveň webových stránek města a vydávání Velkopavlovického zpravodaje.

Zázemí pro sport ve městě je na velmi dobré úrovni a poskytuje dostatek sportovních příležitostí. Velmi intenzivně je
využívána tělocvična základní školy, pro organizace města
je poskytována bezplatně.

O soukromých investicích
Uplynulé období bylo úspěšné i v příchodu investorů do města. Projekty Opilé uličky a Penzionu André významně pomáhají v propagaci města i regionu. Investice do zemědělství
a budování silného zemědělského podniku přináší i pro nás
méně atraktivní stavby, jako jsou bioplynové stanice či obilní
sila. Zde musíme být shovívaví, protože bez těchto staveb by
zemědělské podniky neměly šanci ekonomicky hospodařit.
Na druhé straně nám tyto stavby uvolní střed města pro budoucí využití nového centra města.
Projekt vinařské uličky Starohorka vzbudil mnoho vášní, zejména z hlediska architektonického řešení. Postupem času se
však potvrzuje, že projekt přitáhl Velkým Pavlovicím pozornost a láká mnoho turistů.

V prosinci 2010 se dočkala generálky obřadní síň na radnici.
Po šedesáti letech byla dřevěná okna v havarijním stavu nahrazena novými plastovými s izolačními vlastnostmi. O několik
měsíců později, v červenci 2011, prošla další částečnou rekonstrukcí i zasedací místnost v přízemí budovy.

Na památku plukovníku letectva Josefu Pavelkovi (* 23. 9. 1913
+ 13. 3. 1997), příslušníku 311. čs. bombardovací perutě RAF
1940-1945, účastníku boje proti nacismu ve II. světové válce
1939-1945, držiteli Řádu Milana Rastislava Štefánika 1991,
byla dne 15. dubna 2012 při slavnostním pietním aktu s důstojností vojenských poct odhalena bronzová pamětní deska na
budově Základní školy ve Velkých Pavlovicích, která připomíná
známého velkopavlovického občana.

Vážení spoluobčané,
výčet akcí, které byly realizovány, není ani zdaleka úplný. Spoustu dalších akcí lze
dohledat na webových stránkách či v jednotlivých číslech zpravodaje města. Za všemi
aktivitami se skrývá obrovský kus práce, velké úsilí a pomoc vedení města.
Jménem zastupitelstva města Vám děkuji za Vaši podporu a důvěru,
kterou jsme se snažili po celé volební období svou prací nezklamat.
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Na happeningu představili své pracoviště: Zemědělský výzkum Troubsko s.r.o.,
Agritec Plant Research Šumperk s.r.o.,
OSEVA vývoj a výzkum Zubří s.r.o., Mendelova univerzita Brno, Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně z Ústí nad Labem,
Střední průmyslová škola chemická Brno
a Matiční gymnázium Ostrava.

KULTURa
mEZI DVěma TlaKoVýmI nížEmI,

VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ
2014 bylo od samého začátku poznamenáno stigmatem neúnavného deště.
Pořadatelé na něj však šalamounsky
vyzráli, mokrou variantou a operativním
snížením vstupného na polovic, a vyplatilo se! Přestože se střední Evropa
a s ní i celé velkopavlovické slavnosti
ocitly mezi dvěma tlakovými nížemi
a před deštěm nebylo úniku, všichni se
skvěle bavili a návštěvnost za těchto podmínek naprosto předčila veškerá nejoptimističtější očekávání.

Studenti se zde během dopoledne setkali
s ukázkami výsledků práce vědců, zábavnými pokusy a kouzly s dusíkem. Připraveny byly také soutěže, jako např. v dojení
na umělém kravském vemeni. Připraveny
byly také ochutnávky sýrů, pomazánek,
tyčinek, výrobků z pohanky a semínek.
Akce se zúčastnila také firma Hemp Production se svými produkty z konopí.
Komentovaných prohlídek se zúčastnilo
cca 250 studentů z řad gymnázií a základní školy. II. ročník happeningu ve Velkých
Pavlovicích naplnil očekávání a ukázal studentům, že i věda a výzkum může být zábavný.
Ing. Zdeňka Mikulicová

V rámci happeningu měli studenti jedinečnou příležitost vyzkoušet si řadu pokusů
a také „podívat se zblízka“.

Sbíráte turistické vizitky? Samolepky s dosaženými výletními cíli? Skvělé!
U nás, na Turistickém centru ve Velkých
Pavlovicích, si jich můžete od pátku
5. září 2014 koupit hned devět! Novinkou je nová verze TV No. 646 Velké
Pavlovice – Rozhledna Slunečná s nočním motivem. I tuto vizitku koupíte za
pouhých 12,- Kč.
Které turistické vizitky na TIC
Velké Pavlovice zakoupíte?

Karolína Bártová
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pŘeStO Se velkOpavlOviCké vinOBranÍ vYDaŘilO
Posun termínu?
Přetlak folklóru a spojení
s Dary jižní Moravy
Pořadatelé akce Velkopavlovického vinobraní posunuli v roce 2014 premiérově termín o dva týdny dále. Poprvé v novodobé
historii se konalo až v polovině září. Volba
to nebyla určitě scestná a dobře nepromyšlená, ale nevyzpytatelné počasí jednoznačně ukázalo, kdo je v takových případech
pánem.
Hlavním důvodem výše zmiňovaného posunu termínu byl především srpnový přetlak folklórních akcí. Považte sami,
zahrávky hodů, stavění máje, hody, hodky, pohodí a hned
na to slavnosti vinobraní…
To už ani ti nejotrlejší
a nejzapřisáhlejší kulturomilci prostě nedávají.

DEVaTERo nIKolIV PoHÁDEK, alE TuRIsTIcKýcH VIZITEK!

- Rozhledna Slunečná 225 m
No. 646 – noční motiv - NOVINKA
- Rozhledna Slunečná 225 m
No. 646 – denní motiv
- Velké Pavlovice - Město No. 1525
- Velké Pavlovice - Kaple sv. Urbana
No. 1728
- Starovičky - Rozhledna U Obrázku
263 m No. 1541
- Boleradice - Rozhledna Nedánov
368 m No. 1537
- Bořetice - Rozhledna Kraví Hora
272 m No. 1556
- Bořetice - obec No. 1846
- Vrbice - obec No. 1590
- Turistický deník (45,- Kč)

2014

Přehlídka verbířů – na snímku
Štěpán Melichar z Velkých Pavlovic.

Letošní „mokrá varianta“ spočívala v přesunutí všeho dění a programu pod střechu. Kultura se odvíjela v azylu sokolovny,
burčák a víno se popíjely ve starobylých
prostorách sousední sýpky a výstava zemědělských výpěstků se schovala do budovy Ekocentra Trkmanka. A pokud právě
nepršelo, došlo i na plac za sokolovnou. Na
pódiu bylo sice liduprázdno, avšak z reproduktoru umístěném do vnějších prostor se
linula hudba a písně celého programu.

Dalším důvodem čtrnáctidenního posunu bylo spojení termínu Velkopavlovického vinobraní s druhým ročníkem Zemědělské výstavy DARY JIŽNÍ
MORAVY. Zde se logicky předpokládalo,
že bude v polovině září více dozrálého ovoce, zeleniny a květin k vystavení. I tady nás
počasí nepěkně vypeklo. Svou bohatou zálivkou posledních dnů způsobilo vysokou
hnilobu případných exponátů, jejich poškození, v mnoha případech se díky podmáčené půdě nedalo dostat ani do polí
a vinic produkty sklidit. Tím výstava trošku utrpěla a nebyla tak bohatá jako loni.

Vinobraní ve Velkých Pavlovicích? Slavnost pro celou rodinu, za každého počasí
A samotné Vinobraní? Ani dešťové kapky
jeho věhlas a hlavní motto „Slavnosti pro
celou rodinu“ nesmyly. Velkopavlovické
slavnosti úrody jsou akcí veskrze komorní,
rodinnou, orientovanou na místní folklór
a tradice, vyhýbající se megalomanským
programům a komerčním tahákům. Ty
jsou k mání v nedalekém Mikulově či Zno-

Sobotní dopolední program pro děti
– Kouzelný námořnický karneval.

jmě a záleží jen na návštěvnících, co je jim
bližší a jakou variantu zábavy s burčákem
a vínem zvolí.
Pokud je jejich gustem domácká a přátelská atmosféra
a rozhodli se strávit druhý zářijový víkend roku
2014 ve Velkých Pavlovicích, určitě nešlápli vedle. Páteční i sobotní program nabídl pořádnou dávku hudby a to nejen folklóru,
ale třeba i jazzu, muzikálu,
dobové středověké hudby, world
music, blues, swingu, rock’n’rolu,
došlo i na ohnivou show a nebo na milá
vystoupení dětí v čele s místním folklórním souborem při MŠ SADOVÁČEK.

Dva středobody, krojovaný
průvod městem a scénka
Zarážení hory
Samozřejmě nechyběl ani středobod celých
dvoudenních slavností, vlastně dva středobody. Tím prvním byl vždy netrpělivě

Obrovský hrozen révy vinné, symbol Velkopavlovického vinobraní.
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Velkopavlovické vinobraní v krajině zalité pivem

očekávaný a vyhlížený PRŮVOD KROJOVANÉ MLÁDEŽE městem, v čele oproti hodům ozvláštněný ohromnými hrozny
révy vinné, symboly Velkopavlovického vinobraní. Tady nekompromisní režisér celé
akce, tedy počasí, asi „podcenilo“ situaci
a zapomnělo k radosti všech návštěvníků
a samotných krojovaných kropit.
Druhým středobodem dění byla každoročně aktuálně sepsaná a nově nastudovaná
humorná scénka ZARÁŽENÍ HORY.
Místní ochotníci ruku v ruce s počasím
nenechali na nikom a ničem „nit suchou“.
Na přetřes tak dle očekávání došly kilometry „předvolebních“ chodníků, politická
situace na Ukrajině a v Rusku v souvislosti
se zvýšeným odběrem plynu v tomto období a noční vůní meruněk po celém městě…
a tlampač místního rozhlasu, pro tento
okamžik převtělený do podoby bubeníka
Francka Melichara, nabádal k možnosti
praní špinavých peněz, ve zdejší čistírně za
kolejama...
Jedna perla střídala druhou, salvy smíchu
podobnými hláškami kulminovaly, ale nakonec v souladu se scénářem scénky došlo
i k závěrečnému meritu věci, tedy zaražení hory, rituálnímu uzavření vinice až do
sklizně, vinobraní... V ten okamžik každý

Scénka Zarážení hory, nejoblíbenější bod celého dvoudenního programu.

vinohradník ve skrytu duše doufal, že jej
všudypřítomná voda do vinohradu už konečně pustí a nebude dál úrodě škodit.

Junior Band, pecka letošního
programu
Z programového pel melu vystoupení řady
protagonistů je na místě vypíchnout skvělý sobotní hřeb, večerní koncert skupiny
mladých hudebníků JUNIOR BAND s velkopavlovickou zpěvačkou s velkým „zet“
Karolínou Osičkovou. Slovy nepopsatelná

show, snad jen pro ilustraci – tančil každý,
kdo má nohy :-)!
Déšť nedéšť, Velkopavlovické vinobraní roku 2014 se skvěle vydařilo!
Poděkování patří všem, kdo se podíleli
na jeho letos díky přírodním vlivům ztížené realizaci, všem vystupujícím a také
všem, které počasí neodradilo, dorazili
do Velkých Pavlovic a dobře se bavili.
Karolína Bártová

Bez Presúzního sboru by Velkopavlovické vinobraní ztratilo punc originality, proto nesměl chybět ani na nebílovském zámku.

Jižní Morava na jižním Plzeňsku – toť
oficiální název „ovíněné“ akce, která se
uskutečnila v sobotu 20. září 2014 na
zámku Nebílovy u Plzně. Víno a v tomto čase i neodmyslitelný burčák tekly
proudem, ze soudků a lahví velkopavlovických vinařů, zástupců místního
spolku Víno z Velkých Pavlovic. Ti sem
přijeli na pozvání zdejšího kastelána
pana Milana Fialy, který není jen tak
obyčejným správcem skvostné barokní
perly ukrývající se v pivním království
dalekého Plzeňska, ale je jeho tělem
i duší, pro zámek prostě žije.
Zámek Nebílovy (www.zamek-nebilovy.cz)
je díky své unikátní architektuře velmi často nazýván „vídeňským palácem uprostřed
českého venkova“, navíc venkova, který je
proslulý vynikajícím pivem, plzeňským
pivem, které se tu vaří od nepaměti. Ale
proč si nepochutnat ve stínu pípy právě na
víně a burčáku? Skvělý nápad a pro pana
kastelána není nikdy od nápadu k realizaci
daleko.

Neodmyslitelné milé vystoupení dětí z folklórního souboru Sadováček.
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Na Velkopavlovické vinobraní na zámku
Nebílovy slyšela dobrá pětistovka návštěvníků. Ti s gustem ochutnávali vína a burčáky velkopavlovického vinařského kvarteta ve složení – Rodinné vinařství Suský,
Vinařství Halm, s.r.o., Vinařství Helena
a Vinařství Vlastimil Řádek.

K vínu patří krom krásných žen, jež se
v aristokratickém prostředí sluncem prozářených francouzských zahrad nádherně
vyjímaly, i zpěv. Toho se zhostili zpěváci
mužáckého Presúzního sboru z Velkých
Pavlovic, pod vedením a taktovkou sbormistra pana Jana Kosíka. Libozvučné
moravské písně v jejich excelentním podání si mohli návštěvníci spolu s lahodnými
moky vychutnat hned na třech místech,
na nádvoří zámku, v jeho komnatách a dokonce i v kapli.

Své místo na Velkopavlovickém vinobraní
na zámku Nebílovy měl i stánek velkopavlovického Turistického informačního
centra. S největším zájmem si lidé odnášeli propagační letáky s nabídkou ubytování, s kalendářem akcí a také s naučnou
stezku Zastavení v kraji vína a meruněk.
Se zájmem a nadšením slibovali jediné –
ve vašem krásném kraji vína a meruněk se
určitě brzy zastavíme!
Karolína Bártová

Avšak ruku na srdce, ani s mužáky by to nebyla jižní Morava zcela úplná, bez cimbálky by to prostě nebylo „ono“. A vězte,
„ono“ to bylo! Díky cimbálové muzice
z Mistřína s primášem Ladislavem Švidroněm.
Velké Pavlovice se na zámku Nebílovy velmi zalíbily a dle četných ohlasů samotných
účastníků vinobraní jsme se jen utvrdili
v dojmu, že nejsou v rámci naší země
místem neznámým. Právě naopak! Velká
většina zúčastněných s úsměvem na tváři
a s neskrývanou spokojeností vzpomínala
na svou dovolenou ve Velkých Pavlovicích,
na krásné výhledy z rozhledny Slunečná,
na chvíle strávené se skleničkou v ruce
v příjemném chládku vinného sklípku či
na tetelící se vřelý vzduch tancující nad cyklostezkou, když si to okolo Velkých Pavlovic svištěli na kole.

Víno teklo proudem, vývrtky se protáčely
skrze korkové zátky o sto šest a vinaři se
měli co otáčet. Zkrátka slavnost Vinobraní,
jak má být!
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Ádié prázdniny, vivat škola :-)!
Možná trošku nadnesená hláška, ale
není nad to brát běh života pozitivně!
Prázdniny jsou pryč, škola začíná...
Konec dvouměsíčního ráje na zemi zpříjemnili velkopavlovickým dětem členové Klubu sportovních rybářů při TJ Slavoj, Místního sboru dobrovolných hasičů a zaměstnanci Ekocentra Trkmanka.
Právě toto trio pořadatelů připravilo
o poslední srpnové sobotě malým školákům krásnou akci plnou soutěží, her,
hudby a řádění s názvem AHOJ LÉTO,
AHOJ PRÁZDNINY.

fotky, které si mohou v případě zájmu na
flesh disku odnést z městské knihovny.
Podobná akce se ovšem nedá zvládnout
bez pomoci ochotných spolupracovníků,
takže upřímné poděkování patří pracovnicím TIC Velké Pavlovice Karolíně Bártové
a Věře Procingerové, za poskytnutí fotek
pro doplnění fotogalerie paní Ludmile
Podešvové. Ing. Lence Bukovské ze ZŠ za
skvělou práci s dětmi a skvělé organizační
zvládnutí, ochotné a příjemné Lucii Tajovské za písničky u táboráku a paní Ivetě
Pláteníkové z občerstvení na rozhledně za
sladkosti pro děti i přípravu táboráku.

ležitosti vyzkoušet si jednodušší alternativu
požárního útoku a nebo si prohlédnout
vnitřní vybavení hasičského auta. A protože se loučení s prázdninami konalo na
břehu rybníka, nechyběl ani rybolov, i když
na suchu. Hoši rybáři předvedli svým kamarádům, kterak zacházet s udicí, když se
dáte na rybolovnou techniku.

Loučení s prázdninami si všichni skvěle
užili, nechyběly hry a soutěže pro děti ani
vynikající občerstvení.

Snad největší atrakcí byl však pro děti táborák s opékáním křupavých špekáčků,
zkrátka prázdninový evergreen… Kdo by
odolal? Snad jen ten, kdo dá raději přednost
gurmánskému obírání voňavého pstruha, které jednoho za druhým neúnavně
obraceli na grilu páni rybáři.

Nejen děti, ale i řada dospěláků, se sešla na
louce u velkopavlovického rybníka, kde na
ně čekal bohatý program a spousta dobrot.
Každý si mohl zkusit, co jej právě zaujalo.
Ti nejmenší si s radostí zaskotačili na skákacím hradu, vymalovali si obrázek a nebo
si prolezli tunelem. Starší pak využili pří-

Ke příjemné rodinné atmosféře srpnového
odpoledne přispěla i zdejší country skupina Colorado, jež neúnavně vyhrávala k poslechu, ale také k tanci a v neposlední řadě
ke spontánnímu vzájemnému vyprávění
si prázdninových zážitků všech zúčastněných.

Za poskytnutí krásných dýní děkuje knihovnice rodině Bártově z Tovární ulice
a také paní Ludmile Čermákové a Marii
Draškové z ulice Hlavní.
Mgr. Dana Růžičková
Krásné letní lenošení je minulostí, věříme
že nezapomenutelnou.
Škola je tu, ať se v ní všem dětem daří!
Úplným závěrem bychom touto cestou
velmi rádi poděkovali panu Lubomíru
Stokláskovi, který akci pro celou rodinu
s názvem AHOJ LÉTO, AHOJ PRÁZDNY v plné výši zasponzoroval.
Karolína Bártová

Zlaté dýně letos rozsvítily rozhlednu
Městská knihovna společně se Střediskem
volného času při ZŠ Velké Pavlovice se letos snažily vymyslet, jak oživit každoroční
Veselé dýňobraní a nabídnout dětem i jejich rodičům nové zážitky. Volba nakonec
padla na areál pod rozhlednou Slunečná:
místa dost, auta tam nejezdí, děti jsou
v bezpečí a pohodě, na trávníku je hezké
posezení, rozhledy dodaleka, nabídka občerstvení bohatá, mnohokrát se zde akce
osvědčily a účastníkům se líbily.
Pochopitelně limitujícím faktorem je při
takovéto akci počasí. Organizátoři proto
byli ještě začátkem týdne před samotnou
akcí hodně pesimističtí. Naštěstí perfektně vyšly předpovědi počasí a páteční odpoledne 5. září 2014 bylo krásně slunečné,
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horké a jasné. Snad pohoda při dýňobraní,
kterou jsme pod rozhlednou zažili s klubkem dětí a jejich rodičů, je jasně vidět i na
fotografiích v naší fotogalerii, kterou najdete na oficiálních webových stránkách
města Velké Pavlovice pod adresou www.
velke-pavlovice.cz a nebo na webových
stránkách ZŠ pod adresou www.zs.velke-pavlovice.cz.
Přehlídku strašidelných, romantických
i veselých „dýňáků“ jistě ocenili nejenom
malí i velcí autoři, ale také všichni cyklisté
a turisté, kteří zde hned následující sobotu startovali při Putování za burčákem.
Odměnou dětem byly malé sladkosti, moc
dobré opečené špekáčky a možnost si trošku zařádit. Jejich rodičům snad krásné

2014

V knihovně jsme
si pohráli, „Člověče
nezlob se“ vyhrálo
Do městské knihovny si přišli v pátek
22. srpna 2014 pohrát hlavně malí, ale bez
pomoci velkých by to všichni nezvládli.
Z množství připravených deskových her
zajímala všechny děti nakonec nejvíce
hra „Člověče, nezlob se!“. Tedy ta pravá
nefalšovaná klasika. Ať už se hrála na
obvyklé desce nebo v modifikaci s Krtečkem nebo s Křemílkem a Vochomůr-

Bez práce nejsou koláče, bez vyřezávání nejsou špekáčky :-)! Kdo tvořil, ten baštil!

kou. Pomoc maminek potřebovali kluci
hlavně se „Slovní pyramidou“. Také bylo
někdy těžké se v partě dohodnout, když
někdo chtěl hrát „Putování s dinosaury“
a jiní zase třeba „Cestování po Evropě“.
Také bylo chvílemi těžké unést konec
hry, kdy jeden z malých hráčů prohrál.
Právě v tom momentě bylo zapotřebí,
aby pomohly přítomné maminky a smutnou malou hráčku trošku rozptýlily.
Situace se ovšem změnila, když se k partě
připojil tatínek Pavel Lacina, protože ten
pojal situaci typicky mužským způsobem. Malí hráči dostali velké kostky a hra
se přenesla na koberec knihovny. Ti nejmenší si vydrželi sice
hrát jenom chviličku,
ale bylo plno radosti
a smíchu.
Tak si můžeme akci zopakovat třeba ve dnech
podzimních prázdnin.
Mgr. Dana Růžičková,
knihovnice

«

Krásní dýňáci, co říkáte?

Šest, šest a do třetice
šest! Jupijou! Deskové
hry jsou prostě nesmrtelné. Teď, v deštivém
podzimu, se budou
určitě hodit.

Rozdělíme se o díla
ze čtenářského
daru
Městská knihovna Velké Pavlovice obdržela čtenářský dar, který obsahuje
desítky knih, gramofonových desek,
DVD nosičů s folklórní tématikou a MC
nosičů (kazet) s pestrým výběrem různých hudebních žánrů.
Knihy, které převzala městská knihovna, jsou již zapsány ve fondu, v současné době ještě zpracováváme nabídku
CD nosičů. Přebytečná „CDčka“ budou potom nabídnuta veřejnosti později.
Tituly, které sama městská knihovna
již vlastní a jsou tedy pro nás duplicitní, nabízíme k bezplatnému odběru
všem zájemcům z řad čtenářů i široké
veřejnosti. Nabídku si můžete prohlédnout kdykoli v půjčovních hodinách knihovny i v otevírací době TIC.
Budeme mít velkou radost, jestliže
o literaturu i hudbu bude ještě mezi
lidmi zájem a přinesou někomu ještě
hezké zážitky.
Mgr. Dana Růžičková,
knihovnice
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PRaKTiCKÉ RaDy PRO KaŽDÉHO
a co KDyž mu To nEJDE
Asi každý rodič si přeje, aby jeho dítěti
učení šlo a ve škole nemělo problémy.
Ve chvíli, kdy tomu tak není, dítěti se
nedaří, vyvstává plno otázek a objevuje
se plno různých pocitů. Každé dítě se
však rodí s jinou výbavou a předpoklady
pro vzdělávací i životní dráhu. Období
školního vzdělávání a školních výsledků také není jediným ukazatelem budoucnosti dítěte.
A teď se tedy zaměřme na situaci, kdy to dítěti ve škole nejde. Kde je ta příčina? Je jich
mnoho a různých. Ty méně závažné jsou
ovlivněny přístupem rodiny ke vzdělávání,
dále vzdělávací výsledky ovlivňují deficity
dílčích kognitivních funkcí (Dítě s nedostatky v oblasti zrakového vnímání špatně rozlišuje tvary a drobné rozdíly, obtíže
v prostorové orientaci se projeví jako obtíže ve čtení-dítě se špatně orientuje nejen na
stránce, ale i v řádku textu, špatně rozlišuje
stranově obrácená písmena apod.) a také
genetické faktory. S kognitivními deficity
se dá většinou něco dělat především u dětí
v začátcích školní docházky. Proto se také
dělají na školách SCREENINGY na odhalení různých obtíží, které lze doma ještě rozcvičit, nebo rodiče upozorňují samy
třídní učitelky, v čem má dítě nedostatky,

Je úžasné mít chytré dítě….
Je dar mít šťastné dítě…. A jak to máte vy?
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s čím je potřeba pracovat. Obtíže při vzdělávání může způsobovat i málo trénovaná
sluchová a zraková paměť. Dále ovlivňují
školní výkony psychické faktory – některé
děti při ústním zkoušení nepodají žádný
výkon (kvůli stydlivosti, introvertnímu
naladění, trémě, zkušenosti s posměchem
aj.), některé nepodají výkon ani při písemné zkoušce vlivem stresu aj.
Tím, co ovlivňuje vzdělávací předpoklady
jak je již z výše zmíněného pochopitelné, je
především mozek:
-orgán, který je velmi citlivý na nedostatek
kyslíku a v době před narozením, při porodu a také i časně po porodu, reaguje i na
drobná, minimální poškození ovlivněná
mnoha vlivy a faktory (ostatně na poškození a úrazy reaguje celý život)
-orgán, jehož vnitřní složitá struktura
ovlivňuje schopnost dítěte učit se (to zda
bude mít různé specifické poruchy učení, poruchy na bázi LMD -ADD, ADHD,
některé poruchy ve vývoji řeči apod.)
– nemůžeme oddělit schopnost učit se od
vývoje, nebo vývoj od struktury a aktivity
mozku, ačkoli se člověk učí v každém období svého vývoje, je mnohem účinnější,
když se to děje v časovém souladu s neurologickou připraveností (u některých dětí
je opožděný vývoj CNS-tzv. pozdější zrání,
a i když je to paradoxní, dítě se vzdělává
právě v době, kdy je jeho centrální nervový systém ještě značně nezralý, a teprve se
koncentraci a soustředěnosti učí, zároveň
je však školní věk obdobím, kdy je právě
potřeba mozek stimulovat a co nejvíce dítě
rozvíjet)
Zajímavost: Věděli jste, že rychle rostoucí
lidský mozek potřebuje přísun specifických mastných kyselin. Zásoba tuku, která
vznikne před narozením, je vlastně skladištěm, které tělo využívá v prvním roce života,
kdy probíhá velmi rychlý vývoj a dozrávání
mozku, dále děti můžeme podpořit dobrou
výživou (správným stravováním- př. ten
kdo nesnídá, může trpět častějšími výkyvy
pozornosti, impulsivitou a podrážděností-především z důvodu poklesu hladiny cukru v krvi) a užíváním různých přípravků s
obsahem omega mastných kyselin – př. tzv.
rybí tuk.

-lateralita- lateralita je odrazem dominance mozkových center. Pod pojmem
lateralita rozumíme využívání párových
hybných (ruka, noha) a senzorických (oko,
ucho) orgánů. Nejznámější projevy laterality jsou praváctví a leváctví. Souhlasně
lateralizovaný mozek je organizovanější,
efektivněji zpracovává informace a je výkonnější-pravák by měl přirozeně používat pravé oko jako dominantní, preferovat
pravou nohu při kopání do míče a stoupání
po schodech a pravé ucho při zpracování
zvuků. U dětí se ustanovuje (funkční) lateralita ve věku 6,5 -8 roků, kdy probíhají
v mozku určité procesy s tím související
(do té doby klidně dítě může být ještě nevyhraněné). Pokud je u dítěte zkřížená
lateralita (př. dominance pravé ruky a levého oka) ve škole se to projevuje tím, že
má dítě často pomalejší reakční čas-je pomalé, má sklony zrcadlově převracet čísla a
písmenka, nedokáže kontrolovat a vnímat
chyby př. v diktátech. Je to trochu handicap, ale v dospělosti už to tolik nepoznáte,
nejvíce znesnadňuje toto zkřížení začátky
a průběh vzdělávacího procesu. Pokud
dítě nemá lateralitu vůbec vyhraněnou je
problém větší, v životě se sice hodí, pokud
mohu stejně dobře používat pravou i levou
ruku, ale v začátcích vzdělávací dráhy to
znamená pro dítě přinejmenším ,,veliký
zmatek“ a je třeba na základě prošetření
zvolit jednu stranu (i ruku) jako vedoucí.
Zajímavost: Věděli jste, že přibližně každé
druhé dítě se z těch či oněch důvodů nedokáže vypořádat s tempem požadovaným
dospělými, a přibližně každé desáté dítě je
očividně pomalejší než ostatní?
-pohyb:
-opakované pohyby pomáhají posilovat
nervová spojení mezi tělem a mozkem,
pohyb je základem každého smyslového
vjemu, zároveň také pohybové činnosti
u dětí pomáhají uvolnit učením přetížené
,,mozkové závity“
-zkušenosti dítěte s pohybem hrají důležitou úlohu při utváření jeho osobnosti,
emocí a při dosahování úspěchů. Učení
není jen o čtení, psaní a matematice. Jsou
to vyšší schopnosti, které jsou vybudované
na integritě vztahu mezi tělem a mozkem.
Při narození je propojení do vyšších moz-

kových center slabé. Prvních devět měsíců
po narození vzniká mnoho důležitých propojení mezi vyššími a nižšími mozkovými
centry. Batole získává první zkušenosti
s vnějším světem prostřednictvím pohybu. Prvotním smyslem je rovnováha
(poloha těla v prostoru)- je to nejstarší ze
smyslových orgánů, sluch se vyvinul z orgánu rovnováhy a zrak z jejich kombinace. Ovlivňuje vyšší kognitivní funkce jako
psaní a čtení, ale také souvisí s naším prožíváním (vestibulární systém je napojen na
část mozku, kde se tvoří a zpracovávají in-

stinkty a emoce). Proto je pohyb ve vývoji
a rozvoji člověka důležitý.
Z výše napsaného je jasné, že něco neovlivníme, ale něco ovlivnit lze.
Na závěr bych chtěla říci, že každý rodič
se může setkat se situací, kdy dítě potká ve
škole překážka ve vzdělávání. Některé jsou
způsobené příčinami, jež souvisí s vývojem
dítěte a jeho neurologickou připraveností
a mohou samy odeznít, některé vyžadují
pomoc rodiče při procvičování pomocných
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úkolů a některé vyžadují pomoc odborníka.
A hlavně - žádný člověk není stejný a zkuste
si sami položit otázku, zda má pro vás vyšší
hodnotu samotné nadání a inteligence (bez
ohledu na možný vštípený soucit a takt),
nebo schopnost vycházet s lidmi (a třeba
přes průměrné schopnosti být nakonec
společnosti lépe prospěšný)? A co má vyšší
hodnotu pro lidi ve vašem okolí?
Mgr. et Bc. Jana Pláteníková

Z VinnÉHO SKLÍPKU

Podobně jako gurmáni listují michelinským průvodcem, mají i milovníci vína
svou věhlasnou publikaci. Prestižní
průvodce těmi nejlepšími víny světa s
názvem 1000 Vins du Monde (1000
vín světa) každoročně dokazuje, že
moravská a česká vína mezi světovou
elitou nemohou chybět. Profesionální
degustátoři, kteří tisícovku nejlepších
vín vybírají, zařadili i letos do vinařské
síně slávy 26 moravských vín.

aWc VIEnna

PřINESla NašIM VINařŮM
13 mEDaIlí
Celkem 13 ocenění si přivážejí velkopavlovičtí vinaři z rakouské metropole. Tam
se letos již podvanácté konala největší
světová soutěž vín AWC Vienna.
Mezi úspěšné velkopavlovické vinařství
patří Šlechtitelská stanice vinařská a.s.
se dvěma stříbrnými medailemi za Tramín červený 2013 a Zweigeltrebe 2012
a VINIUM a.s. s diplomem za Rulandské modré 2012. Exelentní úspěch ale
zažívá Vinařství V & M Zborovský,
které si z Vídně přiváží 3 zlaté medaile
za Rulandské bílé 2013, Pálava 2013
a Rulandské šedé, 6 stříbrných medailí
za Veltlínské zelené 2013, Chardonnay
2013, Rulandské šedé 2013, Ryzlink
vlašský 2013, Tramín červený 2013 a Ryzlink rýnský a diplom za Zweigeltrebe
rosé 2012.
Věra Procingerová

BalounůV HIBERnal V PuBlIKacI
1000 VINS Du MONDE
Moravská a česká vína každoročně přivážejí cenné kovy z mnoha prestižních světových zahraničních soutěží a pro širokou
veřejnost jsou medaile na lahvích jakousi
garancí kvality. Vedle medailí na lahvích je
tak publikace 1000 Vins du Monde dalším
vodítkem, jak se zorientovat v široké nabídce moravské a české vinařské produkce.
Nejvíce vín v průvodci, a to celkem 246,
má tradičně hostitelská země soutěže –

Francie. Ve srovnání s dalšími
vinařskými velmocemi má ale
Česká republika vynikající výsledky. Itálie
má v publikaci 17 vín, Argentina 9 či například Austrálie jen 3. Naši sousedé ze
Slovenska se mohou pochlubit 22 víny.
Své místo v publikaci 1000 Vins du Monde získal i Hibernal, pozdní sběr 2013
z vinařství Baloun.
Zdroj: www.wineofczechrepublic.cz

K ocHuTnÁní PěT sET VZoRKů Vín,

pŘeStO veŘejnÁ prezentaCe nÁrODnÍ SOUtěŽe vÍn
velkOpavlOviCké vinaŘSké pODOBlaSti pŘÍliŠ nelÁkala
V sobotu 20. září 2014 hostila velkopavlovická sokolovna veřejnou prezentaci
Národní výstavy vín Velkopavlovické vinařské podoblasti. Spolu s vyhlášením výsledků a předání ocenění úspěšným vinařstvím došlo i na milého hosta, svou novou
vinařskou krimi Vražedné Chardonnay zde pokřtila novosedelská spisovatelka
Věra Fojtová.
Posun termínu na září se
tentokrát vinařům příliš nezdařil. Letošní ročník se zpočátku
vyznačoval slabší návštěvností jak
ze strany vinařů, tak i ze strany milovníků tohoto lahodného moku.
Všude kolem nás toho času předčasně vrcholilo vinobraní, a proto tento nádherný

slunečný den využívali téměř všichni majitelé vinic ke sběru hroznů a sokolovna
se začala plnit až v pozdním odpoledni
zároveň s mraky, které plnily oblohu nad
sokolovnou.
Ti, kteří na výstavu přece jenom
přišli, zde mohli ochutnat nejlepší vína z Velkopavlovicka.
Představen byl ucelený přehled vín přihlášených do
Národní soutěže vín velkopavlovické vinařské podoblasti,
včetně Šampiona a vítězů kategorií. K degustaci bylo připraveno bezmála
500 vín s původem hroznů z Velkopavlovicka, z nichž 36 získalo v soutěži zlatou,
83 stříbrnou a 27 bronzovou medaili.
Věra Procingerová

39

5
2014

5
VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

nEJVěTší VInařsKÁ aKcE RoKu V ČR
zavÍtala DO velkÝCH pavlOviC
Odedávna si vinaři s oblibou porovnávají
výsledky svého celoročního snažení. Důsledkem jsou pak nejen dlouhé večery ve
sklepech na tzv. „sirkových komisích“, ale
i výstavy vín různých stupňů a úrovní. Nejvyšší kredit a úroveň v ČR však mají asi tři
desítky profesionálních výstav vín. Jedna
s těch nejvýznamnějších, FESTWINE, se
již dva roky hodnotí ve Velkých Pavlovicích
v prostorách Ekocentra Trkmanka.
Proto, když na vinaře z Velkých Pavlovic
po dlouhé době připadla čest pořádat Nominační výstavu velkopavlovické vinařské
podoblasti do Národního salonu vín, dali
organizátoři přednost domácímu prostředí velkopavlovického zámečku před zámkem ve Valticích. A udělali moc dobře.
Pod záštitou Národního salonu vín a Svazu vinařů ČR se organizace výstavy ujalo
FORUM MORAVIUM a spolek místních
vinařů Víno z Velkých Pavlovic.
Národní salon vín ve Valticích má několik
nominačních výstav – za každou vinařskou podoblast jednu. V české vinařské
oblasti se k nominaci v letošním roce sešlo cca 70 vzorků vín, na Znojemsku 270
vzorků, ve Slovácké podoblasti 355, v Mikulovské dokonce 495 vzorků a konečně
ve Velkopavlovické podoblasti se sešlo 472
vzorků kvalitních vín. Na jejich hodnocení

SPOLKy a KOnÍČKy
sEnIoRsKé PosEZEní sE šPEKÁČKEm
a HaRmonIKou

se podílelo 50 degustátorů rozdělených do
desítky komisí.
Hodnocení probíhalo s eliminací krajních
hodnot na stobodové tabulce mezinárodní
asociace sommeliérů. Hodnotitelé se ale
nemuseli namáhat s pracným sčítáním
jednotlivých položek. Na kvalitních soutěžích se tabulka vyplňuje v počítačích.
Výsledky se přenáší okamžitě do centrální
databáze a tím se zamezí ztrátě dat, chybám při výpočtech nebo dokonce manipulaci s výsledky.
K úspěšnému průběhu celého hodnocení
napomohli jednak pracovníci Ekocentra Trkmanka při shromažďování vzorků. Dále paní Pavla Škrabalová, zkušená
degustátorka a lektorka ekocentra, která
profesionálně připravila hodnotící místnost i zázemí. Čtrnáct nalévačů z řad velkopavlovické chasy a též dobrovolníci
z jednotlivých vinařství kteří, strávili mnoho hodin práce s výběrem vzorků, jejich
označením soutěžním číslem, řazením do
komisí a ukládáním do chladicích boxů.
Degustátoři zastoupení ze všech významných vinařských obcí velkopavlovicka
i pracovníci NVC z Valtic chválili nejen
prostředí zámečku a připravenost vzorků,
ale i velkou kvalitu a profesionální přístup
nalévačů.

Letošní ročník nabízel 10 razítkovacích
míst, 10 zastavení, která měla pro účastníky připravený nejen burčák za razítko do
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mapky, ale také různé místní speciality. Ve
Velkých Pavlovicích se „štemplovalo“ pod
Slunečnou a v úkrytu vinného baru společnosti Vinium, a.s., v Němčičkách vítaly
šlapající Ovčí terasy a Slovácký dvůr, v Bořeticích Obecní sklep a Sklep U Nováků, v
Kobylí Obecní muzeum se stánkem U Tetiček a Vinařství Herzánovi, na Vrbici pak
Sklep U tří růží a stánek Vinaři Vrbice, kde
byl také oficiální cíl.
Tam, v lokalitě vinných sklípků na vrbecké Stráži U Větřáka, byly již od třinácté
hodiny odpolední otevřené sklepy místních vinařů a stánek s různými tekutými
i jinými dobrotami. Nechyběla ani tombola
o nejen burčákové ceny, a pak už se všichni
poutníci dočkali zábavné scénky v podání
místních ochotníků Zarážení hory prokládané krásnými písničkami Mužáků z Vr-

Ve čtvrtek, dne 4. září 2014, velkopavlovičtí důchodci již letos podruhé uskutečnili grilování. Tentokrát na dvoře Ekocentra
Trkmanka a to i s hosty z družební organizace důchodců z Dolních Dunajovic. Grilování bylo spojeno s prohlídkou sklepů
Františka Lotrinského a výstavy historie
velkopavlovického fotbalu. Tyto prohlídky se všem zúčastněným velmi líbily.

Z degustace vín pro Národní soutěž vín roku
2014 Velkopavlovické podoblasti.

K úspěšné nominaci je zapotřebí získat nejméně 80 bodů. K zisku bronzové medaile je
zapotřebí 82 bodů, na stříbro dosáhne víno
oceněné 84 body a vzorek oceněný 86 body
získá zlatou medaili. Oceněno však může
bít maximálně 30 % zúčastněných vín.
Nejúspěšnější víno dostalo ocenění jako
CHAMPION výstavy. Tím letošním se stal
Tramín červený pozdní sběr z vinařství
Vladimíra Tetura z Velkých Bílovic.
A jak si vedli velkopavlovičtí vinaři? Slušně. Zaznamenali zisk několika medailí
a řady nominací do druhého kola NSV.
Vyhlášení výsledků hodnocení, předání diplomů a košt všech soutěžních vín se pak
uskutečnil v prostorách sokolovny v sobotu 20. září 2014, to vše v rámci veřejné
přehlídky soutěžních vín Velkopavlovické
vinařské podoblasti 2014.
Bc. Jaroslav Suský

Za CHuTí BuRčáKu Po moDRýcH HoRÁcH
První zářijová sobota patřila již tradičnímu, letos již sedmému, PUTOVÁNÍ ZA
BURČÁKEM a kde jinde než po MODRÝCH HORÁCH. Tak jako v předchozích
ročnících, tak se i letos dalo startovat ze
všech obcí Modrých Hor. Nejvíce nadšenců se sešlo na oficiálním startu a současně
i prvním razítkovacím místě - v turistickém
areálu u rozhledny Slunečná ve Velkých
Pavlovicích. Zde byla tato akce za přítomnosti starosty města Velké Pavlovice Ing.
Pavla Procházky a managera DSO Modré Hory Ing. Přemysla Pálky zahájena.
Již před devátou hodinou se začali trousit
první nedočkavci a za chvíli tu bylo pěkně
živo.

2014
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Nemyslete si, i důchodci to umí pořádně rozparádit! Mají-li harmoniku, věk jde stranou.

mlaDí HasIČI
ZKomPlEToValI
saDu mEDaIlí
Mladí hasiči získali na poslední soutěži
v požárním útoku ve Vlasaticích stříbrnou medaili, a právě ta jim ještě ve sbírce chyběla!
I když čerpadlo, které jsme si přivezli,
neprošlo kontrolou rozhodčích, tak
i s vypůjčeným čerpadlem od domácích
pořadatelů jsme dokázali zaběhnout
výborný čas 19:98, který ve výsledném
součtu stačil na krásné druhé místo.
Máme se tak na co těšit v jarní části
sezóny, která začne v květnu příštího
roku.
Michal Procinger

Poslední instrukce a organizační pokyny pod
Slunečkou a hurá na cestu, za burčákem!

bice. Příjemnou atmosféru zpříjemňovala
i beseda u cimbálu.
Děkujeme všem příznivcům za účast a těšíme se na další setkání! Velmi také děkujeme za sponzorství velkopavlickým
firmám – Vinium, a.s. a Vinařství V&M
Zborovský.
Eva Bauerová, www.modrehory.cz

Pekelné soustředění vteřiny před startem.
A pak útok! Korunovaný skvělým stříbrem.

VlČí léTo
Vrcholem celoroční klubové
činnosti mladých Vlků ve Velkých Pavlovicích je, jak jinak, společný letní tábor. Letní táboření se jmenuje
už tradičně Letní expedice Vlků. Tím
se rozumí expedice za poznáním a dobrodružstvím. Ta letošní už byla 25 :-).
Samotné LEV v údolí Višňového potoka
předcházelo několik kondičních vycházek
i s přespáním v okolí Pavlovic. Zkoušeli
jsme různé nové součásti výstroje a též nové
tváře v našich řadách se na pochodech sžívaly s pravidly pobytu v přírodě ve vlčí společnosti tzv. Pochodovými zvyky. Také jsme
uskutečnili dvě víkendové brigády přímo
na tábořišti. Bylo třeba vykopat latrínu, vyrobit dvě nové sady tyčí pro naše stany týpí
(celkem 26 smrkových tyčí v délce nejméně
osm metrů) a také pokosit a uhrabat louku.
V pátek 18. července shromažďujeme inventář a zavazadla u Vlka doma. V poledne
vše nakládáme na náklaďák a sami vyrážíme vlakem do Boskovic a dále autobusem
do obce Okrouhlá. Odtud za necelou hodinu pochodu přicházíme na louku. Ještě
do večera vyrostou na tábořišti dvě indiánská týpí, dva zubříky (repliky staroslovanských příbytků), kuchyň a jídelna. Táboření může začít.
Den na vlčím táboře a vlastně i na všech
ostatních woodcrafterských táborech
začíná kolem sedmé hodiny ranní, kdy
ohnivec kmene obchází s bubínkem tábor
a bubnováním budí táborníky. Ti se sejdou
na určeném místě a den přivítají ranní pís-

Na setkání ani tentokrát nechyběla harmonika, která přispěla k příjemnému posezení, které trvalo do pozdních večerních
hodin.
Velký dík patří paní Zitě Dvořákové, která
nám umožnila tuto akci uskutečnit a navíc
nám byla skvělou průvodkyní po sklepech
Františka Lotrinského.
Oldřich Otáhal,
Klub důchodců Velké Pavlovice

ní. Poté následuje ranní rozcvička, osobní
hygiena, úklid ve stanech a společná snídaně. Den je rozdělen na několik částí. Prostor tak dostane Čotokva – lesní škola, v níž
se učíme praktickým dovednostem jako je
práce s pilou a sekerou, vaření, výroba provazů z přírodního materiálu, stavba stylových stanů i přístřešků z celt atd. Zaujala
nás i správná výroba luků a šípů a také stavba a použití initi – indiánské sauny. Učíme
se nejen rozdělat oheň pomocí jediné sirky, nebo křesadlem, ale také třeba vykopat
ohniště, rozdělat oheň, uvařit na něm guláš
a pak po sobě zahladit veškeré stopy včetně několika ohnišť.
Denně si také protáhneme tělo při nějakém
sportíku (oblíbená je házená, ragbíčko,
ručníkbal, nebo třeba lukostřelba) a v druhé části tábora i čas na společné zážitky při
celotáborové hře. Ta letošní nás zavedla
na pláně severní Ameriky a umožnila nám
nahlédnout do chodu života v táboře prérijních indiánů.
Podnikáme průzkumné výpravy do okolí
a na nich se učíme o stezkách zvěře a o ochozech zvěře. Poznáváme stromy i kytky.
Nouze o dobrodružné okamžiky není při
bojovkách jako je Dobývání tábora nebo
Šátkovka. V paměti nám zůstane určitě
i noční Hra světel, s napínavou soutěží pochodní. A snad nejdéle v paměti zůstane
Lov králíků. Osobní odvahu ale i zodpovědnost si táborníci prověřili při nočních
hlídkách. Večery trávíme u společného ohniště, kde se nejen hodně povídá, ale i hraje
na kytaru a tak je možnost a čas naučit se
pár nových písniček ze zpěvníku co pro nás
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ňáků. Mezi dospělými není nouze o dobrovolníky, co denně podniknou výpravu pro
čerstvou pitnou vodu, nebo pro maso uložené v mrazáku nedaleké hospůdky.

Táborníci od Višňového potoka
– Letní expedice Vlků 2014.

připravila Míša. Dost prostoru mají všichni
táborníci i na plnění podmínek Orlích per
ze Svitku březové kůry. Dvacet čtyři kliků,
Setonův běh – prověření rychlosti a mrštnosti, Poznávání deseti listnatých stromů,
Setonova hra (zkouška postřehu a paměti), Střelba ze vzduchovky na krabičky od
sirek, Táborové vaření, Výroba provazu
z přírodního materiálu… bylo toho hodně,
co se dalo provést, vykonat, uskutečnit.
Samostatnou kapitolou zůstává určitě i kuchyně. Naše polní kamna s nastavitelným
ohništěm. Na nichž se dá výborně vařit
i grilovat. Výborná zemní pec, v níž pečeme nejen králíky, kuřata či selátko, ale
také buchty, chléb a dokonce i pizzu. A ta
soustava kotlů…. No, skoro jako v pekle :-).
Vyzkoušeli jsme si v malých skupinkách
vaření guláše. Jindy zase velkovýrobu přes-

Na konci celého táboření prověřila znalosti
mladých Vlků závěrečná hra. Na více než
čtyřhodinové cestě prověřili táborníci své
stopařské schopnosti, odvahu a fyzické
síly v klání se strážci a též svůj úsudek a důvtip při vyhodnocování indicií vedoucích
k dalšímu bodu na velké cestě za pokladem.
Ten, velmi dobře ukryt pod ohništěm na
starém tábořišti, obsahoval nejen spoustu
pochutin, ale i velmi kvalitní nože Opinel
s dřevěnou rukojetí, na níž má každý táborník vypálené své jméno. Nejlepšími hledači
pokladů se nakonec ukázali být Kosan
a Štěpán.
Poslední noc tábora patří tradičně Výročnímu sněmu kmene. Sněmoviště ozdobené
vlajkami vlčích rodů. Ohnivec vyvolávající
a zvoucí jednotlivé rody a pak i hosty do
sněmoviště. Posvátný oheň zažehnutý pomocí třecích dřev. Slavnostní hranice zapálená pochodněmi ve jménu Síly, Pravdy,
Krásy a Lásky i na počest Velkého ducha.
Po zahájení Sněmu odstoupilo staré náčelnictvo a v následné volbě bylo zvoleno
nové. Poté bylo přistoupeno k přijímání nových členů kmene, mezi nimi i pěti
mladých účastníků pravidelných úterních
schůzek ve sklepení Ekocentra Trkman-

ka (Emy Petráskové, Tondy Stříteckého,
Štěpána Fůkala, Tomáše Kosíka a Miloše
Mádla). Pak následovalo dlouhé předlouhé
přiznávání Orlích per za vykonané skutky.
A po nich rokování o tom co se podařilo
a co by stálo za to provést. Na povídání
navázalo zpívání a sněmování ukončila obřadní píseň kmene Omaha.
LEV nebyla určena jen pro poměrně úzký
okruh dětí z Velkých Pavlovic, ale pro celý
woodcrafterský kmen Vlků. Na louce postupně vyrostlo osm týpí, čtyři zubříky a čtyři zálesácké stany, v nichž tábořili děti i dospělí z Velkých Pavlovic, Brna, Veverské Bítýšky, Němčiček, Bořetic, Vrbice, Nových
Mlýnů a Březí u Mikulova. Celkem se na
táboření zúčastnilo přes šedesát táborníků.
Zkušeným a zoceleným táborníkům poslední den tábora stačily pouhé dvě hodiny intenzivní práce, aby zabalili veškeré
osobní věci i samotný tábor, naložili jej na
vůz, který nám sponzorsky půjčila firma
Zahradnictví Rubáš Žabčice a vydali se ke
svým autům či na autobus.
„Expedice uběhla nějak rychle.“ Na tom
se shodli všichni kdo semnou jeli později
vlakem do Velkých Pavlovic. Nedá se však
dělat nic jiného, nežli se těšit na výpravu na
konci prázdnin a také na pravidelnou úterní klubovou činnost v Ekocentru Trkmanka.

noVý šKolní RoK na ZÁKlaDní šKolE
V pondělí 1.září 2014 zasedli žáci opět do
školních lavic a mohl tak začít nový školní rok 2014/2015. Celkem nastoupilo 280
žáků, na prvním stupni 165 žáků v devíti
třídách, na druhém stupni 115 žáků v pěti
třídách. Celkem 29 prvňáčků rozdělených
do dvou tříd uvítal při slavnostním zahájení školního roku starosta města Ing. Pavel
Procházka.
Žáci i rodiče si jistě všimli celé řady změn,
organizačních i personálních. Obě páté
třídy byly přemístěny do budovy 2. stupně

Středisko volného času při Základní škole
Velké Pavlovice a Gymnázium Velké PavloviNÁZEV
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ÚTERÝ
STŘEDA

Těšíme se na každodenní činnosti s dětmi
a na hezky strávený školní rok!
Jiřina Zigová,
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice

PÁTEK

ČTVR
TEK

Od února 2015 mohou děti navštěvovat divadelní kroužek. Na škole je i nadále v činnosti folklorní soubor Sadováček a kroužek
Baby country, které vystupují na kulturních akcích města i v okolí.

SOBOTA

Děti z mateřinky na zářijové výstavě Dary jižní Moravy.

V novém školním roce přeji všem žákům
mnoho úspěchů a krásných známek.
RNDr. Ludvík Hanák, ředitel školy
Přihlásit se a zaplatit případný poplatek je
nutné do 1. října 2014. Činnost všech kroužků
bude zahájene začátkem měsíce října 2014.
Ing. Lenka Bukovská

VYUČUJÍCÍ

TERMÍN

TŘÍDA

ZAJIŠŤUJE
ZŠ

PŘIHLÁŠKY PŘÍJÍMÁ

Pondělí 16.00 – 18.00

2. – 9. třída

Dívčí kopaná

Jiří Huslík, Karel
Reichman
Ing. Lenka Bukovská

Pondělí 13.45 – 15.00

8. – 9. třída

ZŠ

Bukovská Lenka

Šachový kroužek
Matematický kroužek

Jan Krůza
Mgr. Michal Rilák

Pondělí 13.15 - 16.00
Pondělí 13.15 – 14.15

6. – 9.třída, SŠ
gymnázium

G
G

Bláhová Renata ZŘG
Bláhová Renata ZŘG

Badminton

KRáTCE o naší maTEřIncE

Pro tento školní rok byl posílen pedagogický kolektiv o dvě pracovnice, paní Lenku
Dagidirovou a slečnu Kláru Konečnou.
Pro děti je připraven bohatý vzdělávací
a kulturní program, zajímavě vybavená
zahrada s pískovištěm a brouzdalištěm,
která bude ještě v měsíci říjnu doplněna
sestavou „Pyramida“ a kládovou houpačkou. Dále plavecký výcvik v Hustopečích
a pro předškolní děti „Hrátky s angličtinou“.

ce přináší našim dětem, žákům a studentům,
nabídku kroužků pro školní rok 2014/2015.

žení rodičů, získávání financí z projektů
a o mnoho jiných realizovaných nápadů.
Od 1. 8. 2014 byla na pozici zástupkyně ředitele jmenována Mgr. Miroslava Fišerová.
Také sestava učitelů se proměnila. Novou
tváří na 1. stupni je třídní učitelka III.A
Mgr. Božena Zborovská, na obou stupních působí Mgr. Petr Kamenský, tělesnou
výchovu a přírodopis vyučuje Mgr. Jaroslava Janů a tělesnou výchovu, zeměpis
a němčinu Mgr. Lukáš Svoboda.

Nabídka kroužků SVČ při Základní škole Velké Pavlovice a Gymnázium Velké Pavlovice

Z maTEŘSKÉ ŠKOLy…
V pondělí 1. září se otevřely dveře Mateřské
školy Velké Pavlovice pro sto dětí zapsaných ve školním roce 2014-2015. Vlídně
naladěné paní učitelky a pěkně připravené
třídy plné hraček upoutaly pozornost všech
dětí. Přesto, nejedna slzička ukápla nejen
některým novým dětem, ale i jejich rodičům.Vždyť od této chvíle jejich zlatíčka nebudou několik hodin v jejich blízkosti.

z důvodu velkého počtu tříd na 1.stupni.
Obměna zasáhla i vedení školy.
Poslední červencový den ukončila své působení ve škole zástupkyně ředitele paní Mgr.
Lenka Korpová, která ve funkci působila
od roku 2010. Patří jí velký dík za práci pro
velkopavlovickou základní školu, rozvoj školních aktivit a množství realizovaných projektů. Zasloužila se mj. o vznik anglické
školní družiny, školního poradenského pracoviště, aktualizaci školního vzdělávacího
programu, zavedení nových povinných i povinně volitelných předmětů, obnovení sdru-

co s Volným ČasEm? NaBíDKa KROužKŮ

Jara Suský – VLK :-)

ŠKOLnÍ OKÉnKO

2014

ZE ZáKLaDnÍ ŠKOLy…

PONDĚLÍ

2014
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Bukovská Lenka

Pondělí 13.30. – 15.00

6. – 9. třída,SŠ

G

Bláhová Renata ZŘG

Kytara přípravka

Karin Forejtová

Pondělí 14.00 – 15.00

1.– 5. třída

ZŠ

Bukovská Lenka

Kytara pokročilí

Karin Forejtová

Pondělí 15.00 – 16.00

5. – 9. třída

ZŠ

Bukovská Lenka

Sportovní hry dívky

Mgr.Hradil Zbyněk

Pondělí 13.30 – 14.30

6.– 9. třída,SŠ

ZŠ

Bukovská Lenka

Digitální fotografie

Ing. Marie Holásková

Úterý 14.00 – 15.30

4. – 7. třída

ZŠ

Bukovská Lenka

Aikido

PhDr. Rubáš Stanislav

Úterý 14.00 – 16.00

6.-.9.třída, SŠ

G

Bláhová Renata ZŘG

Ruský jazyk

Mgr. Jana Lorenzová

Úterý 14.00 – 15.00

6.-.9.třída, SŠ

G

Bláhová Renata ZŘG

Francouzský jazyk

Mgr. Dobrůcká
Martina

Úterý 7.00 – 7.45

SŠ

G

Bláhová Renata ZŘG

Gymnastika

Mgr. Jaroslava Janů

Středa 13.30 – 14.30

1. – 3. třída

ZŠ

Bukovská Lenka

Sběratelský

Václav Valoušek

Středa 14.30 – 15.30

1.– 9. třída

ZŠ

Bukovská Lenka

Dyslektický

Mgr. Marie Pilařová

Středa 13.00 – 13.45

3. -5.třída

ZŠ

Bukovská Lenka

Divadelní soubor Škrpálek

Mgr.Petr Kadlec

Středa 14.15 – 16.15

6.-9.třída, SŠ

G

Bláhová Renata ZŘG

Kroužek robotiky

Ing. Marie Šmídová

Středa 13.30 – 15.30

6.-9.třída, SŠ

G

Bláhová Renata ZŘG

Sportovní hry

Mgr. Lukáš Svoboda

Středa 14.00 – 15.00

6. -9.třída

ZŠ

Bukovská Lenka

Tvořivé ruce

Ing. Lenka Bukovská

Středa 14. 00 – 15.00

1. – 6.třída

ZŠ

Bukovská Lenka

Střelecký

Eduard Poulík

Čtvrtek 13.30 – 15.00

4. – 9. třída

ZŠ

Bukovská Lenka

Sportovní hry

Mgr. Petr Horáček

Čtvrtek 14.00 – 15.00

gymnázium

ZŠ

Bukovská Lenka

Aikido - zbraně

PhDr. Rubáš Stanislav

Čtvrtek 14.00 – 15.00

6.-9. třída, SŠ

G

Bláhová Renata ZŘG

Německý jazyk

Mgr. Jana Lorenzová

Čtvrtek 14.00 – 15.00

6.-9. třída, SŠ

G

Bláhová Renata ZŘG

Keramika

Ing. Marie Šmídová

Čtvrtek 13.30 – 15.30

1. – 9. třída

ZŠ

Bukovská Lenka

Dyslektický

Mgr. Marie Pilařová

Čtvrtek 13.00 – 13.45

3. – 5. třída

ZŠ

Bukovská Lenka

Informatika

Mgr. Z. Sovadina

Čtvrtek 14.00 – 15.00

6.- 9. třída, SŠ

ZŠ

Bukovská Lenka

Florbal
Kytara přípravka
Kytara pokročilí
Badminton

Ing. Lenka Bukovská
Karin Forejtová
Karin Forejtová
Jiří Huslík, Karel
Reichmann

Pátek 13.30 – 15.00
Pátek 14.00 – 15.00
Pátek 15.00 – 16.00
Pátek 17.00 – 18.00

5. – 9. třída
začátečníci
pokročilí
2. – 9. třída

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

Bukovská Lenka
Bukovská Lenka
Bukovská Lenka
Bukovská Lenka

Capoiera

Martin Urbášek

Sobota 14.00 – 16.00

6. – 9. třída

G

Bláhová Renata ZŘG

Astronomický kroužek

Všechny zájmové kroužky zahájí svoji činnost od 1. října 2014.
Všechny zájmové kroužky zahájí svoji činnost od 1. října 2014.
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Hurá,
už jsme školáci!

tarech. Naše prohlídka začala u vstupní
brány tábora. Brána s nápisem „Arbeit
macht frei“ (práce osvobozuje) je dnes nejznámějším symbolem Auschwitz. Tento
slogan si s sebou do Osvětimi přinesl velitel
tábora Rudolf Höss z koncentračního tábora Dachau, kde byl poprvé použit, a kde
Höss dříve působil jako dozorce.

V pondělí 1. září proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2014/2015. Malé školáky přivítal pan ředitel ZŠ RNDr. Ludvík
Hanák, pan starosta Ing. Pavel Procházka
a popřát úspěšné zahájení školní docházky
přišla i paní ředitelka MŠ Jiřina Zigová.
Děti si prohlédly vyzdobenou třídu, vyzkoušely, jak se sedí v lavicích a od třídních
učitelek si na památku odnesly drobné dárečky.
Mgr. Eva Drienková,
Mgr. Darina Zborovská, třídní učitelky

Základní škola Velké Pavlovice vyhlašuje
pro školní rok 2014/2015 soutěž ve sběru
starého papíru pro třídní kolektivy a pro
jednotlivce na I. i na II. stupni.

Touto branou denně procházely tisícovky vězňů s vědomím, že je čekají dlouhé
hodiny úmorné a zničující práce. Když se
pak večer celí vyčerpaní vraceli, nesli těla
těch, kteří ten den zemřeli. Zde hrál táborový orchestr pochody, které měly vězňům
„usnadnit“ cestu do práce i jejich návrat do
tábora. Procházeli jsme jednotlivé bloky.
Silným zážitkem pro mnohé byla místnost
plná lidských vlasů, či brýlí.

Prvňáčci poprvé ve školních lavicích.

S novým školním rokem nová soutěž
ve sběru – starého papíru i PET víček
Starý papír

Sběry budou probíhat v letošním školním
roce ve středu a to v měsíci září, listopadu,
lednu, březnu a v květnu. Starý papír je
možné dovézt den dopředu a dané množství potom nahlásit u p. Bukovské.

PET víčka
Soutěž ve sběru PET víček bude ve školním roce 2014/2015 probíhat na obou
stupních základní školy zároveň. Vyhodnoceno bude 10 nejlepších sběračů z celé
školy.
PET víčka můžete odevzdávat u p. Bukovské a na I. stupni svým třídním učitelkám.
Ing. Lenka Bukovská

Zahájení školního roku netradičně,
v aquaparku
Středisko volného času při ZŠ uspořádalo první školní den zájezd do aquaparku
Aqualand Moravia v Pasohlávkách. Po úvodní hodině ve školní budově a po vyslechnutí
základních informací se sešlo celkem 48 dětí,
rodičů a dokonce i dvě babičky u sýpky. Zde
si je vyzvedl autobus a odvezl je směrem k Pasohlávkám, do Aqulandu Moravia. Heslem
dne bylo „loučení s prázdninami „ a přivítání
nového školního roku.
Oproti naší minulé návštěvě, která uskutečnila poslední školní den – za vysvědčení,
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Navštívili jsme několik bloků a shlédli
dokumenty, které se dochovaly z té doby
a jsou důkazem zla, které páchali Němci na
Židech.
Druhou částí zájezdu byla prohlídka vyhlazovacího tábora Březinka, který si svoje
jméno získal podle bříz. Němci obyvatele
této vesnice vysídlili, domy zbourali a materiál použili na stavbu tábora. Právě v plynových komorách v Birkenau našla smrt
většina lidí, jež byli zavražděni v Auschwitz

To je stručný výčet míst, která navštívili
účastníci sobotního zájezdu (13. 9. 2014)

Hitem této návštěvy se stal vodní aerobic,
kdy si ve velkém bazénu protáhl tělo snad
každý. To potom bolely nohy! A kdo necvičil, ten svištěl na tobogánech!
Tak zase někdy na shledanou!
Ing. Lenka Bukovská

ské armády založen koncentrační tábor,
později spíše vyhlazovací. Velitelem tábora
byl jmenován Rudolf Höss.
A právě sem směřoval sobotní zájezd v sobotu 6. září 2014, pořádaný Střediskem
volného času při ZŠ Velké Pavlovice. Celkem 49 zájemců z řad široké veřejnosti se

Exkurze osvětimským lágrem ve všech zanechala hlubokou vzpomínku.
Toto se už nikdy nesmí opakovat…

(kolem 90%). Zemřelo zde nejméně 1,1 milionu doložených lidí, z velké většiny Židů.
Obětí bylo ale bohužel patrně daleko více.
Dominantou celého tábora je „rampa“, na
které probíhala selekce Židů, kteří sem byli
přiváženi v dobytčích vagónech celé Evro-

py. Jeden takový stál na kolejích uprostřed
tábora. V několika zachovalých blocích
nám provedla výklad o životě - neživotě
v tomto vyhlazovacím táboře.
Ing. Lenka Bukovská

Zářijový výlet na zříceninu, do jeskyní i na poutní místo

kdy bylo počasí slunečné, se tentokrát naopak moc nevyznamenalo. Pršelo. Účastníkům to však nevadilo a od hrátek ve vodě
je to neodradilo.

„Práce osvobozuje“? V Osvětimi zabíjela...
Pojem Osvětim je spojován se synonymem
hrůzy, holocaustu a ponižování člověka.
Osvětim, německy Auschwitz, polsky Oświęcim, je asi čtyřtisícové městečko v jižním Polsku. Za druhé světové války bylo
pohlceno rozpínající se německou „Říší“.
Na rozkaz Heinricha Himmlera z 27. dubna 1940 zde byl v bývalých kasárnách pol-
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Prvním dnem školy jsme propluli dokonale,
na výbornou. Kéž by to tak bylo až do závěrečného vysvědčení!

vydalo shlédnout tato místa. Při příjezdu
nás čekali dva průvodci, pan Arkadius
a paní Anna. Pan Arkadius měl skupinu
složenou z klientů z Bořetic a paní Anna
skupinu složenou ze zbývajících účastníků
zájezdu. A v této skupině jsem byla i já.
Naše prohlídka byla rozdělena do dvou
částí, v první jsme si prohlédli Auschwitz
I - Osvětim, který se rozkládá na 70 hek-

Z návštěvy majestátného hradu Helfštýn.

pořádaného Lenkou Bukovskou, pod hlavičkou Střediska volného času při ZŠ Velké

Pavlovice. Prvním zastavením byla zřícenina hradu Helfštýn, vévodící celému údolí
Moravské brány. V podvědomí je nám však
tento hrad znám akcí Hefaistos - setkáním
uměleckých kovářů na konci srpna. V roce
1986/87 byla v suterénu paláce vybudována stálá expozice uměleckého kovářství
a zhruba o 10 let později rozšířená o expozici historické mincovny s replikami renesančního strojního vybavení. Stěny těchto místností jsou z kamene se zeleným povrchem. A jak nám řekla p. průvodkyně:
„Kdo se jich dotkne a něco si přeje, do roka
se mu to vyplní.“ A tak většina z nás ji rychle uposlechla a za rok se uvidí, jestli měla
pravdu.
Při druhém zastavení jsme navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad
Bečvou. Jsou jedinými zpřístupněnými jeskyněmi hydrotermálního původu v ČR. Na
jejich vzniku se kromě běžných srážkových
v od podílela také teplá uhličitá kyselka. Unikátní výzdobu tvoří gejzírové stalagmity,
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kulovité povlaky zvané „koblihy“ a křehké
keříčky bílého minerálu aragonitu. Jejich
krásu obdivoval každý z nás. V jeskyních
byla i příjemná teplota okolo 14,5°C.
Posledním zastavením našeho sobotního výletu bylo poutní mariánské místo

Velkopavlovický zpravodaj

Svatý Hostýn - kopec v Hostýnských vrších.
Komplex zahrnoval baziliku Nanebevzetí
Panny Marie, ubytovny pro poutníky, křížovou cestu Dušana Jurkoviče, větrnou
elektrárnu a vyhlídkovou věž. Svatý Hostýn je taktéž znám Orelskou poutí a Poutí
Radia Proglas.

A co dodat na závěr? Po celou dobu výletu
nám přálo počasí, bylo jako na objednávku,
sluníčko hřálo až k neuvěření!
Kam se vydáme příště? No přeci na vánoční
výlety do Vídně, Györu a nebo do Bratislavy.

do několika skupinek po třech. Během
patnácti minut se toho o sobě museli dozvědět co nejvíce a potom si každý stoupl
a pověděl něco o jednom z jeho skupiny.
Nakonec jsme do každé skupinky poslali

jednoho „zástupce“ od nás ze třídy, který
jim pomáhal vyplňovat kvíz o naší škole.
Takže nejen že se nováčci našeho gymnázia seznámili mezi sebou navzájem, ale
také se dozvěděli nějaké zajímavé fakty
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o jejich nové škole. Myslím si, že kavárna
se vyvedla a určitě splnila svůj účel!
Tereza Slámová, kvinta,
Gymnázium Velké Pavlovice

Ing. Lenka Bukovská, ZŠ Velké Pavlovice

Adaptační kurz studentů primy
Z gymnázia…

Za vítězství v soutěži v ruském jazyce do Ruska
Jazykový pobyt v Petrohradu 27. 10. - 2. 11. 2014
Jazykový pobyt pro vybrané studenty
Gymnázia Velké Pavlovice (celkem 9 studentů) se uskutečnění na pozvání magistrátu Petrohradu, Vasileostrovského rajonu, a za organizační podpory občanského
sdružení Ковчег-Archa.

Proč studenti tento pobyt získali?
• za opakované úspěchy v soutěži v ruském jazyce ARS Poetika - Puškinův památník; každoročně se ruštináři umístili
v regionálním kole v Brně na předních
třech místech (v letech 2010, 2011,
2012, 2013, 2014), jako vítězové čtyři
roky po sobě postoupili do celostátního
kola, kde si od poroty vysloužili mimořádné ocenění (od 2011 každoročně),
a to i ve více kategoriích (za kolektivní
vystoupení 1x, v sólové recitaci Lubomír
Krůza 3x, Vojtěch Antoš 2x, Viola Krau-

sová 1x, v hudební kategorii Vanesa Hurtíková a Nela Škrobáková)
• vítězství v celostátní soutěži - Nikdo
není zapomenut, nic není zapomenuto
(2014) převzali ocenění z rukou velvyslance Ruské federace (Lubomír Krůza,
Aneta Bajková, Veronika Listová, Jana
Lorenzová)
• za výborné výsledky v ruském jazyce pro
tyto studenty: Martina Svozila, Veroniku Listovou, Lucii Crhákovou a Violu
Krausovou z Velkých Pavlovic, Vojtěcha
Antoše z Němčiček, Anetu Bajkovou
z Milovic, Lubomíra Krůzu z Hustopeč,
Janu Krškovou z Velkých Bílovic

Osobně mám velkou radost z úspěchu
svých studentů v soutěžích v ruštině a výjimečné možnosti zúčastnit se jazykového
pobytu. Pobyt je odměnou za jejich úspěch
a nadšení, přesto se na jeho úhradě musí
částečně podílet sami.

Studentům je za odměnu hrazeno magistrátem Petrohradu výuka a poznávací exkurze, ubytování a strava. Dopravu hradí
dětem rodiče sami.

Mgr. Jana Lorenzová,
učitelka ruštiny,
Gymnázium Velké Pavlovice

Jsem velmi vděčná Městu Velké Pavlovice,
Sdružení rady rodičů při gymnáziu, vedení
gymnázia, firmám LOMAX, Stavebniny
VAJBAR, projekční kanceláři Ing. Vladimír Lorenz, Vinařství V & M Zborovský za
finanční příspěvek na úhradu letenky do
Petrohradu. Tímto všem děkuji za podporu studentů našeho gymnázia.

V pondělí 8. září 2014 začal školní den
pro nás „primány“ docela netradičně. Jak
již je na Gymnáziu ve Velkých Pavlovicích
letitou tradicí, každá nová třída se účastní
adaptačního kurzu. Ani letos jsme nemohli tuto tradici porušit.
Po příchodu do školy na nás čekala Seznamovací kavárna, kterou si pro nás připravili starší spolužáci z kvinty. Po seznámení
se spolužáky ze třídy 1.A jsme se přesunuli
do Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.

V ekocentru na nás čekal program Člověk
pro přírodu – Příroda pro člověka. Díky
naučnému programu jsme se nejen dozvěděli spoustu nových a zajímavých věcí, ale
i lépe poznali při skupinových aktivitách.
Během těchto aktivit nám pěkně vyhládlo, a tak jsme se s velkou chutí pustili do
vydatného obědu, který nám připravili
v ekocentru.
Nasyceni a plni nových dojmů ze zábavného programu jsme se přesunuli na prohlídku Šlechtitelské stanice vinařské. Tady

nás již očekával pan Nakvasil, se kterým
jsme se prošli vinařstvím a Penzionem
André. Dále nám ukázal vzácné rostliny,
které rostou kolem penzionu a také výrobu
medu, který v penzionu sami vyrábí. Poutavé vyprávění pana Nakvasila a prohlídku
jsme ukončili v odpoledních hodinách.
Všichni jsme se shodli, že celý den byl moc
fajn a my jsme si ho společně pěkně užili.
Studenti primy Gymnázia Velké Pavlovice

Seznamte se v kavárně, s nováčky našeho gymnázia
V pondělí 8. září 2014 pořádala naše
třída kvinta již tradiční „seznamovací kavárnu“, která je určena k tomu,
aby se noví studenti vyššího i nižšího
gymnázia blíže seznámili a dozvěděli se
o sobě něco nového. Tento skvělý nápad
napadl minulý rok nyní již letošní sextu,
tak jsme se rozhodli, že ho zopakujeme.
Přichystali jsme si několik her, které
pomohly k seznamování, donesli jsme
něco malého na zub a uvařili kávu a čaj.
Když všichni nováčkové přišli v hojném
počtu do auly, kde jsme na ně netrpělivě
čekali, usadili se a naše třídní paní učitelka Míchalová je informovala o tom, jak
celé dvě hodiny budou probíhat. Nejprve
jsme každému ze studentů na záda nalepili
papírek, na kterém bylo napsané nějaké
zvíře, a takto jsme primu a 1.A rozdělili
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Seznamovací kavárna se určitě stane tradicí. Skvělý nápad tmelí studentský kolektiv.

Třída PRIMA Gymnázia Velké Pavlovice, školní rok 2014/2015.
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BaDMINTONOVé KEMPy VE VElKýcH PaVloVIcícH

SPORT

V sobotu odpoledne, dne 30. srpna 2014, proběhlo ve sportovním
areálu TJ Slavoj Velké Pavlovice slavnostní otevření nově zrekonstruovaného hřiště. Rekonstrukce hřiště probíhala během podzimu 2013 a jara 2014, od
druhé poloviny srpna už využívají nový
trávník všechna družstva Slavoje.
Slavnostního otevření se zúčastnil člen
VV FAČR v Praze a nejvyšší představitel
fotbalu na Moravě pan Pavel Blaha, dále
předseda Okresního fotbalového svazu
v Břeclavi pan František Stejskal a také
starosta města V. Pavlovice Ing. Pavel Procházka, který si samozřejmě nový trávník
i vyzkoušel!
Součástí otevření trávníku byl i přátelský
zápas bývalých hráčů z Velkých Pavlovic
mezi sebou. Opět po letech mohli diváci
ocenit hbitost brankáře Milana Totky, přehled a poziční hru Jožky Ulici, nesmlouvavost a tvrdost Mirka Levčíka. Při některých soubojích se i jiskřilo od kopaček,
své umění předváděli i Jožka Ševčík, Pavel
Sokolář, Jožka Pilarčík a mnoho dalších
dlouholetých fotbalistů Slavoje.

VETERÁnI PoKřTIlI noVý PažIT,
OD KOPačEK SE JEN JISKřIlO
Po skončení zápasu si také všichni
rádi prohlédli výstavu nádherných fotografií z dávné i nedávné historie Slavoje.
Fotografie shromáždil Ing. Pavel Procházka, za což mu patří velký dík. V podstatě
šlo o dokumenty od 50. let až do současnosti, na výstavě jste mohli vidět i fotky ze
starého hřiště za Trkmankou a ze začátků
fungování areálu na Hodonínské ulici.
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Po prohlídce nádherné výstavy se účastníci zápasu odebrali na zasloužený guláš
k rybářské baště, kde jim k jídlu a pití vyhrávala své šlágry kapela Colorado. Nakonec vydrželo i počasí a tak mohli být
všichni aktéři slavnostního otevření hřiště
spokojeni s příjemně stráveným sobotním
odpolednem a večerem.
František Čermák

Trenérský tým Badminton School Brno
nabídl svým hráčům, domácím hráčům
z Velkých Pavlovic, Jehnic a Jihlavy, letní
soustředění s bohatým programem. Soustředění proběhlo ve dvou srpnových termínech.
Prostředí Velkých Pavlovic nabídlo vynikající podmínky pro tréninky badmintonu
ve školní tělocvičně, koupání v bazénu i vyjížďky na kole po vinicích, lukách a stráních. Děkujeme škole za velmi vstřícný
přístup a umožnění takového tréninkového kempu pro děti.
Hráči absolvovali tří fázové tréninky pod
vedením reprezentačního trenéra Tomasze Mendreka a jeho asistenta Tomáše
Vovse. Vždy dopoledne byl na programu
badmintonový trénink. Po obědě jsme vyráželi na cyklistický výlet doplněný zábavnými hrami. Ve zbylém čase před večeří,
když nám přálo počasí, jsme se koupali na

zahradě v bazénu a po večeři následovala
poslední tréninková fáze v tělocvičně, která byla zaměřena více na získávání herní
jistoty.
Poslední dopoledne se sehrál kempový
turnaj, který vyhrála Dominika Mendrek
z Jehnic a Vašek Kozel z BS Brno. Na
druhém turnusu zvítězila s výrazným náskokem Adéla Zachová z Jihlavy a mezi
chlapci byl nakonec nejúspěšnější Kuba
Reichman z BS Brno.
Kromě badmintonových tréninků, výletů
na kole a koupání si hráči mohli vyzkoušet
netradiční atletickou pomůcku jako průpravu horního forhendového úderu. Také
je neminul skupinový stopovací závod s luštěním indicií a hledáním pokladu. A poslední večer se hráči pobavili při netradičních míčových hrách.
Karel Reichman

mlÁDEž mÁ sKVělou mušKu,
ZÁVoDIla V RyBoloVné TEcHnIcE
Součástí slavnostního otevření nově zatravněného fotbalového hřiště byla i výstava fotografií
současných a bývalých hráčů.

Pořadatelství této druhé nejvýznamnější celorepublikové
soutěže v rybolovné technice
v kategorii mládeže nám bylo
svěřeno poprvé. Soutěž se uskutečnila
v sobotu 30. srpna 2014 na tréninkovém
fotbalovém hřišti ve Velkých Pavlovicích
a zúčastnilo se jí 34 soutěžících. Závody
od rána provázelo pro ten to sport ideální

počasí, ani horko ani zima a téměř bezvětří. Tomu odpovídaly i kvalitní výsledky.
Velké poděkování za hladký průběh soutěže si zaslouží členové klubu sportovního
rybářství Radek Bárta a Oldřich Vymazal.
Ing. Jiří Šula, ředitel soutěže

Úspěšní absolventi letního badmintonového
kempu ve Velkých Pavlovicích.

noVÁ
BaDmInTonoVÁ
SEZÓNa PřED NáMI
Začíná nový školní rok a s ním i nová
badmintonová sezóna. Badminton je
jedním z nejrychlejších sportů. Děti
tréninkem badmintonu získávají postřeh a výbornou kondici.
První tréninky v tělocvičně začnou již
v září a tradičně budou probíhat vždy
v pondělí a v pátek od 16 hodin.
Přihlásit své děti můžete na e-mailové
adrese: info@badminton-vp.cz, nebo
přímo na SVČ při ZŠ Velké Pavlovice.
Nábor nových hráčů bude probíhat
v období měsíce září a října. Přihlásit
se mohou děti školního věku od 6 let.
Karel Reichman

Výsledky Poháru mládeže:
ŽÁCI a ŽÁKYNĚ * Pětiboj
1. Calta Václav (Sedlčany)

426,19

1. Tichá Lenka (Ostrava)

383,42

2. Kaňka Jaromír (Stříbro)

421,76

2. Hodíková Lucie (Sedlčany)

323,10

3. Křížek Aleš (Pelhřimov)

372,73

3. Patková Kateřina (Kdyně)

311,21

MLADŠÍ ŽÁCI a ŽÁKYNĚ * Trojboj
1. Kozák Dominik (Žirovnice)

219,03

1. Šulová Julie (KSR Velké Pavlovice)

195,30

2. Lauš Pavel (Žirovnice)

216,87

2. Bílková Kateřina (Pelhřimov)

184,50

3. Herzán David (Podivín)

160,22

3. Caltová Zuzana (Sedlčany)

87,05

1. Vaculík Filip (Pelhřimov)

499,47

1. Stieberová Lucie (Plzeň)

365,53

2. Buřič Tomáš (Pelhřimov)

464,81

2. Housová Gabriela (Žirovnice)

338,50

3. Mastný Jiří (Pelhřimov)

438,76

3. Caltová Eliška (Sedlčany)

329,52

JUNIOŘI a JUNIORKY * Pětiboj

Na nový trávník Slavoje nastoupili velkopavlovičtí „staří páni“, pokřtili jej přátelským zápasem.
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ÚŘEDNĚ UZNANÉ SAZENICE
A MNOŽITELSKÝ MATERIÁL

Nabízí zimní akci:
• Kompletní přezutí osobního vozidla jen za 400,- Kč
• Pneu za internetové ceny
• Zimní kontrolu vozidla ZDARMA!
e-mail: speedauto@centrum.cz

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

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

Účetnictví pro podnikatele

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

NĚMČINA

•
•
•
•
•

Ing. Marie Machalová

Kontakt: 777 170 736,
mail: machalova.ucet@volny.cz

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
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České výrobky z kvalitních surovin

ŽELÉ * LIPO * MARICIPÁN * ČOKOLÁDA
Medvídci, hadi, krokodýli, autíčka
a spousta dalších tvarů a příchutí
oblíbených želatinových bombónů.
Lipo, pendreky nebo třeba kilo čokolády,
marcipánová zvířátka na chuť
nebo jako ozdoba na dort?
To vše najdete v prodejně cukrovinek na autobusovém
nádraží ve Velkých Pavlovicích, ulice Brněnská (u sýpky).
Otevřeno od pondělí do pátku 9.00 do 17.00 hodin.
NOVINKA * od října v prodeji
SYPANÉ SUŠENÉ PLODY & OŘÍŠKY V ČOKOLÁDĚ!

Koupím
rodinný dům

ve Velkých Pavlovicích
okolí 15 km
Bez RK.
tel.: 731 305 863

AUTOOPRAVNA

BARVÍK

Staňte se našimi přáteli na Facebooku: cukrovinkovysvet
Jako bonus získáte v měsíci říjnu slevu 5 % na nákup.
Jak uplatnit slevu? Vystříhněte z Velkopavlovického zpravodaje 5/2014
tento inzerát a předložte ho při placení na pokladně.
Honí vás mlsná? Potřebujete koupit sladký dárek? Přijďte k nám!
Těší se na vás…
C.M. Trade, spol. s r.o

mobil: +420 608 821 343; e-mail: mhiclova@seznam.cz

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

MÁTE ZÁJEM O INZERCI V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ
VELKOPAVLOVICKÉHO ZPRAVODAJE?

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

V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce kontaktujte redakci – Karolína Bártová,
tel.: 519 428 149, 777 736 413, e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz
* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje 6/2014 – 3. prosince 2014
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 6/2014 – 19. prosince 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!

