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SLOVO STAROSTY
stupná všem aktivitám města, zájmových spolků a sdružení. O pravidlech
provozu bude rozhodnuto do konce
roku.

Vážení spoluobčané,

dnes se Vám dostává do rukou poslední číslo zpravodaje s letopočtem
2014. Stojíme na prahu nového volebního období 2014 - 2018. V komunálních volbách jste svými hlasy rozhodli, kdo bude hájit Vaše zájmy ve vedení
města. Do zastupitelstva města bylo
zvoleno 17 zastupitelů, působnost pěti
z nich je zcela nová. V pětičlenné radě
města pracují 3 noví zastupitelé, což
lze pokládat za podstatnou změnu.
Věřím, že se nám společnou prací podaří udržet rozvoj našeho města v tempu, které bylo nastaveno v uplynulém
období. V následujících měsících budeme sestavovat plán akcí, které budou pro nové zastupitelstvo prioritní.

Začátkem listopadu byly zahájeny
dvě velké investiční akce, které budou
dokončeny v příštím roce. Zateplení
objektu gymnázia a sportovní haly základní školy řeší tepelné úspory. Ve výběrovém řízení nabídla nejnižší cenu
firma Moravská stavební unie, s.r.o. se
sídlem v Brně. Celková cena stavby dle
uzavřené smlouvy činí 5 923 000,- Kč.
Projektovou dokumentaci ke stavbě
vypracoval ing. Stanislav Lukš, který
bude současně vykonávati technický
dozor investora. Ukončení akce je stanoveno na 30. září 2015.
Druhou velkou investiční akcí je
přístavba dvorního křídla Ekocentra
Trkmanka, které poskytne nové ubytovací kapacity, pracovní dílničky a ven-

kovní pec na pečení chleba. Ve výběrovém řízení nabídla nejnižší cenu firma DAKA Stav, s.r.o. se sídlem ve
Starém Městě. Smlouva s firmou
byla podepsána na celkovou částku
13.000.000,- Kč. Projekt pro stavbu
zpracoval ing. arch Jan Tesař s kolektivem, který rovněž bude provádět autorský dozor. Technický dozor
investora bude provádět firma DOMOEKO, spol. s r.o., zastoupená ing.
Jaroslavem Bendou Ph.D. Termín
dokončení této stavby je stanoven na
30. června 2015.
S příchodem jara bude zahájena
realizace projektu k výsadbě a rekonstrukci zeleně, který se bude týkat
ozelenění sportovního areálu TJ Slavoj, úpravy zeleně v ulici Hlavní, kolem kostela a výsadby dalších stromů
v intravilánu města. Věřím, že se nám
podaří všechny tyto akce úspěšně zrealizovat.

Chtěl bych Vám zároveň poděkovat
za velkou podporu, které se mi při volbách od voličů dostalo. Velmi si této
podpory vážím a společně s dalšími
zvolenými zastupiteli se budu snažit
o prosperitu našeho města.
Do nového období vstupujeme s několika rozpracovanými investičními
akcemi, které musíme úspěšně dokončit. Do konce roku bude zrealizována
částečná úprava interiéru, nové vytápění a vzduchotechnika v sokolovně.
Od 1. ledna 2015 bude objekt sokolovny převeden do správy Ekocentra
Trkmanka. Sokolovna bude dále pří-
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Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE
Výpis z usnesení z ustavujícího I/2014 zasedání Zastupitelstva města Velké
Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014:
Zastupitelstvo města na základě svého
jednání a po diskusi schválilo:
– program dle pozvánky, určení návrhové komise (Jan Melichar, Ing. Pavel
Lacina), určení volební komise (Ing.
Marie Šmídová, Jana Crháková, Ing.
Antonín Schäffer) a určení ověřovatelů
zápisu ve složení (Ing. Jaroslav Benda
Ph.D., Ing. Václav Stehlík)
– pro volební období 2014 – 2018 dlouhodobé uvolnění členů zastupitelstva
města pro funkce starosty a jednoho
místostarosty, druhý místostarosta bude ve funkci neuvolněné
– tajný způsob volby starosty, obou místostarostů a členů rady města, ostatní
volba veřejným hlasováním

Ustavující zasedání ZMě dále schválilo:
• volbu starosty města Velké Pavlovice:
Ing. Pavel Procházka
• volbu uvolněného místostarosty města
Petr Hasil
• volbu neuvolněného místostarosty
města Ing. Dušan Bedřich
• zvolení členů rady města:
Ing. Roman Halm
Josef Dostoupil

„Novostavba dvorního křídla Ekocentra Trkmanka“ – 6 nabídek, základní
hodnotící kritérium pro zadání VŘ - nejnižší nabídková cena, ceny jsou bez DPH:
DAKA Stav, s.r.o., Luční 1867,
686 03 Staré Město
10.969.290,80 Kč
RENOVA st. a obch. spol. s.r.o.,
Polní 4057/27, 695 01 Hodonín 		
11.438.404,57 Kč
MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7,
619 00 Brno				
12.405.381,- Kč
V & H, s.r.o., Prakšická 2495,
688 01 Uherský Brod			
13.499.999,- Kč
TREPART s.r.o.- SKR stav, s.r.o.
Nováčkova 18, 614 00 Brno		
14.784.945,18 Kč
F K B, a.s., Na Valtické 756/89,
691 41 Břeclav				
14.870.447,- Kč
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– zvolení zástupců města na jednání valných hromad do společnosti Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4 - Ing. Pavel Procházka a náhradník
Petr Hasil
– zvolení zástupců města do společnosti
Vinné sklepy Františka Lotrinského,
a.s., Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice - Ing. Pavel Procházka a Ing. Jaroslav Benda Ph.D.

– zvolení zástupců města na jednání valných hromad do společnosti Hantály,
a.s., Tovární 345/22, Velké Pavlovice Ing. Pavel Procházka a náhradník Petr
Hasil

Rada města se od svého zvolení sešla celkem třikrát, mimo jiné se zabývala následující problematikou a projednala a schválila:
- výsledky jednání hodnotící komise na
veřejnou zakázku:

– zvolení zástupců města na jednání valných hromad do společnosti VaK Břeclav a.s., Čechova 23, Břeclav - Ing. Pavel Procházka a náhradník Petr Hasil

- termíny zasedání RMě, návrh na zasílání usnesení RMě členům ZMě, úpravu
jednacího řádu ZMě, návrh na zřízení
finančního a kontrolního výboru, návrh kompetencí a náplně činností obou
místostarostů
- zřízení komisí RMě: přestupková, výstavby, školství, životní prostředí a zemědělství, kultura- sport - cestovní ruch
- vydávání zpravodaje v r. 2015 - 1x za
dva měsíce, omezení počtu stran, výběrové řízení tisku zpravodaje, distribuce
zdarma, šéfredaktorka Dagmar Švástová, zástupce Petr Hasil
- uzavření smlouvy o dílo se spol. DAKA
Stav, s.r.o., na vybudování Novostavby
dvorního křídla Ekocentra Trkmanka za cenu 10.969.290,80 Kč bez DPH
a uzavření smlouvy o dílo se spol. DOMOEKO, spol. s r.o., s JB., pro výkon
stavebního dozoru na stavbu Novostavba dvorního křídla Ekocentra Trkmanka
- počet výtisků knihy o současnosti Města Velké Pavlovice v nákladu 1.000 ks
a prodejní cenu jedné knihy 300,- Kč

- použití znaku města Velké Pavlovice
pro stánky vinařů na IV. ročníku Svatomartinských slavností v Praze
- členy přestupkové komise pro volební
období 2014-2018: JUDr. Hlávka, Petr
Hasil, Ing. Marie Šmídová a Lubomír
Zborovský
- jednorázové sazby za zřízení věcného břemene pro přípojky elektro: do
30mb kabelu = 1.000,- Kč, nad 30mb =
50,-Kč/mb
- uzavření smlouvy o dílo mezi městem
a Ing. Arch. Janem Tesařem na provedení
autorského dozoru stavby dvorního stavení Ekocentra Trkmanka a smlouvy na
stavbu venkovní pece na chleba v Ekocentru Trkmanka se spol. Kamnářství – Jiří
Závadský, Žižkova 226, Hranice
- vypsání výběrového řízení na strážníka
MěPO
- přijetí dotací ze SFŽP na akce „Novostavba dvorního křídla Ekocentra
Trkmanka“ a „Zateplení Gymnázia
a Sportovní haly Velké Pavlovice“ a přijetí dotace z rozpočtu JmK pro hasiče
- uzavření smlouvy se spol. STRABAG
a.s. na „Opravy místních komunikací
ve Velkých Pavlovicích“,
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- dle zákona o matrikách přijetí prohlášení snoubenců o uzavření manželství
před starostou, místostarostou a pověřeným členem ZMě – Ing. Jaroslavem
Bendou Ph.D., místo a dobu konání obřadů

Petr Hasil, neuvolněný místostarosta
Ing. Dušan Bedřich a člen ZMě Ing. Jaroslav Benda Ph.D.
- smlouvy o zřízení věcných břemen na
elektro přípojky pro rodinné domky

- v souladu se zákonem o obcích používání závěsného odznaku: místostarosta

- osazení zábran vjezdu velkých těžkých
vozidel v uličce (spojnice Nám. 9. květ-

2014

na, Stará a Ořechová), osazení sloupků
do vzdálenosti šířky 2,15 m
- neschválila poskytnutí finančního příspěvku pro kočičí útulek, Občanské
sdružení Dobré ruce na Vysočině z důvodu omezených finančních prostředků
Jitka Krátká, tajemník MěÚ

VÝSLEDKY LETOŠNÍCH VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Komunální volby se konaly ve dnech 10. a 11. října 2014. Volebního práva
ve městě využilo 1532 občanů z celkového počtu 2550 oprávněných voličů.
Volební účast činila 60,08 %.
Kandidátní listiny pro volby sestavilo 7 politických stran a sdružení nezávislých
kandidátů:

ODS
Celkový počet hlasů:
6756 (28,54 % hlasů)
Počet zvolených členů
do zastupitelstva:
5
Věkový průměr:
44 let

ČSSD
Celkový počet hlasů:
4042 (17,08 % hlasů)
Počet zvolených členů
do zastupitelstva:
Věkový průměr:

3
47 let

VELKOPAVLOVIČTÍ
NEZÁVISLÍ

SNK PRO ROZVOJ
VELKÝCH PAVLOVIC

Celkový počet hlasů:
3650 (15,42 % hlasů)
Počet zvolených členů
do zastupitelstva:
3
Věkový průměr:
44 let

Celkový počet hlasů:
2508 (10,59 % hlasů)
Počet zvolených členů
do zastupitelstva:
2
Věkový průměr:
42 let

KDU – ČSL
Celkový počet hlasů:
3238 (13,68 % hlasů)
Počet zvolených členů
do zastupitelstva:
2
Věkový průměr:
53 let

Do Zastupitelstva města Velké Pavlovice byli zvoleni:
Ing. Pavel Procházka
Ing. Dušan Bedřich
Jan Melichar
Jana Crháková
Jiří Hanzálek
Petr Hasil
Ing. Roman Halm
Jiří Otřel
Josef Dostoupil
Lubomír Zborovský
Ing. Pavel Lacina
Ing. Jaroslav Benda Ph.D.
Ing. Ladislav Hádlík
Mgr. Michal Rilák
Ing. Antonín Schäffer
Ing. Marie Šmídová
Ing. Václav Stehlík

55 let
50 let
44 let
48 let
49 let
35 let
50 let
50 let
64 let
40 let
38 let
50 let
59 let
53 let
48 let
62 let
61 let

764 hlasů
526 hlasů
469 hlasů
465 hlasů
449 hlasů
424 hlasů
361 hlasů
303 hlasů
359 hlasů
308 hlasů
295 hlasů
240 hlasů
401 hlasů
335 hlasů
332 hlasů
336 hlasů
267 hlasů

ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
Velkopavlovičtí nezávislí
Velkopavlovičtí nezávislí
Velkopavlovičtí nezávislí
KDU-ČSL
KDU-ČSL
SNK Pro rozvoj Velkých Pavlovic
SNK Pro rozvoj Velkých Pavlovic
ČSSD
ČSSD
ČSSD
KSČM
KSČM

KSČM
Celkový počet hlasů:
2419 (10,22 % hlasů)
Počet zvolených členů
do zastupitelstva:
2
Věkový průměr:
65 let

SOKOL A JEHO
PŔÍZNIVCI – SNK
Celkový počet hlasů:
1051 (4,44 % hlasů)
Počet zvolených členů
do zastupitelstva:
0
(5 % hranici pro postup se jako
jediným nepodařilo získat)
Věkový průměr:
44 let
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva
města Velké Pavlovice dne 30.10.2014
bylo zvoleno nové vedení města:
starosta
Ing. Pavel Procházka
místostarosta
Petr Hasil

(ODS)

(Velkopavlovičtí nezávislí)

neuvolněný místostarosta
Ing. Dušan Bedřich

(ODS)

členové Rady města
Ing. Roman Halm (Velkopavlovičtí nezávislí)
Josef Dostoupil
(KDU-ČSL)
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V dnešní době není jednoduché býti zodpovědným voličem. Ani dění kolem voleb
nebylo věcí jednoduchou.
My občané tedy věřme ve vítězství spolupráce a zdravého rozumu pro dobro

věcí současných i pro budoucnost Velkých
Pavlovic.
Vy zastupitelé, mějte na paměti svoje sliby
a prohlášení, řešte skutečné problémy a zodpovědně konejte ve prospěch občanů, kte-

ří Vám dali svou důvěru a svým hlasem Vás
poslali do pracovního týmu vedení města.
Abyste jednou po čase, až volební období
uplyne, mohli svou pracovní éru ve prospěch našeho města považovat za vítěznou!
Dagmar Švástová

NOVÁ KNIHA O VELKÝCH PAVLOVICÍCH POKŘTĚNA
Stříbrnou adventní neděli zpříjemnil občanům města Velké Pavlovice vánoční kon-

cert břeclavské kapely Flash Band, který
byl uspořádán k příležitosti křtu nové kni-

Nová kniha
o našem městě,
Velké Pavlovice
– Kraj na okraji ráje.

Slavnostní křest nové publikace plné krásných fotografií mapujících život v našem městě.

4

hy Velké Pavlovice – Kraj na okraji ráje.
Nově zrekonstruovaná sokolovna ve Velkých Pavlovicích zažila svou první oficiální událost a byla tak pomyslně pokřtěna
společně s knihou Stana Bellana Velké
Pavlovice – Kraj na okraji ráje. Stano Bellan je slovenský autor obrazových publikací, jež má na kontě například knihy Praha – Kniha návštěv nebo Tatra.
„Jak tady sedíte, mám pocit, že vás všechny znám,“ popsal sám spisovatel práci na
stovkách až tisících fotografických záběrů, z nichž vzešla výsledná publikace, jež
byla vydaná na popud vedení města Velké
Pavlovice jako další do sbírky knih o Velkých Pavlovicích. Posledním dílem bylo
v roce 2010 také obrazové pojednání
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Velkopavlovické hody, historie a současnost.

jího tvůrce, který něco objevil a chce se
podělit s ostatními.“

Stana Bellana oslovila jménem města ředitelka občanského sdružení Malovaný
kraj, PhDr. Eva Kovaříková, s níž již v minulosti spolupracoval na projektu Kam
oko dohlédne. Bellan neváhal a nabídku
přijal. Částečně také jako určitou satisfakci za neuskutečněnou spolupráci se
zesnulým Ing. Josefem Veverkou, šlechtitelem vinných odrůd Aurelius a Pálava, jež působil ve Velkých Pavlovicích.
Titul autora však Stano Bellan popírá:
„Nepovažuji se za autora knihy, ale je-

PhDr. Eva Kovaříková se zároveň společně se starostou Velkých Pavlovic, Ing.
Pavlem Procházkou, kmotrou knihy. Oba
popřáli knize spokojené čtenáře, které by
inspirovala k návštěvě města a místní podnítila k hrdosti na místo, kde žijí.
Křest knihy působivě orámovalo vystoupení skupiny Flash Band, která se v minulosti osamostatnila od mateřské ZUŠ
Břeclav. Soubor pod vedením Emila
Čapky si pro návštěvníky připravil pásmo

2014

českých i zahraničních koled a vánočních
písní ve svém jazzovém a swingovém podání, hudební formu doplnil i o exkurzi
do vánočních tradic a zvyků z celého světa
a definitivně tak ve Velkých Pavlovicích
naladil na vánoční atmosféru.
Nová kniha je v prodeji na Městském
úřadě Velké Pavlovice a na místním
turistickém informačním centru za
300,- Kč.
Eliška Mainclová,
studentka Gymnázia Velké Pavlovice

MĚSTO VELKÉ PAVLOVICE VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI
STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE
Starosta města Velké Pavlovice vyhlašuje výběrové řízení na uzavření pracovní smlouvy na pozici

ně i duševně způsobilý k výkonu povinností
a oprávnění podle zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecné policii, ve znění pozdějších předpisů.

strážník Městské policie Velké Pavlovice.

Přihlášky podávejte do 5. 1. 2015 do 12.00
hodin na adresu: Městský úřad Velké Pavlovice k rukám tajemníka, Náměstí 9. května
700/40, 691 06 Velké Pavlovice.

Strážníkem se může stát bezúhonný občan
České republiky starší 21 let, který je těles-

Bližší informace k tomuto výběrovému řízení
podá v případě potřeby místostarosta města
Velké Pavlovice Petr Hasil, tel. 777 736 410
nebo elektronicky na adrese hasil@velke-pavlovice.cz.

Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

HANTÁLY A. S. – MÍSTO ZNÁMEK ČÁROVÉ KÓDY
Firma HANTÁLY a. s. zavede od
roku 2015 nový systém značení nádob

Čárové kódy se budou u popelnic lepit ze zadní
strany nádoby do pravé horní části (viz obrázek).

U kontejnerů o objemu 1100 litrů se čárové
kódy budou lepit na levý bok z pohledu zepředu (viz obrázek).

Místo známek, které se doposud používaly,
a musely se lepit každý rok, se nádoby budou
nově značit čárovými kódy, které vydrží cca
5 - 10 let. Tato změna nastala z důvodu přesné kontroly a adresnosti výsypu jednotlivých
nádob. Tímto systémem také dokážeme městům a obcím dodat přesné přehledy výsypu
u každé nádoby.
Nový systém evidence bude také pracovat
i s naplněností nádob. Radnice tak budou
přesně vědět, která domácnost má kolik odpadů, a v které je třeba třídění odpadu zefektivnit.

Čárovými kódy se budou značit nádoby všech velikostí
- komunální odpad TKO – bílý čárový kód
začínající písmeny na čárovém kódu HAT
(např.HAT00120)
- biologicky rozložitelný odpad BIO – zelený čárový kód začínající písmeny na čárovém kódu HAB (např. HAB01232)
- podnikatelský odpad TKO – oranžový
čárový kód začínající písmeny na čárovém
kódu HAP (např.HAP00358).

Zároveň bych chtěl občany požádat, aby čárové kódy vylepili na správné, očištěné a suché
místo jejich nádoby. V případě nejasností mě
kontaktujte.
Děkuji Vám všem za spolupráci.

Jan Kunický, dispečer dopravy
HANTÁLY a.s., telefon: 602 746 252
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MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2015
MěÚ upozorňuje občany, že místní poplatky se budou vybírat v době od 19. 1.
2015 do 15. 2. 2015 na pokladně městského úřadu.
Pracovní doba:
Po
7:30 - 11:00
Út
7:30 - 11:00
St
7:30 - 11:00
Čt
7:30 - 11:00
Pá
zavřeno

11:30 - 17:00
11:30 - 16:00
11:30 - 17:00
11:30 - 16:00

Sazba poplatku za svoz TKO za kalendářní rok a osobu činí 500,- Kč.
Více početné domácnosti mají úlevu v tom,
že každé třetí a další dítě ve věku do 18 let

včetně platí 100,- Kč. Osvobozeny jsou
osoby, které se celoročně zdržují mimo
území ČR nebo jsou celoročně umístěny v ústavní péči (na základě čestného
prohlášení, popř. potvrzení o umístění
v ústavním zařízení).
Sazba poplatku za psa:
- v rodinném domě činí ročně 200,- Kč,
za každého druhého a dalšího 300,- Kč
- v bytovém domě činí 500,- Kč, za každého druhého a dalšího 750,- Kč

Místní poplatek z ubytovací kapacity
za rok 2014
výběr ze dvou variant:
- varianta A: poplatek za každé využité lůžko 5,- Kč – podání přiznání
a termín splatnosti poplatku do 5. ledna 2015. Přílohu přiznání tvoří kopie
ubytovací knihy.
- varianta B: paušální sazba 300,- Kč
– podání přiznání a termín splatnosti
poplatku do 30. listopadu 2014!
Lenka Nesvadbová

Výše poplatků za nájem pozemků a nájem hrobů jsou uvedeny individuálně
v nájemních smlouvách.

VÝPRODEJ KNIH O VELKÝCH PAVLOVICÍCH,

JEDNA POUZE ZA STOVKU
Město Velké Pavlovice nabízí zájemcům
ke koupi za pouhou stokorunu za kus
knihy o Velkých Pavlovicích:
Město Velké Pavlovice z roku 2002
Velkopavlovické hody, historie a současnost z roku 2010
Knihy jsou k dispozici na Turistickém informačním centru a knihovně (Hlavní 9)

NOVÉ LAVIČKY
Vážení občané,
Město Velké Pavlovice plánuje rozmístit po našem městě nové lavičky sloužící k odpočinku. Uvítáme
Vaše cenné podněty, na které místo
by bylo dle Vašeho názoru vhodné
lavičky umístit.
Své připomínky můžete sdělit na
podatelně městského úřadu.
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

v rámci běžné otevírací doby (Po 7.30 až
16.00, Út až Pá 7.30 až 19.00 hod.).
Neváhejte a přijďte si za výhodnou cenu
koupit knihy, které by neměly chybět
v žádné knihovničce místních patriotů!
Karolína Bártová

VELKÉ PAVLOVICE MAJÍ
NOVÝ MAPOVÝ PORTÁL!
(územní plán, katastr nemovitostí a inženýrské sítě v jednom řešení)
Město Velké Pavlovice spustilo pro své
občany novou službu – Mapový portál od
společnosti Geosense. Mapový portál je
tzv. geoinformačním systémem (zkráceně
GIS) a můžeme si jej zjednodušeně představit jako interaktivní mapu, respektive
soubor map, který je propojen se širokou
škálou informací.
Mapový portál Velkých Pavlovic byl navržen tak, aby Vám, občanům, co nejvíce
zpřístupňoval informace z města a městského úřadu. Potřebujete zjistit, čí je pozemek za Vaším domem? Zajímá Vás, kde
vedou městem kanalizace či telekomunikační sítě? Stačí jen jedno kliknutí do mapy!
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Knihy o Velkých Pavlovicích,
cena za kus 100,- Kč.

Kromě praktických služeb, jako je nahlédnutí do katastru nemovitostí, lze portál
využít i ke vzdělávání či hledání zajímavostí. Mapový portál od Geosense je zároveň navržen tak, aby byl uživatelsky co
nejpřívětivější a jeho ovládání bylo intuitivní. Díky tomu se podobá klasickým internetovým mapám a i přesto, že obsahuje
mnohem více informací, je práce s ním
velice jednoduchá.
Mapový portál je pro občany dostupný na
internetové adrese www.geosense.cz/
geoportal/velke-pavlovice, popřípadě se
na něj lze „prokliknout“ přímo z internetových stránek www.velke-pavlovice.cz.
Doporučujeme Mapový portál prohlížet
v internetovém prohlížeči Mozilla Firefox.
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Jak mapový portál používat?
Po otevření Mapového portálu se nám
zobrazí ortofotomapa se základními ovládacími prvky. V levém horním rohu nalezneme tlačítka umožňující pohyb po mapě
a její oddálení a přiblížení – tato tlačítka
slouží pro práci s mapou. V levém spodním rohu je umístěno měřítko aktuálního
mapového zobrazení, tlačítko generující trvalý odkaz na aktuální mapu a pole
mapové přehledky umožňující se rychle
zorientovat při velkém přiblížení. V horní
části obrazovky je dostupný panel nástrojů a v pravé části jsou umístěny mapové
a informační vrstvy.
K ovládání Mapového portálu slouží panel nástrojů. První ikonou na panelu
nástrojů (klíč) je „Přihlášení pro samosprávu“, které slouží pro vstup ke složitějším funkcím dostupným pouze zaměstnancům úřadu.
Ikona „Překreslení mapy“ umožňuje aktualizaci zobrazené mapy. Ikona „Dlaň“
je základní a umožňuje pomocí počítačové myši pohyb po mapě. Pomocí tlačítka
„Měření vzdálenosti“ je možné změřit
vzdálenost mezi dvěma a více body, podobně jako následující tlačítko „Měření
ploch“ umožňuje změřit obvod a plochu
vybrané oblasti.

K exportu mapy a následnému tisku slouží předposlední ikonka – „Tiskárna“. Velice užitečná může být ikona „Nahlížení
do ISKN“. Můžeme díky ní jednoduše nahlížet do katastru nemovitostí, a to pouze
kliknutím do mapy na konkrétní parcelu/
nemovitost.
Panel vrstev obsahuje záložky vrstev,
tedy sadu užitečných mapových a informačních podkladů, které lze jednoduše
zanášet do mapy. U každé vrstvy zároveň
nalezneme ikonu „oka“, která umožňuje
nastavit průhlednost jednotlivých vrstev.
Můžeme tak díky tomu například porovnat historické a současné mapy či leteckou a klasickou mapu.
První skupina vrstev, „Podkladové mapy“,
obsahuje ortofotomapu (detailní letecká
fotografie), základní mapu ČR a vrstvu
obsahující názvy ulic. Jedinečný historický exkurz nabízí skupina „Historické
mapy“ obsahující mapy vzniklé během
tzv. II. vojenského mapování. Jednalo se
o systematické mapování Rakousko-Uherska, které na popud Františka II.
probíhalo v letech 1806 až 1869 na území
celého císařství. Skupina vrstev „Katastr
nemovitostí“ umožňuje na mapu prokreslit informace z katastru nemovitostí,
jmenovitě hranice katastrálních území.
Vrstvy umožňující zobrazit čísla popisná

2014

a čísla evidenční obsahuje skupina „Budovy“.
Další skupinou vrstev je „Územní plánování“. Užitečnou skupinou vrstev jsou
„Inženýrské sítě“. Zde můžete postupně
zobrazit veškeré inženýrské sítě: kanalizaci, plynovod, elektřinu a telekomunikace.
Ty samozřejmě můžete překrývat přes libovolný podklad, ať už jde o ortofotomapu, územní plán či hranice parcel z katastru nemovitostí.
Záměrem úřadu je Mapový portál rozšiřovat o další informace, např. pasport
veřejného osvětlení, rozmístění reproduktorů veřejného rozhlasu, informace pro
návštěvníky města o turistických trasách,
zajímavostech, památkách, ubytování
a další.
Mapu Velkých Pavlovic naleznete
na městských webových stránkách
* www.velke-pavlovice.cz
Mapu Velkých Pavlovic na Geoportálu
otevřete také na
* www.geosense.cz/geoportal/velke-pavlovice/
Více o firmě Geosense naleznete po kliknutí na
* www.geosense.cz
Lenka Nesvadbová,
zdroj: www.geosense.cz

TELEGRAFICKY
koupi nástěnný kalendář na rok 2015
věhlasného fotografa Roberta Vano –
ŠOHAJI (formát A2). Cena kalendáře je
500,- Kč. Výtěžek z prodeje jde na konto
Jihomoravské komunitní nadace.

Ve V. Pavlovicích otevřeli
trio nových tenisových
kurtů
(5. 10. 2014)
První říjnová neděle roku 2014 patřila ve Velkých Pavlovicích tenisu. Žluté míčky se ve
svitu teplého sluníčka babího léta odrážely
od novotou zářící antuky o sto šest. Otevíraly
se zde slavnostně zbrusu nové tenisové kurty,
hned vedle fotbalového hřiště TJ Slavoj.
Tři hrací plochy, které byly vybudovány v letech 2013 a 2014 si přišla v rámci tenisového
sportovního odpoledne vyzkoušet řada sportuchtivých jedinců, dětí i dospělých. Nechyběli ani co by hosté představitelé města Velké
Pavlovice, zastupitelé v čele se starostou Ing.
Pavlem Procházkou.

Hrátky s tenisovou raketou si vyzkoušeli
i ti úplně nejmenší. Když to nešlo s raketou,
vystačili si pro začátek alespoň s míčky.

Kalendář ŠOHAJI
ke koupi na TIC
(7. 10. 2014)
Jihomoravská komunitní nadace nabízí na Turistickém informačním centru
a Městské knihovně Velké Pavlovice ke

Titulní strana kalendáře na rok 2015
Robert Vano – ŠOHAJI.
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Na Tovární se dočkali
nového veřejného
osvětlení
(14. 10. 2014)
V Tovární čtvrti se v polovině měsíce října začalo s budováním nového veřejného
osvětlení. V první etapě byly za pomoci těžké techniky vyhloubeny výkopy pro položení elektrického vedení, v další etapě byly
vztyčeny a pevně zabudovány sloupy s lampami, poté zaveden elektrický proud a následně byly provedeny i závěrečné terénní
úpravy. Veškeré práce provedli pracovníci
Služeb města Velké Pavlovice.

Hloubení výkopů pro položení
elektrického vedení veřejného osvětlení,
Tovární čtvrť.

Na Dlouhé nové
předzahrádky i nájezdy
(14. 10. 2014)
Na ulici Dlouhá probíhaly v polovině měsíce října dokončovací práce na budování
bezbariérových chodníků realizovaných
v rámci projektu Mobility. Pracovníci služeb města upravili předzahrádky, které
byly z důvodu budování chodníků poškozeny. Položili obrubníky, navezli zemina pro
výsadbu zeleně a následně vysadili trávník.
Zároveň bylo na ulici Dlouhá opraveno na
žádost občanů a za jejich finanční spoluúčasti několik nájezdů k rodinným domům.

Kromě předzahrádek prošlo generální
opravou na ulici Dlouhá i několik
nájezdů k rodinným domům.
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Na Bří Mrštíků přibylo
pět parkovacích míst
(14. 10. 2014)

Zahájení budování parkoviště
u bytových domů na ulici Bří Mrštíků.

Z důvodu stále se zvyšujícího počtu parkujících osobních automobilů před bytovými domy na ulici Bří Mrštíků vyhovělo
Město Velké Pavlovice žádosti zde bydlících občanů o vybudování nového parkoviště. Celkem pět parkovacích ploch zde
bylo umístněno po obou stranách příjezdové cesty ke vchodům zdejších bytovek,
které se nacházejí ve dvorním traktu. Tato
parkovací místa byla vybudována za finanční spoluúčasti žadatelů z řad obyvatel domů.

Pyramida a houpačka
v obležení, děti jsou
nadšeny
(20. 10. 2014)
Zahrada Mateřské školy ve Velkých Pavlovicích je zase o něco krásnější, útulnější
a hlavně akčnější. Koncem měsíce listopadu sem byly nainstalovány co by nové
povyražení další dřevěné prvky, páková
houpačka s koníky a prolézací pyramida,
obojí pocházející z firmy Tomovy parky,
s.r.o. Radvánovice, největšího českého výrobce originálních dětských hřišť. Děti byly
novinkami nadšeny, jak ostatně jednoznačně dokládá přiložená fotografie.

Taková houpačka s koníkem, no není to
štěstí? Pro naše nejmenší jednoznačně.

Ulicí Pod Břehy po zrekonstruovaném chodníku
(15. 10. 2014)

DVD Krojované hody 2014
v prodeji
(24. 10. 2014)

Na ulici Pod Břehy panoval během takřka
celého měsíce října a začátkem listopadu
čilý pracovní ruch. Stavební dělníci firmy
Stavba a údržba silnic, s. r. o. Břeclav zde
pracovali na generální opravě chodníku po
celé délce ulice. Ten byl zhotoven tradičně
ze zámkové dlažby. V současné době je již
hotovo, včetně výsadby travnatých ploch
v předzahrádkách. Ty se stačily ještě v listopadu zazelenat.

Krojovaná chasa nabízí k prodeji DVD
Krojované hody a hodky 2014. Díky DVD
si kdykoliv v průběhu roku můžete připomenout atmosféru a barevnou nádheru velkopavlovických krojovaných hodů. Letošní
sada tří DVD nosičů je dílem kameramanů
Jana Rybníčka a Tomáše Zapletala a je ke
koupi na TIC Velké Pavlovice za 300,- Kč.

Ulice Pod Břehy – pokládání obrubníků
k novému chodníku.

Opravené nájezdy
také na ulici Pod Břehy
(4. 11. 2014)
Úpravami nájezdů k rodinným domům
a následnými terénními úpravami předzahrádek byla ukončena rekonstrukce
chodníku na ulici Pod Břehy. Akce byla realizována v rámci programu mobility a podpořena dotací z rozpočtu SFDI. Oprava na
ulici Pod Břehy byla oproti jiným mnohem
složitější a časově náročnější, nejprve bylo
totiž nutné provést rekonstrukci vodovodu
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a až poté mohla Stavební firma Stavba
a údržba silnic pokračovat v rekonstrukci
samotných chodníků.

Úpravy nájezdů k rodinným domům
v ulici Pod Břehy.

který je nezbytnou spojnicí přes velmi
frekventovanou vozovku ulice Brněnská mezi budovou Sokolovny a protější
pizzerií. Vstupní chodníky k přechodu
pro chodce byly vybudovány ze zámkové dlažby. Jsou bezbariérové a navíc
na svých okrajích nepostrádají barevně
i povrchově odlišné kostky, upozorňující především zrakově postižené občany
na změnu. Nový přechod pro chodce,
neboli zebra, bude na vozovku vyznačený co nejdříve. Zároveň s tím bude
odstraněn i stávající přechod, který nevhodně zasahuje téměř přímo do oblouku křižovatky.

Na Dlouhé byla vyřešena
otázka parkování
(7. 11. 2014)
Stavební skupina Služeb města Velké
Pavlovic se intenzivně věnovala začátkem
měsíce listopadu budování nových parkovacích míst, která se nachází v horní části
ulice Dlouhá, od pekárny až po křižovatku
za kostelem. Vyřešila se tím častá a zároveň
velmi nepřehledná dopravní situace, kdy se
snažil právě v blízkosti pekárny zaparkovat
větší počet osobních automobilů.

Bezbariérové vstupy k budoucímu
přechodu pro chodce.

Venkovní úpravy
před sokolovnou
(20. 11. 2014)

2014

Prodloužení chodníku
na ulici Brněnská
(21. 11. 2014)
V měsíci listopadu a hlavně v rekordně krátkém čase položili zaměstnanci služeb města prodloužení chodníku na ulici Brněnská.
Původní chodník nevedl až k posledním
nemovitostem a než se jejich majitelé dostali na chodník, museli překonávat desítky
metrů po velmi frekventované komunikaci.

Lacinův Dornfelder
a Havaj? Svělá kombinace
(26. 11. 2014)
Je běžné, že v naší obchodní síti nacházíme
vína z celého světa, ale kde všude se pijí moravská vína? V obchodech v zahraničí sice
moravská vína jen tak nenajdete, přesto se
občas dostanou na velmi vzdálená a exotická místa. Například Dornfelder 2013
z Vinařství Lacina pili na Havaji. Pan Ing.
et Ing. Pavel Endrle o něm napsal: „Nevím,
zdali máte statistiku, kam až se dostala vaše
vína, nicméně i tak bych rád přispěl svou
troškou do mlýna. Váš Dornfelder 2013
s námi vyrazil až do Honolulu na Havaji
a chutnal jak nám, tak i místním. Opravdu
skvělé víno, jen tak dál!
P.S.: Víno si stejně jako my užívá výhled na
Pearl Harbor (v pozadí), skvělá kombinace.“

V měsíci listopadu pokračovala rekonstrukce sokolovny venkovními úpravami.
Zaměstnanci služeb města opravili krajnici, která již byla na několika místech
sesedlá a dešťová voda tvořila rozsáhlé
louže přímo před vstupem do sokolovny.

Víno od Lacinů už i na Havaji!
Horní část ulice Dlouhá – budování
parkovacích míst.

Karolína Bártová, Věra Procingerová

U sokolovny brzy po nové
zebře, bezbariérově
(10. 11. 2014)
Pracovníci Služeb města Velké Pavlovice dokončili začátkem letošního listopadu nové vstupní chodníky k budoucímu posunutému přechodu pro chodce,

Úpravy prostranství před vstupem do
rekonstruované sokolovny.
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PUBLICISTIKA

VÁNOČNÍ NÁLADA JE TADY…
S rozzářeným stromem na náměstí
a světlem v dětských očích k nám v čase
adventu již pomalu vstoupila ta pravá
vánoční nálada. V domovech voní cukroví, zní vánoční písně a za okny vypadá „paní Zima“, i když není stále bílá,
mnohem více romanticky. Zvláště, když
si zapálíme svíčku a s teplým svařeným
vínem v hrnečku hledíme do praskajícího ohně v krbu. Symboly, které svátky
neodmyslitelně provází, jsou součástí
našich tradic.
Realita našich životů je bohužel dávno o něčem jiném. Největší shon prožíváme právě
v tomto nejhezčím předvánočním období.
Obchody praskají ve švech, v zaměstnání se
honí termíny, silnice jsou plné nervózních
a spěchajících řidičů. Jako kdyby ty pravé
a pohodové Vánoce bez spousty drahých
dárků, plných mís cukroví a velkých vánočních stromů nemohly ani začít.

Ke kouzelnému času adventu a Vánoc neodmyslitelně patří také mikulášská obchůzka.
Snímek z té letošní je naprosto kuriózní, jsou na něm totiž Mikulášové rovnou dva. Už tušíte
řešení tohoto doslova zapeklitého rébusu ;-)?

Opak je pravdou, neboť k vánočnímu času
by především měly patřit chvíle zastavení,
pohody a radosti. Stačí si jen uvědomit tu
vzácnou chvíli být u vánočního stromečku
se svými nejbližšími, vnímat jejich radost
a lásku a spolu s nimi najít těch pár dárků
od Ježíška.

Proto se těšte společně, nechejte děti pomáhat s výzdobou, zdobit cukroví, pište
dopisy Ježíškovi, běžte do přírody ozdobit
stromek mrkví a jablky zvířátkům a užijte
si společně tu předvánoční pohodu a těšení naplno, protože tyto chvíle nenávratně
rychle uběhnou.

I Vy dospělí, udělejte si čas pro sebe a své
blízké. Vždyť investice do pohody a pohlazení duše má větší hodnotu než ta do drahých dárků.
Pohodové prožití vánočních svátků a vše dobré
v novém roce 2015 Vám za redakci přeje

Dagmar Švástová

ORIGINÁLNÍ POZVÁNKA
Kdo viděl v pátek, dne 14. listopadu 2014,
v obraze podzimního slunce v ulicích města mladé lidi v krojích, na chvíli uvěřil, že
je zpátky hodovní čas… První měsíce školního roku jsou pomalu za námi. Nejvíce ze
všech si to asi uvědomují maturanti. Každým dnem jsou totiž blíž a blíž zkoušce
z dospělosti. Maturitní ročník však není
jen učení.
K předmaturitním ceremoniálům patří
tradiční stužkování maturantů. Slavnostní uvedení do stavu maturantského čekalo toho času studenty 4. ročníku zdejšího
gymnázia za pouhé dva týdny.
Třída si pro hosty této školní slavnosti
připravila vskutku originální osobní pozvání. Chlapci a děvčata nastrojeni v lido-
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Maturanti školního roku 2014/2015 v krojích. Zvou starostu města na stužkovací večírek.

vých krojích z blízkého regionu navštívili
na radnici starostu města, Ing. Pavla Procházku, který je povzbudil do předmaturitních příprav a popřál jim hodně štěstí
nejen u maturity.

Posuďte sami, jak moc jim to všem na prahu života sluší…
Dagmar Švástová
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ZLATOU ZE ZEMĚDĚLSKÉ OLYMPIÁDY
SI PŘIVEZL JAKUB
Letos druhým rokem pořádal Zemědělský svaz České republiky českobudějovickém výstavišti podzimní zemědělskou
olympiádu a jízdu zručnosti pro studenty
středních zemědělských škol, která se
uskutečnila v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2014, na níž se prezentovaly především střední školy mnoha oborů. Letošní
soutěže se uskutečnily druhý den výstavy,
tedy ve čtvrtek 2. října 2014, v dopoledních hodinách.
Zemědělská olympiáda je určena studentům 2. až 4. ročníků středních odborných
škol nebo učilišť zajišťujících výuku zemědělských oborů, zejména studentům
oboru Agropodnikání. Garantem soutěže
je Zemědělský svaz ČR a odbornou záštitu převzala katedra Zootechnických věd
Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích.

Jaké disciplíny byly pro soutěžící
připraveny?
V rámci zemědělské olympiády absolvoval každý soutěžící deset disciplín. Zahájením byl písemný test s dvaceti otázkami
rozdělenými do čtyř oborů – zemědělství
všeobecné, rostlinná a živočišná výroba
a mechanizace. Poté přišly na řadu poznávačky semen, plodin, krmiv, plemen
a zemědělské techniky, ale také manuální
disciplíny jako je naložení a převoz slámy
na kolečku, složení anglické uzdečky či
dojení z umělého vemene. Nechyběl ani
odhad hmotnosti živého zvířete a rostlinné komodity.
V letošním ročníku celorepublikové zemědělské olympiády zvítězil student třetího ročníku agropodnikání MěSOŠ Klobouky u Brna Jakub Procinger z Velkých
Pavlovic.

NÁVŠTĚVA NASA - SPLNĚNÝ DĚTSKÝ SEN
První řádky tohoto článku vznikly na mezinárodním letišti O´Hare v Chicagu, kde
jsem již osamocen čekal na letadlo do Vídně
při návratu z mé letošní tříměsíční návštěvy Floridy. Opět jsem navštívil Kennedyho
vesmírné středisko na Mysu Canaveral.
Jelikož program raketoplánů byl zrušen
krátcé po mé poslední návštěvě v r. 2011,
jel jsem na toto místo spíše z nostalgie, než
s očekáváním nových zážitků. Jak hrubě
jsem se mýlil, můžete posoudit sami.
Při příchodu ke vstupu registrujeme tabuli
s nabídkou čtyř tras několikahodinových
prohlídek, přičemž jednu z nich je možné
za příplatek (trojnásobek ceny samotného
vstupu) absolvovat. Dohodli jsme se tedy
a zvolili trasu Zpět do historie.
Po pasové kontrole usedáme do stříbrného
autobusu a jedeme do nitra základny letectva Spojených států Cape Canaveral, která
je v sousedství areálu soudobých startovacích ramp. Jsme upozorněni na zákaz fotografování vždy až do odvolání.

A nyní to začíná...
Jako první zpomalujeme a pozorujeme
hangár, v němž jsou dosud rozloženy trosky
raketoplánu Columbia. Dále projíždíme ko-

lem starších budov, kde byly ubytovny prvních amerických kosmonautů v 60. letech
minulého století. V jejich těsném sousedství
stojí další hangáry, kde se montovaly vůbec
první americké vesmírné rakety. Sledujeme
místa, kde se zrodila agentura NASA, její
první úspěchy i neúspěchy.
Pokračujeme, náhle se objevuje velká zatravněná plocha, v jejímž středu se nachází evidentně uměle vytvořený kopec. Ten
u mě probouzí zvláštní pocit, po chvilce
vím proč. Tento kopec je totiž památník
a zároveň místo, kde byly po vyšetřování
shromážděny a posléze do země zahrnuty
všechny nalezené části raketoplánu Challenger. Při explozi v roce 1986 krátce po
startu z Floridy v jeho útrobách zahynulo
7 členů posádky. Autobus rázem zastavuje
u nevzhledného betonového bunkru. Jsme
vyzváni k vystoupení a dostáváme povolení
používat fotoaparáty. Procházíme těsnými
místnostmi, pozoruji staré měřicí přístroje,
vybavení a přemýšlím, kde to jsme.
Přicházíme k malým, ale velice silným oknům, skrze které je vidět neznámá startovací rampa. Ta je vzdálena asi 30 m od tohoto
zařízení. A rázem vím, o co jde. Takže teď
jsme opravdu na místě, odkud se Spojené

Student MěSOŠ obor agropodnikání Jakub
Procinger – vítěz zemědělské olympiády
roku 2014 v Českých Budějovicích.

Jakubovi k jeho znalostem gratulujeme!
Věra Procingerová

státy poprvé zapsaly do historie dobývání
vesmíru. Jsme ve startovacím středisku,
odkud byla v roce 1958 úspěšně vypuštěna
první americká umělá družice Explorer 1,
čtyři měsíce po Sputniku. Poté vycházíme
ven a jdeme k přímo rampě. Elektrické vedení od bunkru až na startovací plošinu je
zakryto plechem a celkově připomíná toto
vedení vyvýšený chodník u silnice. Rampa
působí miniaturním dojmem ve srovnání
s tím, z čeho startovaly raketoplány, nemluvě o rampách pro měsíční rakety Apollo.
Další zastávka je u podobného, nicméně
většího betonového stavení. Tentokrát jsem
si jist již při prvním pohledu. V těsné blízkosti dveří je totiž na stěně umístěna z mědi
vytvořená tvář Alana Sheparda. Tato budova je místem, odkud byl v roce 1961 odstartován na cestu do vesmíru první Američan,
zmiňovaný Alan Shepard. Pouhých 23 dnů
po sovětském kosmonautu Jurii Gagarinovi. Uvnitř je fotografie, kde byl těsně před
startem, přímo v tomto bunkru vyfocen i dr.
Wernher von Braun, německý otec amerického vemírného programu.
Z naší skupiny je zde asi 30 lidí a tato
budova je poměrně naplněna. Průvodce
nás s úsměvem upozorňuje, že při onom
historickém startu se zde tísnilo asi 150
pracovníků NASA. Po chvíli opět jdeme
k rampě, která je již od startovacího centra
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Sen Luďka Šefránka se stal realitou, navštívil Kennedyho vesmírné středisko na Mysu Canaveral.

dále. Zde je bonus v podobě skutečné ale
nepoužité rakety Mercury/Redstone, typ
v němž letěl i Shepard.
Nasedáme a jedeme dál. Míjíme památník
prvních sedmi amerických kosmonautů
a máme sledovat velice rovný a dlouhý úsek
spojovací cesty, po němž pojedeme. Ten zde
byl vybudován, aby těchto sedm kosmonautů mohlo porovnávat své řidičské umění při vzájemných závodech ve svých Chevrolet Corvette, které dostal každý člen této
výjimečné skupiny od automobilky darem.
Náhle stoupáme do kopce, na jehož vrcholu
řidič zastavuje. Naskýtá se nám pohled na
rozlehlou vybetonovanou plošinu, v jejímž
středu je ve výšce pěti metrů obrovský železobetonový čtverec s kruhovým otvorem
uvnitř, položen na čtyřech mohutných betonových nosnících. Pociťuji mrazení v zádech a doslova vybíhám ven. Jsme na místě
odkud startovaly první měsíční rakety Apollo/Saturn 5, největší rakety, jaké doposud
člověk vyrobil. Tři tisíce tun těžký stroj
zvedlo do vzduchu 5 startovacích motorů.

Každý motor při tomto dvě a půl minuty trvajícím úkonu spotřeboval 2 700 kg paliva
za vteřinu. Při startech raket Apollo zaznamenaly měřiče zemětřesení otřesy půdy po
celém území Spojených států. Tomu napovídá i to, že startovací centrum již není zde
u rampy, ale nachází se asi 4 km daleko.
Vedení elektrických kabelů už nepřipomíná chodník u cesty, ale je to objekt o šířce
a výšce 2x2 m. V roce 1967 se zde stala
velká tragédie, když při předstartovním
testu Apolla 1 uhořeli přímo v raketě na
této rampě tři kosmonauti. Ed White,
Roger Chaffee a jednička celého programu Apollo Virgil Gus Grissom. Kdyby
k požáru nedošlo, první člověk na Měsíci
by se nejmenoval Armstrong, ale s největší pravděpodobností Grissom. Tuto událost připomínají tři žulové lavice a na každé z nich je vytesáno jméno jednoho ze tří
kosmonautů. Také se zde natáčela scéna
z filmu Armagedon, kde se Bruce Willis
loučil se svou filmou dcerou Liv Tyler před
odletem. Tohle byl závěr famózního návratu do Historie NASA.

CO NÉNI PŘIKUTÉ, TO LIDI UKRADNÚ...
Vždycky jsem udivená nad lidskou záští,
závistí a nepřejícností. Někteří lidé umí jediné, ukrást práci a snahu jiného. A možná
jim to přinese na chvilku i potěšení.
Co jsem otevřela obchod, už podruhé mi
někdo ukradl veškerou výzdobu, dokonce
i tu, co byla pevně přibitá. A tak si říkám, že
by možná nebylo špatné, aby se za krádež
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usekávala ruka, jako za dob Karla IV. Lidi
by se víc rozmýšleli. Dneska je morálka jen
slovem.
Moje maminka říkává: „Jóóó, kdyby nebyla větší škoda…“, vždycky je nějaká škoda,
pokud si někdo přivlastní cokoliv vašeho.
Ale člověka nemrzí ani samotná materiální
ztráta, jako spíš ztráta důvěry v lidi.

Avšak ještě nebyl konec dne. V návštěvním
komplexu registruji velkou železnou lávku,
která vypadala jako součást nějaké starovací rampy. Ale jaké... Je to nástupní můstek, který byl 16. července 1969 cca 100 m
nad zemí, a udělala na něm poslední kroky
před odletem posádka Apolla 11: Michael
Collins, Edwin Aldrin a Neil Armstrong.
Teprve tři dny po opuštění tohoto můstku
kosmonauti pocítili znovu gravitaci, ovšem
gravitaci Měsíce. Jakoby symbolicky na
závěr jsem měl možnost ze vzdálenosti pár
centimetrů prohlédnout ze všech stran pravý a nefalšovaný raketoplán Atlantis, který
uskutečnil 33 uspěšných startů a návratů
z vesmíru a měl tu čest provést poslední
misi raketoplánů v historii. Po jeho návratu
v červenci 2011 právě sem, do KSC, zde byl
a bude dlouhá léta vystaven.
Je to asi 15 let, co se v malém chlapci z Velkých Pavlovic zrodil sen se do NASA alespoň jednou podívat. Asi vás nepřekvapí, že
ten kluk jsem byl já. A zrovna jsem poprvé
(a nikoliv naposled) sledoval film Apollo
13. Teď mohu říci, že během obou návštěv
Kennedy Space Centra, jak v roce 2011 tak
i letos, jsem pociťoval obrovskou euforii
s častými chvílemi, kdy se mi slzy draly
do očí a musel jsem je skrývat před svými
spoluvýletníky. Jsem pevně přesvědčen, že
budu mít šanci se sem ještě vrátit.
Velké poděkování patří opět strýci Hynkovi. Jak on sám řekl, při prohlížení jedné
staré fotky, kde mu sedím jako roční dítě za
krkem, někde venku na ulici B. Němcové:
,,Kdo tenkrát tušil, za dvacet let budeme my
dva spolu jezdit v autě po Tampa Bay na Floridě a nebo že půjdeme někdy do NASA...
Náš tým, v kterém od minule vznikla velká
a nezacelitelná mezera po babičce, jsme
tentokrát doplnili o strýcovu ženu Brooke
a mou přítelkyni Martinu, kterým taktéž
děkuji.
Luděk Šefránek

Možná bude mít někdo príma Vánoce díky
mým adventním výzdobám... nakonec asi
byly pěkné, pokud mu stálo zato na takhle
frekventované ulici krást a riskovat, že jej
někdo uvidí.
Pokud jste něco zahlédli, dejte mi, prosím,
vědět. Děkuji!
Jana Nádeníčková,
Ne-vinné dárky a dekorace
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KULTURA
POD DEŠTNÍKY, ALE PŘECE. ŠLAPKA BYLA!
Déšť nedéšť, i letos, navzdory nevlídnému tolik typickému listopadovému
počasí, se Podzimí Šlapka 2014 aneb
Uzavření cykloturistické sezóny, uskutečnila. Její už šestý ročník přišla podpořit zhruba čtyřicítka sklaních příznivců, která se dle rčení „Nejsme přece
z cukru!“ dostavila dvě hodiny po poledni před Opilé sklepy pod Starou horou, aby zde společně s pořadateli z velkopavlovické radnice a zdejšího infocentra, vyrazila vstříc rozhledně Slunečná.
Ta tentokrát však zůstala nepokořena.
Bičující dešťové kapky výběhu na jejích
ochoz příliš nenahrávaly. O to zajímavější, příjemnější a hlavně chutnější dýchánek se odehrával v kiosku pod rozhlednou. Naléval se zde totiž hřejivý lahodný
svařák a co víc, k pochutnání zde byly
k mání také vynikající teplé přesňáky s povidly. Kdo by odolal?
Přestože byla letošní Podzimní Šlapka
více méně komorní záležitostí je potěšu-

Od Opilých sklepů vzhůru na Slunečnou, šlapalo se i letos, navzdory uplakanému počasí.

jící, že se jí zúčastnily všechny věkové kategorie. Nadýchat čerstvého vzduchu se
tak mohli spinkající dětičky v kočárcích,
jejich rodiče i zdatní prarodiče. A také děti
školního věku, které za své nadšení do-

staly hned v úvodu malý dáreček. Zbrusu
nové originální puzzle s obrázkem startu
i cíle letošního „deštníkového“ putování,
s Opilými sklepy a rozhlednou Slunečná.
Karolína Bártová

TAJUPLNÁ BESEDA SE ZÁHADOLOGEM
ARNOŠTEM VAŠÍČKEM, PŘEDEVŠÍM O ZÁHADÁCH
Setkání s dr. Arnoštem Vašíčkem, které
pro veřejnost připravila Městská knihovna
Velké Pavlovice společně s s. r. o. Indeart
Bořetice, se ve čtvrtek 25. října 2014 zúčastnil také čtvrťák Martin Huslík z Bořetic. Ve svém vyprávění se o zážitek podělil
se čtenáři a ještě si dal tu práci, že slavného
autora také „vyzpovídal“.
Nejznámější český záhadolog, který řeší
záhady, se jmenuje Arnošt Vašíček. Vystudoval v mládí filmovou a televizní žurnalistiku a následně kvůli záhadám procestoval celý svět. Navštívil více než devadesát
zemí a napsal mnoho knih.
Ale být na jeho přednášce, to je teprve
sousto. Povídal o „Ďáblově bibli“, o mimozemšťanech, tajemných jevech a o všem
možném. Ukazoval různé fotografie, obrázky a videa. Musím říct, že to bylo fakt
napínavé a poučné. Bylo to prostě super,

setkat se s význačnou osobností, výborným vypravěčem a fascinujícím člověkem!
Náš rozhovor:
1. Co vás prvotně inspirovalo k historii
a k záhadám?
Asi četba knížek s touto tématikou, i když
v dobách, kdy jsem studoval na gymnáziu,
jich zrovna moc nebylo. Kromě překladů
z ruštiny jen pár titulů od Ludvíka Součka
a taky jedinečné Jitro kouzelníků od francouzských autorů Bergiera a Pauwelse.
Když jsem potom začal cestovat, snažil
jsem se sbírat místní záhady.
2. Jakou záhadu jste si nejvíc oblíbil?
Jak se zpívá v jednom muzikálu: „Miluji
tu, která je tu“, taky mám obvykle nejvíce
v oblibě tu záhadu, které se právě věnuji.
V minulých létech to byl třeba Voynichův
rukopis. Teď píšu pro Českou televizi o jednom z nejtajemnějších okultních předmě-

Beseda s Arnoštem Vašíčkem posluchače
zaujala natolik, že ho nemínili pustit domů.
Vyprávění se protáhlo na dlouhé čtyři
hodiny.

tů všech dob, který je spojen s templáři
a kupodivu zřejmě i s naší zemí.
3. Ve které historické době byste se chtěl na
chvíli ocitnout?
Bylo by jich víc, ale na prvním místě Jeruzalém v době ukřižování Krista.
4. Z vašich mnoha procestovaných zemí,
kde se vám nejvíc líbilo?
Každý kout zeměkoule má své kouzlo.
Mám rád Peru, protože má velmi bohatou
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a tajemnou historii, v níž sehrávaly roli velmi vyspělé a přitom ještě pro nás jen málo
známé civilizace. Jsou zde obrovské obrazce v poušti, neznámá zvířata v hlubokých
pralesích i ještě neobjevená sídla v horách.
Je to země, kde záhada číhá téměř na každém kroku. A rád jsem pobýval i v Indoné-

sii, která je sice geograficky jednotvárná,
ale skoro každý ostrov má jinou kulturu.
5. Máte nějaký vytoužený dárek od Ježíška?
Dárky raději dávám, než dostávám, takže dopis Ježíškovi rozhodně nepíšu. Ale

S MÁROVÝMI BYLO, JAKO VŽDY, DOBŘE...
Přátelé a sympatizanti, kteří přišli ve čtvrteční podvečer, dne 20. listopadu 2014, na
setkání s Jiřím, Alenou a Jirkou Márovými,
svých dvou hodin volného času určitě nelitovali. Své pravidelné posluchače nemusí

tato obyčejná a přitom zvláštní rodina
už přesvědčovat, že její prezentace bude
zajímavá, vtipná a netradiční. Vždyť jsme
ji ve Velkých Pavlovicích letos přivítali už
počtvrté. A pokud je někdo z návštěvníků

pokud mi přesto nějaký dáreček pod stromečkem přistane, budu mít radost z čehokoliv.
Děkuji
Martin Huslík

slyšel poprvé, určitě i ten byl natrvalo zasažen pozitivní energií a dobrou náladou.
Vyprávění Márových se letos týkalo cesty po západní Americe, hlavně po všech
dostupných národních parcích, a Havajských ostrovech. Především ty jsou pro
nás všechny naprostou exotikou.
Co se nevešlo do dvouhodinového vyprávění, to je jistě uvnitř knížky, která se
jmenuje Jaká je Amerika? a která nám teď
nově přibyla do městské knihovny. Stejně
jako poslední titul Střípky z Evropy. Díky
pravidelným kontaktům tak může knihovna nabídnout svým čtenářům všechny knihy, které Jiří Mára během 10 let napsal.
A právě v té poslední si od besedního večera můžete také přečíst vepsaný autorův
osobní pozdrav pro nás všechny: „Mnoho
důvodů k úsměvu.“

Márovi opět, už počtvrté, na besedě ve Velkých Pavlovicích. Tentokrát jsme se spolu zatoulali
až do západní Ameriky.

LETOŠNÍ SPOLUPRÁCI ZAVRŠILA VERNISÁŽ
Celoroční vzájemná spolupráce velkopavlovických a senických amatérských fotografů byla pro letošní rok slavnostně zakončena v pátek 10. října 2014 vernisáží
výstavy fotografií, která je nazvána Slovenské pohledy 2014.
Hezké zážitky z vernisáže podpořila bohatá účast našich občanů, stejně jako účast
členů fotoklubu při Záhorském osvětovém středisku Senica, jejich přátel i příbuzných.
Výstavu zahájil starosta města, Ing. Pavel
Procházka, úvodní slovo přednesla Dr.
Ľubica Krištofová, ředitelka ZOS v Senici. K dobré pohodě pátečního podvečera
přispělo hudební vystoupení posluchačů ZUŠ Velké Pavlovice, které vede Mgr.
Jan Míchal, a verše současných českých
básníků. Organizátoři děkují všem účastníkům vernisáže, protože jsme zažili bá-
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ječnou atmosféru přátelského setkání a povídání i v závěru večera.

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

každoročního Týdne knihoven, pod záštitou města Velké Pavlovice.
Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

Výstava velkopavlovických a dalších spřátelených fotografů se na
ZOS v Senici uskutečnila od konce června do
konce července, od 1. srpna do 10 září 2014 byla
představena v Městské
knihovně v Břeclavi,
jejím nejbližším cílem
budou nové výstavní
prostory Městské knihovny v Rohatci.
Vernisáž výstavy byla
poslední akcí připravenou Městkou knihovnou
Velké Pavlovice v rámci

Na výstavě fotografií Slovenské pohledy 2014 nechyběli ani
samotní fotografové.
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KLUB MATESS NA EKOCENTRU TRKMANKA
Novinkou na Ekocentru Trkmanka je klub
maminek s malými dětmi Matess. Proč
název Matess? Hlavní myšlenkou nového
„klubíku“ je totiž Montessori pedagogika.

který plně respektuje vývojová období dítěte, plně koresponduje s moderními psychologickými teoriemi vývojových potřeb
a senzitivních období dětského věku. Je

2014

to program aplikovaný ve vyspělých státech i rozvojových zemích. Mezinárodně
je zcela kompatibilní a děti při stěhování
v různých zemích přecházejí ze školy do
školy bez adaptačních potíží. Program je
vhodný i pro děti s handicapem.
Role učitele v Montessori pedagogice je
postavena na nenápadném vedení a taktní pomoci. To ostatně vyjadřuje i motto
celé Montessori pedagogiky: „Pomoz mi,
abych to dokázal sám“. Postupuje se vždy
od konkrétního k abstraktnímu a pro jednotlivé okruhy se využívají zvláštní, speciálně vyvinuté pomůcky. Tyto pomůcky
usnadňují pochopení nových jevů, ale také
zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí.

Pedagogika Marie Montessori tvoří ucelený a propracovaný vzdělávací systém,

Nejdůležitější hesla v Montessori metodě
výuky a výchovy jsou: bezpečnost, spolupráce, ohleduplnost, ticho, klid a láska.
Klubík Matess tvoří dvě skupiny maminek
s dětmi, pravidelně se setkávají v dopoledních hodinách, jedna skupinka v pondělí
a druhá v pátek. Role učitele v našem novém klubíku se úspěšně ujala naše externí
lektorka paní Mgr. Martina Handlová.
Pokoupáníčko v bazénku plném kaštánků. I takovým neobvyklým činnostem se věnují
nejmenší dětičky v klubu MATESS.

DRACI OBSADILI OBLOHU NAD RYBNÍKEM
V sobotu 25. října 2014 se poprvé uskutečnil u velkopavlovického rybníka první
ročník Drakiády. I když to vypadalo, že nám počasí nepřeje, přesto jsme v poledne rozdělali velký oheň,
aby byl dostatek popela na
pečení brambor. Na třetí
hodinu odpolední se dostavil dokonce i objednaný vítr a draci mohli
začít létat. Do soutěže
se přihlásilo sedmnáct
dětí, spoustu jich přišlo bez draků, protože
nevěřili, že vítr bude
foukat. Obrovští draci,
Hurvínek, Mickey Mouse,
Sovička, řada dráčků za sebou…
I když byla velká zima, některým drakům
se chtělo více nebo méně létat, si přítomní

pochutnali na pečených bramborách v popelu, dospělí si dali vynikající svařáček a děti ovocný čajík. Jako
jedno z několika zpestření pro
děti bylo malování obrázků
na obličej. V klubovně bylo
krásně teploučko, praskalo
dřevo v krbu, děti si tvořili
krásné dráčky z filcu.
Na závěr každý účastník
drakiády obdržel malý
dáreček. První ročník se
uskutečnil bohužel bez
draků domácí výroby, takže soutěžící mají rok na
to, aby se více připravili
a soutěž byla pestřejší.
Na příští podzim se na všechny zase bude těšit Ekocentrum Trkmanka, Klub sportovních rybářů a Místní sbor
dobrovolných hasičů.

Bc. Zita Dvořáková, MSc,
ředitelka příspěvkové organizace
Ekocentrum Trkmanka

Bc. Zita Dvořáková, MSc,
ředitelka příspěvkové organizace
Ekocentrum Trkmanka

Podzim bez pouštění draků?
Tak to by tedy nešlo!
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EKOATELIÉR - TVOŘIVÝ PRÁZDNINOVÝ DEN NA TRKMANCE
Ve středu 29. října 2014 se u nás v Ekocentru Trkmanka sešla skupinka dětí, které
zaujala naše prázdninová nabídka s názvem Ekoateliér. Celý den byl zaměřen na
„výtvarničení“, které probíhalo pod vedením lektorek ekocentra - Lenka Štefkové
a Pavly Škrabalové.

k práci s barvami a třeba vyřazená CD,
která se změnila ve svítivá sluníčka či barevné kytičky. Využili jsme také obvyklejší
výtvarné potřeby jako nůžky, lepidla, ruličky od toaletního papíru a barevné papíry
na výrobu krásných krabiček či stojánků
na tužky.

A opravdu jsme dostáli našemu avízu
“ekoateliér“ a snažili se využít to, co by jiní
dávno vyhodili do odpadu. Ke slovu přišly
vysloužilé zubní kartáčky, staré hliníkové
nože a vidličky jako netradiční nástroje

Pohodový den rychle uběhl a odpoledne si
děti odnášely plnou náruč vlastnoručních
výrobků.

SVĚTOVÝ DEN DĚTÍ
Již potřetí se v Ekocentru Trkmanka
konal Světový den dětí, kterému patří
datum 20. listopadu. Na tento den byly
u nás připraveny pro děti všech věkových kategorií výtvarné aktivity. Bylo
zde možno vytvořit originální vánoční
přání, vyrobit si svícen z přírodních
materiálů, z papíru si vystřihnout a nazdobit stromeček či vymalovat obrázek.
Děti si tvoření opravdu užívaly a neodradily je ani lepidlem slepené prstíky.
Některé maminky neodolaly a ponořily se do víru tvoření spolu s dětmi, jiné
jen shovívavě přihlížely snaze svých
malých umělců. Na konci byly děti odměněny malou drobností a sladkostí.
Světový den dětí splnil svůj účel. Všechny děti odcházely s úsměvem na tváři.
A co je na světě hezčího, než úsměv
našich dětí!
Za Ekocentrum Trkmanka
Zuzana Pecháčková

Světový den dětí se nesl na vlně blížícího se
adventu, voněl už Vánocemi.
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Lenka Štefková, lektorka Ekocentra
Trkmanka

Mohou i odpadky ozdobit váš dům?
Projdou-li Ekoateliérem, pak určitě!

PTÁČKŮM BUDE HEJ! DÍKY DOBRÝM LIDEM
A EKOCENTRU.
Rok se s rokem sešel a u nás v Ekocentru
Trkmanka se ve čtvrtek 6. listopadu opět
ozývaly pronikavé zvuky ťukajících kladívek. Už potřetí jsme společně s dětmi
a rodiči připravovali na zimu krmítka pro
ptáčky a zároveň obydlí – budky pro jejich
jarní hnízdění. Nemohly chybět oblíbené
„plněné šišky“, ptačí dobrůtka k zavěšení
na větve stromů.
Dílko se podařilo, takže, ptáčci, těšíme se
na vaši návštěvu!
Lenka Štefková & Radek Nesvadba,
Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice

Krmítka připravena, zima může začít!

SVATÝ MARTIN OPRAVDU PŘIJEL!
V sobotu 15. listopadu 2014 se poprvé otevřely brány Ekocentra Trkmanka pro Svatého Martina, který přijel na bílém koni zahájit první Svatomartinský jarmark. Svou
účastí nás přijelo podpořit spoustu řemeslníků se svými výtvory. Několik z nich se
mohlo pochlubit titulem „Nositel tradice“.
Měli jsme možnost obdivovat krásnou
keramiku, vonice a věnce ke kroji, reliéfní
perníčky i s bílou polevou, kovářské výrobky, vařečky, dřevěné misky, textilní kabelky, dekorace do vlasů i drobné keramické
vánoční ozdůbky. Mohly jsme ochutnat
sýry, brambůrky, sušené ovoce a spoustu jiných zdravých pochutin. Na zahřátí
tu pro návštěvníky byl také připraven čaj
z čejkovické čajovny Sonnentor.
Od poledních hodin jsme se mohli zaposlouchat do tónů cimbálové hudby Musica

Folklorica, která nás provázela celým odpolednem. Občerstvit i posilnit se každý
mohl Svatomartinskou husou, zelňačkou,
bramboráčkem či Oukotěmi jejichž vůně
se linula Ekocentrem od časných ranních
hodin.

Na jarmarku o sv. Martinu se nakupovalo
i na Vánoce. Nabídka dárečků byla víc než
rozmanitá a lákavá.
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O zábavu dětem se nám tentokráte postarali zástupci Ligy lesní moudrosti – kmen
Vlků, se svou dílnou. Na nádvoří si děti
mohli vyzkoušet řezbářské řemeslo pod

dohledem zkušeného řezbáře. Doufáme,
že všichni, kteří nás poctili svou návštěvou, si odnesli nejen něco pro radost, ale
i hezký zážitek. Příští rok touto dobou opět

2014

na shledanou a snad Svatý Martin přiveze
i ten dětmi toužebně očekávaný sníh.
Za tým Ekocentra Trkmanka
Zuzana Pecháčková

KROUŽEK REGIONÁLNÍ VÝŠIVKY OD A DO Z OPĚT NA EKOCENTRU
V úterý, 7. října 2014 odpoledne, začal
opět pracovat na Ekocentru Trkmanka
rukodělný tvořivý kroužek Regionální výšivka. V první „lekci“ účastnice obdržely
základní pomůcky k vyšívání a už se mohlo začít. A opravdu od „A“. Jak se navléká
nit, jak se dělá uzlík, jak správně s jehlou
zacházet.
První steh si vyšila děvčata na kanavu a to
steh přední. Po vyzkoušení si tento steh
vyšila i na svůj vzorníček, na který budou
postupně přibývat další druhy stehů. Druhý steh, se kterým se v úvodní lekci seznámily, byl steh zadní.
Při vyšívání jsme se jednak navzájem seznámily, ale také si povídaly o barvách,
jejich vhodných kombinacích a uplatnění
na výšivkách.
Dívenky, které se kurzů účastní, jsou nadšené. Doufáme, že jim elán co nejdéle
vydrží, že je výšivka začne bavit a třeba se
jim stane i celoživotním koníčkem. Navíc
koníčkem, jež výrazně napomáhá udržovat prostřednictvím krojové výšivky zdejší
lidové tradice.

Lidová výšivka nikdy nezevšední, baví naše babičky i nejmenší holčičky :-)!

Na další příjemná setkání u výšivky se těší
lektorka Pavla Škrabalová,

Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice

FILMY Z JEDNOHO SVĚTA NA EKOCENTRU TRKMANKA
Příspěvková organizace Ekocentrum Trkmanka se zapojila do projektu společnosti Člověk v tísni. Program „Promítej i ty!“
je alternativním způsobem distribuce lidskoprávních dokumentárních filmů, která
v Česku doposud nemá obdoby.
V současné chvíli je v nabídce 31 dokumentárních filmů s nejrůznější tematikou.
Vybrali si je sami diváci a divačky festivalu
Jeden svět.
Do projektu se od jeho vzniku v roce 2010
zapojilo přes 1.500 dobrovolných promítačů a promítaček, kteří uspořádali téměř
8.000 projekcí pro více jak 70tisíc diváků
a divaček na nejrůznějších místech České
republiky – v obývácích, kostelech, školách, na zahradách, v knihovnách, univerzitních klubech apod..

V rámci zimních měsíců v programu „Osvětové úterky“ máte možnost shlédnout sérii
projekcí filmů festivalu Jeden svět. Každé
promítání začíná v 19:00 hodin v mediální
učebně Ekocentra Trkmanka.
Vstup na tyto projekce je zcela zdarma!
Vybraná série filmů a data realizace
Za sebou máme již promítání těchto filmů
- Z popelnice do lednice, Krev v mobilech,
#chicagoGirl
Těšit se můžete na následující filmy:
6. 1. 2015 * Vražedná pole na Srí Lance
20. 1. 2015 * Ilegální máma
3. 2. 2015 * Viva Cuba Libre

Bližší informace k jednotlivým projekcím
naleznete na stránkách
* www.ekocentrum-trkmanka.com
Všichni jste srdečně zváni – šíření této
zprávy doporučeno :-)!
Bc. Zita Dvořáková, MSC, ředitelka
příspěvkové organizace

17. 2. 2015 * Poslední sny
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PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO
ZASE VÁNOCE ANEB CO TRÁPÍ NĚKTERÉ DĚTI

ZAMYKÁTE SVŮJ
DŮM ŘÁDNĚ?
Máte na vstupních dveřích „kulu“, nebo
klasickou kliku? Předpokládám, že když máte
kliku, tak si rodinný dům nebo byt zamykáte
i klíčem. Když máte „kulu“ zamykáte také?
Nebo jenom zabouchnete a „to stačí“?
Věřte tomu, že nestačí. „Zabouchnutí“ dveří
není dostačující a jejich rychlé otevření zvládne i zlodějíček amatér. I drobné poškození
dveří může naznačovat pokus o nelegální
vstup do Vašeho obydlí a právě takové poškození v oblasti zámku dveří bylo ve Velkých
Pavlovicích zaznamenáno.
TAKŽE? ZAMYKAT!

Petr Hasil

Nedávno jsem se setkala s dívkou v posledním ročníku ZŠ, kterou trápilo, že její
spolužačka navrhla, že si budou na Vánoce dávat dárky. Na tom by ještě nebylo nic
špatného. Bohužel, ve špatné se to obrátilo ve chvíli, kdy dívka (z méně majetných
poměrů) začala cítit, že se nebude jednat
o dárky ,,pro radost“, nýbrž o dárky za několika set korunové částky. Toto si prostě
nemohla dovolit - navíc chtěla za ušetřené
peníze koupit dárky spíše rodinným příslušníkům.
Nyní se jí spolužačky stále ptají, co od ní
dostanou a sami si již navzájem sdělují, co
a za kolik si dají. Když mi to dívka říkala,
plakala. Na předvánoční akci do školy se
vůbec netěší, a netěší se ani na návrat do

školy po vánočních prázdninách, protože
se všichni stále o dárcích baví.
V duchu děkuji, že jsem toto nemusela za
svého dětství prožívat já. Dávala se možná
nějaká drobnost pro radost, nejlépe něco
vyrobené vlastníma rukama. A dnes? Kam
se to posouvá? Obavy z toho, jak zareagují
spolužáci, když dostanou méně hodnotný
dar? O tom to snad není, nebo ano?
Závěrem snad jen říci, že s dívkou jsme
danou situaci probraly, našly jsme pro
ni (snad vhodné) možnosti, co s tím. Ale
opravdu je mi smutno, když namísto radosti přichází trápení a smutek, zvláště
v období vánočním.
Mgr. Et Bc. Jana Pláteníková

Z FARNOSTI
LAUDAMUS A ONDRÁŠ, ÚŽASNÁ SYMBIÓZA…
V sobotu 22. listopadu 2014 v podvečer
proběhlo v kostele Nanebevzetí Panny
Marie ve Velkých Pavlovicích přátelské
zpívání sboru Laudamus a jeho hosta Pěveckého sboru Ondráš z Nového Jičína.
Kde se zrodilo tak nezvyklé přátelství?
V loňském září vystoupil náš sbor společ-

ně s Ondrášem a Janáčkovou filharmonií
Ostrava na oslavách města Nový Jičín. Na
programu byla Symfonia Moravia od žijícího autora Jana Šimíčka. Třičtvrtěhodinový koncert před vyprodaným divadlem
a spolupráce s profesionálním hudebním
tělesem byl pro všechny zúčastněné zpěváky nezapomenutelným zážitkem. Chtěli

jsme proto pozvání a vstřícnost novojičínským oplatit. Opakovaně jsme je zvali
k nám na jih Moravy, avšak termíny vystoupení obou sborů nebylo lehké skloubit. Až konečně symbolicky na svátek svaté Cecílie patronky hudebníků se podařilo
oběma sborům sejít a společně si zazpívat.
Pěvecký sbor Ondráš doprovázel svým
zpěvem podvečerní mši svatou, po které
bezprostředně následovalo zpívání chrámového sboru Laudamus. Ten zařadil
hned tři premiérové skladby. Po nich nastoupili hosté a předvedli průřez svým repertoárem. Na závěr posluchači vyslechli
společné písně obou sborů. Na padesát
zpěváků naplnilo svými hlasy celou chrámovou loď. Zazněla i osmihlasá Prosba
z již zmiňované Symfonie. Kdo nezaváhal
a přišel v sobotu do kostela na mši svatou,
vyslechl krásné skladby v podání Ondráše a Laudamu a domů odcházel naplněn
krásnou hudbou. Všichni účinkující i s otcem Markem se přesunuli na společné
posezení do vinárny. U výborného pavlovského vína, jsme zpívali naše lidové mo-

«

Nádherný koncert ladil do nadcházející
adventní a vánoční atmosféry.
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ravské písně a novojičínští nám opláceli
jejich valašskými. Hosté byli mile překvapeni nad pohostinností, laskavostí a přátelskou atmosférou.

Sbor ještě v neděli okrášlil svým zpěvem
mši svatou v Němčičkách. Slavnost Krista
Krále byla vskutku velkolepá a místní farníci děkovali zpěvákům za krásný zážitek.

2014

Pak se už naši hosté rozjeli domů se slibem, že určitě budeme nadále pokračovat
ve spolupráci na společných projektech.
Stanislava Bílková

VE VÍDNI (TÉMĚŘ) JAKO DOMA...
Svátek sv. Václava oslavila schola Boží
děcka už třetím rokem ve Vídni v katedrále
sv. Štěpána. V tento den se totiž ve Vídni
koná tzv. neděle národů (Sonntag der
Vőlker), kdy se slouží slavnostní mše za
přítomnosti mnoha národností, které ve
Vídni žijí. I Čechů.
Při mši, kterou sloužil biskup dr. Manfred
Scheuer, zazněly bohoslužebné texty i písně v mnoha různých jazycích. A velkopavlovická schola, spolu se scholou našich vídeňských krajanů, zazpívala při
této slavnosti. Nedílnou součástí mše je
přítomnost mladých v národních krojích.
Ten náš, do něhož se několik ochotných
nadšenců za zvědavého zájmů Vídeňanů
převlékává v centru Vídně, bývá ozdobou
celé mše.
Celá slavnost je pak završena tzv. agapé na
nádvoří nedalekého arcibiskupského pa-

Boží děcka slavila ve Vídni velký úspěch. Pozornost budila skvělým hudebním vystoupením, zpěvem, lidovými kroji i rozveseleným jihomoravským temperamentem.

láce. Jednotlivé národy tu prezentují svou
gastronomii a zvyky. Můžete ochutnat
speciality např. turecké, polské, maďarské
či italské. A do čilého ruchu na nádvoří se
posléze zapojují Boží děcka se svým spontánním vystoupením.

Za pozvání na tuto jedinečnou akci děkujeme našim krajanům v čele s P. Janem
Horákem.
Mgr. Pavla Míchalová

S DAVIDEM A ŠALAMOUNEM, NA VÍKENDOVCE V TĚŠANECH
Podzimní Víkendovka se odehrávala o víkendu 17. – 19. října 2014. Byla pro Haničku Bálkovou, Ondru Míchala, Olina
Vymazala, Marušku Mádlovou, Marušku Šlancarovou a Katku Kadlecovou
jiná, protože už nejeli jako děti, ale jako
instruktoři. Letošní podzimní Víkend
provázela dvě témata, a to král David a král
Šalamoun.

jsme si snídani a děti mohly začít se
sbíráním cihliček, které pak lepily na Šalamounův chrám. Během dopoledne jsme
absolvovali běhací hry, které si pro děti připravili především naši mladí instruktoři.
Protože byly děti stále plné energie, zahrály
si ještě jejich oblíbené míčové hry a pak už
následoval oběd. Měli jsme výborný vývar s
nudlemi a guláš s knedlíkem. Mňam!

Po takto vydatném obědě jsme si každý umyli svůj talíř a následoval polední
klid. Jako další program nás čekala tvořivá činnost, kdy si každé z dětí upletlo
svůj náramek z bavlnek. Děti tak musím
moc pochválit, protože byly moc šikovné! Když už měl každý na zápěstí svůj
náramek, zahráli vedoucí dětem scénku
o moudrosti krále Šalamouna. Pak děti

V pátek jako každý rok se kolem šesté
hodiny odpolední začala těšanská fara
plnit dětmi, kterých bylo pro letošní rok
44. Jako každý rok byly tyto dítka z farností Velké Pavlovice, Horní Bojanovice,
Němčičky, Syrovice, ale také Mutěnice.
Po jejich příjezdu proběhlo rozdělení do
skupinek, seznámení s víkendovou hrou
a několik seznamovacích her. Po setmění přijel i pan farář a my mohli jít na mši
svatou. Po mši čekala děti výborná večeře, scénka a hry na téma král David. Před
spaním jsme se ještě podívali na video
o králi Davidovi a šli jsme spát.
Sobotní ráno pro nás začalo v 7 hodin
budíčkem a typickou rozcvičkou. Dali

Byla nás zase kupa, je super, že nás neubývá. Naopak! Dorostence máme už i v kočárku!
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vyrazily přes Těšany po stanovištích, na
kterých si pocvičily své mozkové buňky
při řešení logických úkolů. Po této hře
už každý napjatě čekal na vyhlášení, jak
která skupinka dopadla.

Nedělní ráno začalo v 7 hodin a čekala
nás pouze snídaně, sbalit si spacák a karimatku a hurá na mši. Po mši už čekali
na děti rodiče a fara začínala být zase
prázdná.

Při táboráku jsme naplnili bříška špekáčkem a děti se konečně dočkaly vyhlášení
výsledků celovíkendové hry a dostaly za
své úspěchy krásné odměny. Abychom
taky potrénovali dětskou odvahu, připravili jsme strašidelnou stezku odvahy,
ale protože všechny děti jsou šikovné,
zvládli ji levou zadní. Jako poslední úkol
dne už byla jen modlitba a uložit se do
spacáků.

Závěrem bych chtěla rozdat několik
díků. Největší dík patří manželům Sadílkovým za jejich velkou pomoc při přípravách, organizaci a celé realizaci víkendu.
Další velké díky patří Markétce Veverkové, která se již podruhé chopila role
hlavní vedoucí (a dělat vedoucí celkem
asi 60 lidem opravdu není jednoduché)
a zvládla tuto roli na jedničku a s přehledem. Další dík patří Mileně Melicharové,

která je taková naše víkendová maminka
a Pavlu Duškovi, kteří se zase starali o naše bříška, aby byla pořád plná.
V neposlední řadě děkuji všem vedoucím, instruktorům a komukoliv, kdo se
na tomto víkendu podílel, protože bez
nich by to nešlo a zapálenost těchto lidí
do her je opravdu neskutečně velká. Nakonec nesmím zapomenout na maminky, babičky či tety, které vybavily děti pomazánkami a buchtami, které nám celý
víkend plnily naše hladová bříška. Díky
všem!!!
Štěpánka Veverková

Z VINNÉHO SKLÍPKU

Z listopadové vinařské akce s názvem
Svatomartinské otevřené sklepy se stává
ve Velkých Pavlovicích fenomén. V roce 2014 se uskutečnily již po osmé a zlomily veškeré dosavadní rekordy. Návštěvnost se přehoupla přes neuvěřitelných tisíc sto platících návštěvníků. Ti
v početných skupinách proudili ze sklepa do sklepa, aby zde ochutnali především mladá svěží vína s prestižní značkou Svatomartinské, ale i další poklady
z archivů místních vinařů.
Sklípků bylo letos otevřeno sedmnáct. Při
výše zmíněném počtu milovníků vína je
nasnadě, že praskaly ve švech a také, že
víno teklo proudem.
Spokojeni s návštěvností nebyli pouze pořádající vinaři ze spolku Víno z Velkých

SVATÝ MARTIN LÁMAL REKORDY,
MLADÉ VÍNO TÁHNE
Pavlovic, ruce si spokojeně mnuli i ostatní poskytovatelé služeb. Především pak
provozovatelé nejrůznějších restaurací,
pro tento den na dálku vonících pečenou
svatomartinskou husou, ale hlavně ubytovatelé. Ve Velkých Pavlovicích byste volné
lůžko hledali jen stěží.
Toto tvrzení viditelně podtrhovaly dlouhé kolony karavanů odstavených snad na
všech větších parkovištích po městě a také
rychle se plnící kapacity ubytovacích zařízení v okolních obcích. I ty na velkovpavlovických Svatomartinských otevřených
sklepech, konajících se v sobotu 15. listopadu 2014, notně profitovali.
Karolína Bártová

Mladé víno sbližuje…

MLADÝM VÍNŮM SE DOSTALO SLAVNOSTNÍHO POŽEHNÁNÍ
Stalo se již dlouholetou tradicí, že se místní vinaři a příznivci vín schází po svátku
Sv. Martina - patrona vinařů, který je určitým předělem hospodářského roku, aby
náboženským obřadem poděkovali Bohu
za úrodu ve svých vinicích a společně
ochutnali první vína nového ročníku.

Na zdraví! Připijme si poprvé mladým
požehnaným vínem letošní úrody.
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Bylo tomu tak i v neděli 23. listopadu ve
Vinných sklepech Františka Lotrinského,
kde byla za přítomnosti všech hostů vysvěcena mladá vína ročníku 2014. Slav-

nostního obřadu se ujal pan farář Marek
Kardaczyński. Přípitek svatomartinským
vínem Müller Thurgau, které pro tuto slavnost věnovala VINIUM a.s. Velké Pavlovice, pronesl místostarosta města pan Petr
Hasil.
Práce vinařů v tomto čase již zcela přechází z vinohradů do vinných sklepů, kde se
začíná utvářet kvalita a chuť nejstaršího
kulturního nápoje na světě – vína, které je
darem přírody a podobá se svému tvůrci
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– vinaři. První vína nového ročníku zatím
zrála jen několik týdnů, ale za tu dobu již
stačila získat osobitý charakter.
Poděkování za uspořádání této pěkné vinařské slavnosti patří všem vinařům, kteří
poskytli vzorky vín, panu faráři za jejich

vysvěcení, Presúznímu sboru a cimbálové
muzice Lašár za sváteční náladu a v neposlední řadě pořadatelům, kterými byl ČZS
a Víno z Velkých Pavlovic, o.s.

velmi pěkné místní vinařské tradice. Za
jeho obětavou pomoc, kterou velkým dílem každým rokem přispívá k uspořádání
této akce.

Jmenovitě pak panu Ing. Františku Kostrhunovi, který stál před lety u zrodu této

Dagmar Švástová

2014

CHAMPIONEM PROMENÁDY JE CABERNET SAUVIGNON LEOŠE HORÁKA
Hodnocení vzorků přihlášených do prezentace IX. ročníku mezinárodní soutěžní přehlídky červených vín „Promenáda
červených vín 2014“ se konalo ve středu
19. listopadu 2014. Odborné degustace se
zhostila 17 členná odborná hodnotící komise. Velkopavlovická Promenáda je jediná
specializovaná soutěž vín v naší republice,
na které jsou hodnocena vína z odrůd révy
vinné, které plodí modré hrozny - tzn. červená vína, růžová vína a klarety.

Procházka 1 stříbrnou, Vinařství V & M
Zborovský 2 zlaté a VINIUM a.s. 1 zlatou
medaili.
O vysoké kvalitě soutěže svědčí to, že hned
osmdesát soutěžních vín dosáhlo na medaili. Protože stanovy povolují udělit ocenění
jen třiceti procentům nejvýše hodnocených
vín, bylo uděleno 19 zlatých medailí, 21 stří-

brných medailí a na zbylé stříbrné a bronzové medaile vůbec nepřišla řada.
Slavnostní vyhlášení oceněných vín, Nejlepší kolekce a samozřejmě i Championa
Promenády proběhlo v sobotu 29. listopadu
2014 po čtrnácté hodině ve velkopavlovické
sokolovně, kdy byla pro veřejnost oficiálně
zahájena letošní Promenáda červených vín.
Věra Procingerová

Do soutěže přihlásilo svá vína 36 převážně
tuzemských vinařství a vinařských firem.
Hodnotila se více než stovka vzorků červených vín, z nichž ta nejlepší stříbrné a zlaté
medaile. Z vítězných vín byl komisí vyhodnocen absolutní vítěz - Champion červených vín a také Nejlepší kolekce vín.
Championem červených vín byl vybrán Cabernet Sauvignon Leoše Horáka. Nejlepší
kolekci vín získalo taktéž Vinařství Leoš
Horák.
Velkopavlovičtí vinaři získali 8 zlatých a 5
stříbrných medailí. Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s. získala 1 zlatou
a 3 stříbrné medaile, Vinařství Baloun a Vinařství Buchtovi mají po 1 zlaté, Vinařství
Lacina získalo 1 zlatou a 1 stříbrnou medaili, Vinařství Mikulica má 1 zlatou, Vinařství

Předávání diplomů a věcných cen oceněným vinařům letošní v pořadí již deváté,
Promenády červených vín.

BÍLÉ ZLATÝM. BALOUN USPĚL V JIŽNÍ AFRICE S CUVÉE Z 22 VÍN
Ke Cuvée 22 jej podle svých slov přivedla
náhoda. Velkopavlovický vinař Radomil
Baloun se nebál dát dohromady všechny
odrůdy bílých vín z vinařství. Jako když
se slévají do nádoby při degustaci. Výsledek? Velká zlatá medaile z Jihoafrické
republiky.
Získal ji za Cuvée 22 na osmnáctém ročníku soutěže Michelangelo International Wine & Spirit Awards. „Jde o suché
víno. Ocenění dvojitou zlatou medailí
mně udělalo dost velkou radost,“ uvedl
ve středu Baloun. Vítězné víno je směs-

kou dvaceti bílých odrůd. Ta zbývající
dvě pak jsou Zweigeltrebe a Rulandské
modré, obě vyrobená postupem pro bílá
vína.

nost, že na Jižní Afriku ještě nedolehl syndrom upřednostňování sladkých a nasládlých vín, mě těší dvojnásob,“ okomentoval výsledky Baloun.

Mezi rekordním počtem 1730 přihlášených vzorků vín od 322 vinařství byla
v soutěži hned tři želízka z Moravy.
Všechna z velkopavlovického vinařství.
Kromě Cuvée 22 ještě Sauvignon 2013,
pozdní sběr a Děvín 2013, pozdní sběr.
„Suchý Sauvignon dostal zlatou medaili. Děvín, téměř jediné sladší víno, které
máme ve sklepě, nezískal nic. Skuteč-

Jeho vinařství se této soutěže zúčastnilo
již loni. Se Sauvignonem, jenž si tehdy
vysloužil zlatou medaili.
V letošním ročníku zasedlo v mezinárodní porotě osmnáct degustátorů z patnácti států. Jižní Afrika je osmým největším
producentem vína na světě.
Autor: Přemysl Spěvák, Břeclavský deník
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SPOLKY A KONÍČKY
Tak jako každý rok, tak i letos velkopavlovičtí myslivci nechali sloužit, tentokrát
již pošesté, Svatohubertskou mši svatou,
která se uskutečnila v sobotu, dne 25. října 2014. Mše je sloužena k poctě české
myslivosti a za živé i zemřelé lesníky a myslivce. Mši celebroval místní farář P. ThLic. Marek Kardaczyński. Na lesnice již
tradičně troubili trubači Školního lesního
podniku Křtiny.

SVATOHUBERTSKÁ MŠE BYLA ZÁŽITKEM
PRO VŠECHNY PŘÍTOMNÉ

Stejně jako minulý rok, přidali trubači své
vystoupení před kostelem, kdy prezentovali jednotlivá troubení používaná při lovech a po lovu jelena, divočáka či honech.
Toto představení bylo pěkným završením
mše svaté.
Michal Grůza

Trubači Školního lesního podniku Křtiny před kostelem Nanebevzetí Panny Marie
ve Velkých Pavlovicích.

DŮCHODCI POPŘÁLI JUBILANTŮM, S HOSTY I HARMONIKOU
Dne 21. listopadu 2014 se uskutečnila
výroční členská schůze Klubu důchodců
Velké Pavlovice v místní sokolovně za velké účasti našich členů. Na úvod schůze
zahrála dětská dechovka a pak proběhla
oficiální část schůze za přítomnosti hostů,
starosty Ing. P. Procházky a zástupců seniorů z Dolních Dunajovic.
Předseda Klubu důchodců z Velkých Pavlovic pan J. Hicl a Ing. P. Procházka popřáli některým našim jubilantům. Následovala volná zábava, ke které zahrála na
harmoniku paní A. Osičková.
Otáhal Oldřich,
Klub důchodců Velké Pavlovice
Setkání starších občanů se odehrálo v přívětivé a veselé atmosféře.

ÚSPĚCH MLADÝCH HASIČŮ NA BĚHU ZA BOŘETICKÝM BURČÁKEM
Mladí hasiči z Velkých Pavlovic se v rámci přípravy na podzimní kolo hry Plamen
rozhodli zúčastnit Běhu za burčákem,
který se v měsíci březnu uskutečnil v sousedních Bořeticích. Naši mladí hasiči se
mezi atletickými týmy neztratili.
Ve všech kategoriích, ve kterých startovali, atakovali stupně vítězů a jednou se to
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díky Janu Novotnému v kategorii starších
žáků podařilo. Díky skvělému výkonu získal bronzovou medaili za třetí místo.
Michal Procinger

«

Mladí hasiči si sáhli na medaile i na Běhu za
bořetickým burčákem. Honza Novotný bral
bronz.
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MLADÍ HASIČI ŠESTÍ V PODZIMNÍM KOLE HRY PLAMEN
V sobotu 18. října 2014 se mladí hasiči
zúčastnili podzimního kola hry Plamen
v Drnholci. V plánu byla štafeta požárních
dvojic a závod požárnické všestrannosti.
Největším problémem ihned po příjezdu
na místo byl docela malinkatý hmyz a to
všudypřítomní komáři, kteří nedali našim
mladým hasičům ani chvilku vydechnout.
Avšak ti se přes tento problém přenesli
a soustředili se na svůj výkon na štafetě požárních dvojic. Nakonec z toho bylo ve štafetě desáté místo. Pak už zbýval jen závod

požárnické všestrannosti, ve kterém naši
hasiči skončili na třetím místě.
V celkovém součtu obou disciplín z toho
nakonec bylo šesté místo, které nám dává
šanci na jarním kole hry plamen atakovat
stupně vítězů.
Michal Procinger

Dali do toho vše, navzdory komářím
štípancům. A byli šestí.

«

LAMPIONOVÝ PRŮVOD ROZSVÍTIL VELKÉ PAVLOVICE
Již potřetí zavzpomínali hasiči na „svá
mladá léta“ a uspořádali pro děti lampionový průvod. Ten se letos konal v náhrad-

ním termínu, v sobotu 22. listopadu 2014.
Původně se měl oblíbený lampióňák uskutečnit stejně jako předešlé dva ročníky

v den státního svátku 17. listopadu, jenomže letos nás nepěkně potrápilo počasí. Pršelo a pršelo. Proto termín náhradní.
Přesto, že podle našich informací si spousta
dětí udělala lampiónový průvod bez ohledu
na počasí již avizovaného 17. listopadu,
bylo v sobotu v podvečer náměstí před
radnicí zaplněno desítkami dětí, rodičů
i prarodičů. Do průvodu pak vyrazili
všichni s nadšením. Děti popoháněla radost z rozsvícených světélek v houpajících
se pestrobarevných lampiónech a dospělé
vidina lahodného svařáčku na konci…
Tak co říkáte, přijdete za rok s lampióny
„na zasvícenou“?

«

Věra Procingerová

Maminky jsou velmi praktické ženy s nedocenitelnými organizačními schopnostmi.
A proto si okamžitě ví rady, kterak rychle
vřelý čaj pro své ratolesti ochladit.
Inspirujte se :-)!

VLČÍ PODZIM 2014
Nový školní rok jsme zahájili výpravou,
pro zdatné jedince, do údolí na Chvojnice
a Oslavky. Vlakem jedeme do Rapotic a odtud dál už po svých do lesů u říčky Chvojnice. Navštívíme několik trempských osad.
Párkrát překonáváme tok říčky broděním
nebo po kmenech padlých stromů. Putujeme až k soutoku Chvojnice a Oslavky.
A odtud jdeme na sever ke zřícenině hrádku Lamberka, na němž jsme dokonce
přespali. Výpravu končíme v Náměšti nad
Oslavou. Užili jsme si parádní vandr…

spaní v trempském srubu i pod kary (vlčí
stany) za bouřlivé noci, vaření na ohni,
rozdělávání ohně křesadlem, pochod nádhernou a divokou krajinou, šplhání po
úzkých strmých stezkách na strmých skalách za pomoci řetězů. Prostě „paráda“.
Na schůzkách přibylo několik nových tváří a tak si nejen opakujeme základní výcvik
z loňského podzimu, ale učíme se i základy heraldiky. Povídáme si o státních symbolech a jejich vzniku. V rukodělné části
si vyrábíme opasky z pořádné hověziny
a učíme se základy korálkování (vyšívání

za pomocí drobných korálků). Prsty si ale
trápíme i při jedné z her kdy si pomocí čínských hůlek lovíme z misky lentilky.
Říjnová výprava nás zavedla na místa, kde
jsme prožili letošní letní tábor – do údolí
Višňového potoka. Nejdříve stavíme velký stan „zubřík“ a děláme dřevo na oheň.
Hooooooodně dřeva. Potom, už v teple u
ohně, dostávají mladí Vlci první úkol: uvařit si ze surovin polévku. A pěkně každý
sám, zvládli to perfektně.
Po obědě a chvíli klidu vyrážíme na přírodovědnou vycházku. Na programu jsou
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z náročného pochodu nás na tábořišti čekali Medvěd a Pavlínka a taky kotel bezvadné polévky.
Po obědě a hodince klidu znovu shromažďujeme zásoby dřeva na noc. Později začal Maty připravovat stopovací hru. Než
ji připravil, uvedl Medvěd jinou hru tzv.
Stezku postřehu (pátrali jsme po tom, co
do lesa nepatří). Stopovací hra byla náročná, stopy vytvořené z malých hromádek šišek nebyly moc vidět.

Vlci jsou ostří hoši, vydrží vše, i úmornou
doslovně smrtelnou žízeň :-)!

stromy, bylinky i stopy zvěře v okolí tábora. Zpět se vracíme nočním pochodem.
Učíme se pohybu v nočním lese. Posloucháme noční zvuky lesa. Bavíme se odrazem světel v kapkách vody za mírného
mrholení a z ekologie probíráme světelné
znečištění. V půl desáté zalézáme do spacáků v teple zubříka a Vlk do rána udržuje
malý oheň.
Ráno po hygieně atd. si na venkovním
ohništi připravujeme snídani. Vaříme čaj
a zapékáme si topinky se sýrem. Po snídani vyrážíme na pochod na sever. Putujeme
přes louky a remízek do Kořence. Projdeme dědinu a pokračujeme dál, až do dalšího zalesněného údolí. Tak jsme našli hned
dvě neudržované tábořiště. Po návratu

Další den ráno po snídani, jdeme na louku
na prohlídku stylového tábořiště Šestkova
rodu. Po zajímavé exkurzi vyzýváme jejich
mladé členy na zápas v drsné lesní talířovce. V poledne vaříme oběd, balíme stan,
uklízíme tábořiště a vyrážíme na zpáteční
cestu.
V listopadu nás nejvíc potěšil výlet s azimutovou hrou a lukostřeleckým výcvikem. Sraz máme u parčíku na ulici Bezručova. Nejprve se na cestu vydávají, zkušení stopaři, Štěpán a Maty. Cestou nechávají stopy z dětských karet s nadepsaným azimutem udávajícím další směr
pochodu. Ostatní účastníci dnešní akce si
nejprve zopakují práci s buzolou a teprve
poté se pouští k nedaleké cukrárně Jana
a dětskému hřišti hledat první stopu.
V druhé skupině byli stopaři Luboš, Tadeáš, Dany a teta Pavla. Stopy nás vedou cestou… později i necestou. Nakonec i skrz
holé vinohrady. Cestou vidíme, že se krajina ukládá k zimnímu spánku. Stopaři
pilně hledají cestu i jednotlivé stopy. Jdeme místy známými, i pro některé z nás

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY…
VODA JE NÁŠ KAMARÁD!
TAK RYCHLE DO PLAVEK :-)
Že s koncem letních prázdnin končí i koupání? Kdepak! Děti z naší mateřské školky
by o tom mohly vyprávět. Podzim, nepodzim, říjen, neříjen, každý týden si s radostí
hodí na záda batůžek s plavkami a ručníkem a vyrazí si se svými kamarády a paními učitelkami směr Hustopeče, cíl – krytý
bazén.
Zde se učí nejen plavat, ale řadu různých
her, básniček, pohybových dovedností a ten
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kdo se vody přece jen trošku bojí záhy zjistí,
že je velký kamarád.
Navíc se malí plaváčci naučí samostatnosti,
postarat se sámi o sebe, převléci se, osušit
a nebo třeba pomoci mladšímu kamarádovi. Plavecký výcvik není jen o plavání, jak
vidno, má spoustu dalších skrytých benefitů.
Proto co by rodiče neváhejte a máte-li příležitost, dětem oblíbené plavání dopřejte!
Kolektiv učitelek MŠ Velké Pavlovice
Jako praví námořníci zdravíme z naší
kocábky AHÓÓÓJ!

«

zcela novými. Cesta končí ve stráni malého ovocného vlkova sadu u Jezírek (Novosády). Tady se utáboříme. Tadeáš se
marně pokouší rozdělat oheň pro zahřátí.
Vlk učí účastníky pochodu používat luk
a šípy. Zásady střelby i pobytu na střelnici a správné držení luku a míření cvičíme
téměř hodinu. Potom už ale střelba začíná
mít úroveň. Střílíme na terče 22 x 36 cm
na vzdálenost šest a deset metrů.
Máme sebou čtyři luky a víc než třicet
šípů, takže si všichni zastřílíme dosytnosti. Nakonec ještě na střelce čeká malá
lovecká stezka. Čtyři terče jsou připraveny
ve vzdálenosti od tří do jedenácti metrů.
Některé na zem, jiné do výšky dvou metrů. Na jejich zasažení měli lovci jedenáct
šípů. Nejlépe si vedl Štěpán.
Další víkendovou akcí kmene byla naše
účast na Svatomartinském jarmarku v Ekocentru Trkmanka. Nádvoří bylo plné zajímavých stánků. Dokonce se prý na koni
objevil i Martin. Toho jsme však neviděli.
Ve sklepení zámečku jsme provozovali rukodělné dílny a hry na postřeh. Učili jsme
zájemce z řad návštěvníků základy prací
s kůží, i vyšívání pomocí korálků a zájem
byl velký. Vedle dílny jsme si ještě připravili dvě hry na postřeh a paměť a i u nich se
zastavila spousta návštěvníků jarmarku.
Teď už však vyhlížíme příchod zimy.
A s ním i spoustu nových zážitků a dobrodružství.
Jaroslav Suský – VLK
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DĚTI ZE ŠKOLKY SI ZKUSILY VYROBIT BURČÁK
Podzimní měsíce jsou časem sklizně, mnoha druhů ovoce i zeleniny. A právě proto
se rozhodly děti z naší mateřinky na téma
ovoce a zeleniny tvořit. Nejen výtvarně,
i na vaření došlo. Modelovaly z plastelíny,
malovaly, kreslily, vařily zeleninovou polévku, pekly štrůdly a dokonce si zkusily
vyrobit i burčák. No jak jinak, vždyť jsme
na jižní Moravě!
Kolektiv učitelek MŠ Velké Pavlovice
Září burčákem vaří! A my děti ze školky
ho už umíme dokonce i vyrobit.

«

BRAMBORIÁDA, OSLAVA PODZIMU V MATEŘINCE
Začátek podzimu oslavily děti naší mateřské školy i se svými rodiči a paní učitelkami netradičně – „Bramboriádou“ na
zahradě školky. Děti v rámci prožitkového
učení poznávaly ovoce, zeleninu, navštívily výstavu „Dary jižní Moravy“ na Ekocentru Trkmanka, doma některé pomáhaly při sklizni na zahrádce.
Povídali jsme si o tom, co rádi jíme, proč je
zelenina zdravá. A tak říjnové odpoledne
bylo ve znamení oslavy nejčastější přílohy
našich obědů – brambor.
Na zahradě mateřské školy se děti střídaly
u jednotlivých stanovišť, kde se s bram-

borami házelo, vykopávaly se z důlků,
tiskalo se bramborovými tiskátky, vozily
se v kolečkách. Děti i někteří tatínci si zaskákali v pytlích. Za pomoci rodičů si děti
vyrobily a odnesly bramborového ježka.
Za splněné úkoly je čekala bramborová
medaile. Paní učitelky již dopoledne s dětmi uvařily pravou bramboračku pro celou
školku. Všichni se v dobré náladě a s plnými bříšky rozcházeli domů. Tak nashledanou na příští společné akci!
Kolektiv učitelek MŠ Velké Pavlovice

Pytel k bramborám nerozlučně patří, tak
proč si v něm třeba nezaskákat!

BUDULÍNEK DĚTI POBAVIL I POUČIL
Začátkem měsíce října přišly všechny třídy velkopavlovické mateřské školy na pohádkovou návštěvu do městké knihovny.
Knihovnice paní Mgr. Dana Růžičková
nejprve s dětmi probrala některá neobvyklá slova a výrazy, jež se vyskytují ve
starších pohádkách. Poté jim přečetla pohádku O Budulínkovi a nakonec i pustila
v novější verzi – zpívanou.
Dětem se v knihovně velmi líbilo. Pohádkové posezení obohatilo jejich fantazii a slovní zásobu.
Věra Procingerová
Budulínek nezklamal, jeho napínavý
příběh děti baví už po staletí.

«
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JAK NA NEMOCI? DĚTI SI NA NĚ NABROUSILY ZUBY :-)!
Pochmurné, proměnlivé podzimní počasí
sebou přineslo i větší nemocnost našich
dětí a tak se všechny třídy zapojily do projektu „Poznáváme lidské tělo a pečujeme
o své zdraví“.
Hráli jsme si na lékaře, na nemocnici, prohlíželi jsme encyklopedie. Zkrátka, studovali jsme jako opravdoví lékaři. Už poznáme části lidského těla, víme, jaké máme
smysly a co díky nim naše tělo dokáže. Při
sestavování kostry jsme zjistili, že se tělo
skládá z kostí a svalů.
A jak pečujeme o své zdraví? Nejen přiměřeným oblékáním podle počasí, ale
i správnou hygienou a životosprávou. Uvařili jsme spoustu zdravého jídla a zahráli si
na kuchaře. K ochutnání byly ovocné špí-

zy, zeleninový salát s těstovinami, pečené
brambory i jablečný štrůdl.
Dětským zoubkům prospívá nejen zdravá
strava, ale i správná péče o ně. A jak na to
se děti dozvěděly od studentek druhého
ročníku zubního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ty si
pro děti připravily ukázku správné dentální hygieny.
O říkanky a pohybové hry není ve školce
nikdy nouze a tak to bylo i k tomuto tématu. Nejvíc děti bavila hra „Na krvinky“,
honěná „Baba Rýma“ a cvičení „Pravá levá“.
Pro nás z toho plyne poučení, že dovádět
můžeme pouze při dodržení stanovených

Jakou zbraň použít k boji se zubním
kazem? No přeci kartáček!

pravidel, abychom se nezranili a předcházeli úrazům. A co nakonec? Víme, že pečovat o své zdraví je správná věc.
Kolektiv učitelek Mateřské školy
Velké Pavlovice

POHÁDKOVÝ PROSINEC
S MIKULÁŠEM A VÁNOCEMI
V pátek 5. prosince dopoledne navštívila naši školičku „mikulášská skupina“
z řad bývalých zaměstnanců a dětí, která
letos vystřídala pravidelně k nám docházející „svatou pětici“.

Mikulášská družina na návštěvě
v mateřince. Mikuláš s andělem byli
spokojeni, čert už méně. Jsou tu samé
hodné děti, odešel s nepořízenou!

Děti dokazovaly svoji odvahu přednášením básní a zpěvem písní, za které byly
právem odměněny sladkostmi a ovocem.
Došlo i na tanec a čertovské rejdění. Plny
dojmů se rozcházely do svých tříd.

V příštích dnech na ně čeká pečení perníčků, vánoční tvoření s rodiči, výroba
ozdob a přání, zdobení vánočního stromečku pro zvířátka a další zajímavé činnosti související s příchodem Vánoc.
Při této příležitosti přejeme všem a hlavně dětem krásné chvíle prožité s rodinou
u vánočního stromečku a v novém roce
pevné zdraví.
Kolektiv učitelek Mateřské školy
Velké Pavlovice

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
Od října letošního školního roku pracuje
na Základní škole Velké Pavlovice nově
utvořené komplexní Školské poradenské
pracoviště (zkráceně ŠPP), které je tvořené výchovným poradcem, metodikem
prevence, školním speciálním pedagogem a školním psychologem. Cílem tohoto pracoviště je zkvalitnit nabídku služeb
pro žáky, jejich rodiče, ale i zaměstnance
školy.
A co lze očekávat? Jako na vše, co začíná
a co na škole není zavedeno dlouhodobě,
si na působení ŠPP musí teprve všichni
zvyknout a pochopit, co od něj mohou
očekávat.
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Základní představa je především v rychlé dostupnosti služeb tohoto pracoviště,
neboť mnohdy vzniká potřeba neodkladného řešení problémů, což bývá nejefektivnější. Také nastávají situace, že se sice
ví, co dítěti je, ale není moc jasné, jak by se
s ním mělo dál pracovat.
I zde vidím jako velmi přínosné, že na škole působí někdo, kdo může rodičům poradit, mnohé jim vysvětlit, také je podpořit
a společně s nimi nacházet to, co je pro
jejich dítě nejvhodnější, jak mu pomoci,
jak s ním pracovat, už jen proto, že každé
dítě je jiné a na každé dítě neplatí to stej-

né. Zkrátka někdy je vše opravdu o hledání toho, co danému dítěti sedí a to jak při
učení, tak i při ovlivňování různých projevů chování.

Co se objevuje při působení
školního speciálního pedagoga
a školního psychologa?
Rodiče často nemají představu, co na
škole tito lidé dělají. A zde je třeba, aby
pochopili a věděli, s čím za nimi mohou
přijít. Většinou by jim tyto informace měli
zprostředkovat třídní učitelé, výchovný
poradce, metodik prevence. Ovšem jsou
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také věci, se kterými se rodiče mohou na
tyto odborníky obrátit přímo, neboť se netýkají primárně školy, ale třeba jen dítěte
samotného.

Co je tedy úkolem školního
psychologa a školního
speciálního pedagoga?
Primárně se snaží spolu s ostatními členy
školního týmu o to, aby byly děti (ale nejen
ty) ve škole spokojené. Z pohledu psychologa vnímám situaci tak, že když už děti
mají spolu trávit čas ve třídě s dětmi, které
si samy nevybraly, prostě se jen narodily
ve stejné době - měly by vědět, co je ještě
vhodné a co už nevhodné chování, a celkově by se měla rozvíjet spokojenost třídy
(skupiny jednotlivců).
Dětská skupina je často odrazem skupiny dospělých (př. pracovního kolektivu).
Většina dospělých vnímá, že stejně tak
jako na pracovištích přibývá problémů
v mezilidských vztazích, ve třídách tomu
není jinak (jsou často odrazem společnosti). Mnohdy to není o třídním učiteli, ale
prostě o tom, kdo se ve třídě sejde.
Školní psycholog, ideálně s třídním učitelem a rodiči, pracuje na tom, aby si děti
vytvořily dobré prostředí, protože ve třídě
pak tráví spolu mnoho let. Ideální také je,
pokud se s dětmi takto pracuje již od první
třídy, nejlépe však od mateřské školy, kde
již některé obtíže vyvstávají.

Práce školního psychologa ve škole je často o mapování vztahů mezi dětmi a není
o diagnostice, ta je spíše okrajová (a často na vyžádání samotných rodičů) a může
být spíše pomocí pro rodiče. Nemluvím
tady o diagnostice intelektu, čehož se
kdekdo bojí, ale spíše o diagnostice obtíží dítěte třeba při učení, pomoc s učební
strategií, metodami a možnostmi, co by
se dalo ještě pro dítě udělat, aby se něco
naučilo (především číst, psát, počítat, ale
i jiné), práce s nevhodnými projevy chování, rozvoj některých dovedností atd.
Práce speciálního pedagoga je obdobná,
ale spíše zaměřená na výukové obtíže.
Opět zde platí, že pokud se s dítětem začíná pracovat brzy, výsledky se také dostaví
rychleji. Někdy je třeba práce s kompenzačními pomůckami (dysortografické tabulky, bzučáky apod.) a je třeba si uvědomit, že to, že má někdo poruchu učení,
neznamená, že s tím nikdo dál nebude nic
dělat.
Pokud má někdo problémy s řečí, většinou
máme tendenci situaci řešit více. Nebo si
představte, že dítě nemá nohu. Kompenzací je, že se naučí chodit s protézou. Ve
chvíli, kdy je dítě dyslektik, kompenzací
je, pokud s ním rodiče pod vedením odborníka a samozřejmě také „pravidelně
doma“ pracují tak, aby jeho handicap byl
kompenzován natolik, nakolik je to pro
dané dítě možné. Nebo se snažit, v případě
že to lze, aby i s tímto handicapem mohlo
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dítě dosahovat studijních výsledků, které
odpovídají jeho intelektovému potenciálu. V tomto může pomoci nejen psycholog
a speciální pedagog, ale i ostatní členové
týmu ŠPP a učitelé školy.

A co je potřeba?
Ve škole i v práci je to především spolupráce, někdo si pracuje ,,sám“, ale mnohdy potřebujeme spolupracovat a sjednotit
se. Cestu tedy vidím ve spolupráci rodiny
a školy a vzájemném předávání informací.
I to je součást cesty k řešení mnoha obtíží
a situací. Nelze zasáhnout, pokud nemáme informace (ať již jsou důvodem obavy
nebo něco jiného), zároveň je vždy třeba,
aby byly vyslechnuty ideálně všechny strany - i pohled pedagoga, který není zanedbatelný.
Věřím, že nově vzniklé poradenské pracoviště na základní škole bude vnímáno,
a to nejenom rodičovskou veřejností,
jako cesta k předcházení, řešení a nápravy mnohých obtíží a problémových
situací.
Všem zákonným zástupcům, žákům i pedagogům přeji příjemný vánoční čas a hodně radosti a úspěchů při práci s dětmi.
Mgr. et Bc. Jana PLÁTENÍKOVÁ

SLAVNOST SLABIKÁŘE
Ode dne, kdy naši prvňáčci usedli poprvé
do školních lavic, uplynuly již tři měsíce.
Z nesmělých dětí se stali opravdoví školáci. Dnes už poznají jednotlivá písmena, spojují je do slabik, čtou krátká slova
a věty. Přečetli i celou Živou abecedu.
Ve středu 3. prosince 2014 je čekalo příjemné překvapení. Přímo z rukou pana
ředitele školy RNDr. Ludvíka Hanáka
si prvňáčci převzali zasloužený SLABIKÁŘ. Knihu, kterou si už celou přečtou
sami. V tento slavný den nechyběla ani
sladká odměna – čokoládový dort.
Mgr. Eva Drienková,
Mgr. Darina Zborovská
Naši malí čtenáři!

«
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DEN POEZIE
Festival Den poezie se každoročně odehrává v mnoha městech České republiky,
a to 16. listopadu, kdy si připomínáme
narození Karla Hynka Máchy. Tentokrát
se neoficiálně zapojily i 1. až 4. ročníky
prvního stupně naší školy.
13. listopadu byl pro žáky zorganizován
projektový den, na jehož přípravě se podílely z velké části i samotné děti a jednotlivé třídy. Úvod a zahájení si vzala na starost
4. B. V kostýmech hned ráno vítala všechny příchozí tzv. motákem (básní smotanou do ruličky). Básně žáci vybrali ze
svých oblíbených knih a ručně napsali na
lístečky.
První vyučovací hodinu proběhla ve třídách beseda o poezii, básnících, o knihách poezie, které si žáci do školy přinesli,
recitovali oblíbené básně, tvořili rýmy a
o přestávce své knihy vystavili na chodbě
školy.
Druhou vyučovací hodinu si jednotlivé
třídy navzájem zahrály připravené divadlo, tedy veršovanou báseň dramaticky
zpracovanou. Nechyběly kostýmy, vyrobené masky, rekvizity, kulisy i loutky.

Díky poezii si měly děti možnost dokonce i vyzkoušet zahrát divadlo.

Poslední hodinu ve skupinkách plnili úkoly z pracovních listů. Doplňovali rýmy,
přiřazovali ilustrace a hádali hádanky.
Jeden z nejzajímavějších úkolů byl hledat
na verše rozstříhanou báseň, ukrytou na
různých místech budovy prvního stupně.
Verše museli najít a potom i ve správném
pořadí poskládat v původní báseň.

Děti i dospělí se s poezií často nesetkávají, proto byl projektový den pro všechny
přínosem i obohacením. Podle nadšení a
chuti plnit zadané úkoly, děti projektový
den bavil a jako malou odměnu si každý
domů odnesl diplom „Malého básníka“.
Mgr. Lucie Nováková

STOP DROGÁM, ALKOHOLU, KOUŘENÍ A KRIMINALITĚ
Všichni si uvědomujeme, jak je důležitá
včasná prevence především u dětí. Proto
jsme na naší základní škole vyhlásili mě-

síc listopad – Měsícem prevence. V této
době jsme pro naše žáky od 1. do 9. ročníku uspořádali sérii besed a pořadů zamě-

řených právě na ty negativní jevy, které je
nejvíce ohrožují a jimž někteří žáci z různých důvodů mohou podlehnout.
Nejvíce se setkáváme s kouřením žáků,
což zkouší už i děti v poměrně útlém věku.
Besedu s názvem „Moderní je nekouřit“
uskutečnil pro žáky od 5. do 9. ročníku
pan Petr Helešic z nadace ACET. Besedy
se setkaly u našich žáků s velmi pozitivním ohlasem a troufáme si říci, že většinu
žáků odradily od experimentování ať už
s cigaretami, či s vodními dýmkami, o čemž
svědčí následující citace.

Mladší školáci z prvního stupně se prostřednictvím preventivními programu „Stali tygry“ :-).
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Žáci sedmého ročníku napsali:
• Celá beseda byla zajímavá a poučná.
• Beseda se mi líbila a já jsem si vzala
k srdci, že chci být zdravá a chci mít co
nejlepší život, a proto nikdy nebudu kouřit.
• Borec není ten, kdo kouří, ale ten, kdo
dokáže říct NE cigaretám.
• Dospěla jsem k názoru, že nikdy nebudu
kouřit.
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• Přednáška se nám velmi líbila a já doufám, že nikdo z nás nebude kuřák.
• Po tom, co jsem viděl, tak vůbec nebudu
kouřit.
• Pan Helešic nám říkal, že je to naše volba
a moje je, že nebudu kouřit.
• Přednáška byla velmi zajímavá a myslím, že nám všem vysvětlila, proč nekouřit.
Starší žáci z 8. a 9. ročníku se také zúčastnili besedy s novinářem, televizním reportérem a spisovatelem Josefem Klímou,
který si pro ně připravil pořad, jehož hlavním tématem byla zločinnost a kriminalita mladých lidí a na základě skutečných

a často velmi tragických příběhů z reálného života je vedl k zamyšlení nad následky
různých nerozvážností mladých lidí, jež
jim zničily celý budoucí život.
Pro naše mladší žáky z 1. – 4. ročníku jsme
vybrali preventivní program přímo určený
této věkové skupině s názvem „Staň se
tygrem“, který je upozorňoval na nebezpečí experimentování s drogami a alkoholem i v souvislosti s ovlivňováním staršími
kamarády. Žáci zhlédli představení, jehož
hlavní hrdinou byl tygr TJ a dva klauni.
Děti byly interaktivní formou vtaženy do
této problematiky. Představení bylo plné
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her, poučných, ale i veselých scének. Na
závěr všichni žáci obdrželi barevný komiks a gumový náramek.
Potěšilo nás, že všechny uskutečněné pořady se setkaly s velmi příznivým hodnocením ze strany našich žáků.
Samozřejmě měsícem listopadem prevence na naší základní škole nekončí. Probíhá
během celého školního roku ať už v rámci
preventivních programů, tak i v době vyučování v jednotlivých předmětech. Chceme, aby si naši žáci uvědomovali skutečné
cíle a hodnoty svých životů.
Mgr. Jitka Šaňková

DEVÁŤÁCI BESEDOVALI NA RADNICI, SE STAROSTOU A TAJEMNICÍ
V pátek 26. září 2014 jsme se v hodině
občanské výchovy vydali na radnici, kde
nás očekával pan starosta a tajemnice
Městského úřadu Velké Pavlovice. S paní
učitelkou Prokešovou, která nás vyučuje
občanskou výchovu, kde aktuálně probíráme téma občan, a ta nám zajistila příležitost dozvědět se to z první ruky.

dotacích, odkud se dotace dostávají např.
z Evropské unie a také na co se využívají.

Pan starosta začal o vedení města, zjistili
jsme kolik členů má zastupitelstvo našeho města a že v blízké době budou volby
do zastupitelstva. Následovalo téma o

Minuty ubíhaly rychle a my se ani nenadechli a byl konec hodiny. Celá třída byla nadšená. Děkujeme panu starostovi, že si na nás
našel čas a paní učitelce, že nám to umožnila.

Všechny nás zajímalo, jaké plány má město se sokolovnou a kinem, které už dlouho
dobu není využito, nemuseli jsme se ani
ptát a naše otázky byly za chvíli zodpovězeny, i na koupaliště došla řeč.

DEVÁŤÁCI POZNÁVALI LONDÝN.
NA VLASTNÍ KŮŽI, NEJENOM PRSTEM NA MAPĚ.
Ve dnech 24. až 29. října se uskutečnil poznávací a jazykový výlet pro část
žáků deváteho ročníku Základní školy
Velké Pavlovice do Londýna. Většina ze
zúčastněných si poprvé na vlastní kůži
prožila let letadlem a orientaci a poznání
v opravdovém velkoměstě.

k proslulým tenisovým kurtům ve Wimbledonu nebo na fotbalový stadion Chelsea. Další důležitou částí byla i orientace

Žáci 9. třídy na besedě se starostou města
a tajemnicí na velkopavlovické radnici.
Žákyně 9. ročníku Iva Pazderková
a Michaela Otřelová, www.zs.velke-pavlovice.cz

v historickém centru města pomocí mapy
a mezi spoustou turistů, kdy bylo zapotřebí ptát se i na správnou cestu nebo
otevírací čas muzea. Bez tohoto by se za
krásného počasí nemohli úspěšně vyfotit u světoznámého mostu Tower Bridge
nebo v té době červenými květy „osázené“

Londýn je na jednu stranu město plné
historických staveb, památek a tradic,
ale také na druhou stranu multikulturní
a velmi moderní žijící metropole. Nebyla
tudíž hlavní každodenní náplní návštěva některé z proslulých dominant města,
nýbrž vlastní poznávání a komunikace
s místními lidmi.
Žáci se učili orientovat a přepravovat
v městské dopravě, především v metru,
které má nesrovnatelně větší síť než např.
metro pražské tak, aby se dostali např.

Deváťáci v Londýně – nezapomenutelný zážitek na celý život.
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pevnosti Tower. Po procházce městem
samozřejme také vyhládne, a ten, kdo si
v restauraci nebo u stánku dokáže správně
vybrat a domluvit se, tak vychutnává tradiční britská i světová jídla na břehu Temže s výhledem na projíždějící černé taxíky
a červené doubledeckery.
Pro zúčastněné bylo velkým pobavením
a poznáním také to, že se v jednu chvíli
mohli ocitnout jak na západní polokouli
naší Země, tak na její východní části. Tuto
možnost měli právě u observatoře Green-

wich, z které je úžasný pohled na panorama části města.
Značným překvapením pro mnohé bylo
v průběhu celé akce také to, že v londýnských parcích se vyskytuje a chová velké
množství různých zvířat, že jsou velmi
rozlehlé, čisté a upravené. Absolutní vítězství zaznamenalo krmení veverek. Prostě
klasická konzervativní Anglie.

Bukovské, která odvedla opět obrovský
kus práce, díky kterému v našich žácích
na velmi dlouho dobu zůstane mnoho krásných dojmů a zážitků, hlavně ale i poznání toho, že to co se sami žáci v anglickém
jazyce doposud naučili, tak má konkrétní
praktický smysl a využití.
Mgr. Jaroslav Hicl

Závěrem se patří vyslovit velké poděkování hlavní organizátorce celé akce Lence

CO NOVÉHO VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ?
První tři měsíce nového školního roku
2014/2015 utekly ve školní družině při ZŠ
Velké Pavlovice jako voda. Během zářijových dní jsme rádi přivítali nejenom malé
prvňáčky, ale taktéž starší otrlé „družinkáře“, kteří k nám již v předchozích letech
docházeli.
V současné chvíli máme v obou odděleních ŠD plný stav s celkovým počtem 74
dětí z prvních až pátých tříd.
Období vzájemného seznamování a poznávání v nově utvořeném kolektivu mají
již školáci za sebou. Z jejich reakcí lze soudit, že se jim pobyt v prostředí obou dru-

žin líbí a že rádi tráví volný čas aktivitami
a činnostmi, které jim nabízíme.
Nyní se s dětmi v ŠD těšíme na nadcházející adventní čas, který s sebou přináší
spoustu tradičního vánočního tvoření.
Netrpělivě očekáváme Mikuláše, zda na
nás stejně tak jako v loňském roce i letos
nezapomene a nechá nám v družině malé
sladké překvapení.
Pakliže budeme hodní, nalezneme i pod
družinkovým vánočním stromečkem nějaké dárečky pro kluky i holčičky!
Vychovatelky ŠD při ZŠ Velké Pavlovice

Čas ve školní družině si často krátíme výtvarnými aktivitami. Děti totiž velmi baví.

MERRY CHRISTMAS, ZNÍ ANGLICKOU ŠKOLNÍ DRUŽINOU
V druhé polovině září nového školního
roku 2014/2015 zahájilo opětovně svoji
činnost anglické oddělení školní družiny. Početná skupinka 20 dětí z prvních
a druhých tříd se každé odpoledne schází s cílem přiučit se a nenásilnou formou
zdokonalit v anglickém jazyce.
Formou písniček, her a výtvarného či rukodělného tvoření si v příjemném tempu
osvojujeme a stále opakujeme anglická
slovíčka, jednoduché pokyny a fráze.
Na počátku všeho stála anglická abeceda,
poté přišly na řadu číslice, barvičky, dny
v týdnu, části těla, členové rodiny, počasí aj.
Nyní jsou před námi nadcházející Vánoce
a s nimi na nás čekají anglické koledy a slovíčka s tématikou Vánoc.
Mgr. Lenka Tesařová
Chytré bystré hlavičky zvládají barvy
nejen česky, ale i anglicky!
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ŠKOLNÍ SÁLOVÁ KOPANÁ
Základní kolo školní sálové kopané se
odehrálo 16. října 2014 ve sportovní hale
Základní školy ve Velkých Pavlovicích, za
účasti týmů ze ZŠ Kobylí, ZŠ Zaječí, ZŠ
Komenského Břeclav a pořádající ZŠ Velké Pavlovice.
Kluci z těchto čtyř škol bojovali o postup
do další fáze vyřazovacích bojů a nutno
dodat, že postupoval pouze jeden, ten nejlepší tým. Turnaj se odehrával ve skvělé atmosféře, kterou vytvořili žáci na tribunách.
Hrálo se systémem každý s každým a hrací
doba byla 2x15 minut. V prvním kole jsme
narazili na ZŠ Zaječí, kterou naši kluci porazili vysoko 16:1, v druhém zápase jsme
se utkali se ZŠ Komenského Břeclav, kterou jsme porazili 3:2 a v posledním, nej-

dramatičtějším utkání, kde šlo o to, který
tým postoupí, jsme uhráli remízu se ZŠ
Kobylí 2:2.
Díky nejvyššímu bodovému zisku jsme si
po zásluze zajistili postup do dalšího kola,
které se uskuteční s největší pravděpodobností v Břeclavi.
Za ZŠ Velké Pavlovice nastoupili: Kaderka Tobiáš – Novák Jiří, Havlík Patrik,
Vymazal Oldřich, Kacer Tadeáš – Osička
Tomáš, Krejčeřík Radek, Procinger Jan,
Zborovský Miroslav – Pilka Dominik, Polák Pavel, Bednařík Viktor, Dohnal Denis.
Všem klukům chci poděkovat za přístup
a zápal pro hru, ale hlavně za to, že vytvořili tým!
Mgr. Svoboda Lukáš

Vítězný tým – žáci ZŠ Velké Pavlovice.

Výsledková listina:
1. ZŠ Velké Pavlovice - 7 b.
2. ZŠ Komenského - 6 b.
3. ZŠ Kobylí - 4 b.
4. ZŠ Zaječí - 0 b.

Z GYMNÁZIA

ROZVOJOVÉ PROJEKTY NAŠEHO GYMNÁZIA
První čtvrtletí školního roku 2014/2015
uteklo pro nás pedagogy i žáky našeho
gymnázia neskutečně rychlým tempem.
Hodnocení chování a prospěch žáků školy
bylo předmětem jednání čtvrtletní pedagogické rady v minulých dnech a následného konzultačního odpoledne pro
rodiče. Zákonní zástupci žáků byli informováni o studijních výsledcích svých dětí.

Na testování Vektor 1 s odstupem čtyř let
navazuje výstupní testování maturantů
v rámci projektu Vektor 4, které je určené
pro studenty oktávy a 4. A. Jeho cílem je
naopak zhodnocení relativního posunu
žáků ve vzdělávání, a tím získání nestranného posouzení přínosu školy k němu.
I tyto výsledky škola obdrží do konce kalendářního roku.

Jsme přesvědčeni o tom, že čas, který
zbývá do vydání pololetního vysvědčení
v lednu 2015, využijí žáci školy k vylepšení svých studijních výsledků. Motivací
pro studenty vyššího stupně gymnázia je
při dosažení celkového průměrného prospěchu do 1,5 jednorázové prospěchové
stipendium. V minulém školním roce toto
stipendium obdrželo 24 studentů školy.

Naše škola uspěla s projektovou žádostí
v rámci projektu ERASMUS +, COMENIUS. Na jaře jsme sice s předloženou
žádostí o klíčovou aktivitu KA 1 byli
úspěšní, ale byli jsme zařazeni na pozici
náhradníka. Evropská komise dne 24. září 2014 odsouhlasila naši žádost o klíčovou aktivitu KA 2, název „E-learning
in school practice in modern secondary
schools across Europe. Let us take up
the challenge together“. Stali jsme se tak
partnery školy v Polsku, Španělsku, Řecku, Turecku a Rumunsku. Dané školy si
budou vyměňovat nejenom počítačové
zkušenosti, ale budou se i setkávat v jednotlivých zemích. I toto je příležitost pro
další vzdělávání studentů a pedagogů našeho gymnázia.

Pravidelně na počátku studia testujeme
studenty prvních ročníků čtyřletého oboru a studenty pátého ročníku osmiletého
oboru z matematiky, českého, anglického
a německého jazyka a obecných studijních
předpokladů. Testování se uskutečňuje
v rámci projektu Vektor 1, který organizuje společnost Scio. Individuální hodnotící
zprávu obdrží každý žák. Celkové výsledky našich studentů v projektu Vektor 1
jsme zatím neobdrželi, ale očekáváme je
každým dnem.

První setkání se uskutečnilo v těchto dnech
na střední škole Zespol Szkol im Sklodowskiej-Curie v Dzialoszyne v Polsku.

Celé setkání probíhalo v přátelské a neformální atmosféře. Bylo zaměřené na
plánování aktivit v nadcházejícím dvouletém období realizace projektu. Naše škola
a město se role hostitele zástupců těchto
škol ujme v dubnu příštího roku. Tento
projekt je velkým přínosem pro další směřování školy v rozvoji jazykových kompetencí vyučujících a žáků školy.
„Cloud je budoucnost vzdělávání“ je název projektu, který akceptovalo MŠMT
v Praze v rámci výzvy č. 51 z Operačního
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výše finančního příspěvku pro
naši školu je v celkové částce 539 840,- Kč.
Projekt je zaměřen na podporu profesního
rozvoje pedagogických pracovníků škol
a školských zařízení pro využívání ICT ve
výuce na koučink, mentoring a podpora
pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických
problémech s využitím ICT ve výuce. Projekt je veřejností prezentován spíše pod
názvem Tablety do škol.
Společně s Gymnáziem Ladislava Novomeského v Senici jsme realizovali od
března do září 2014 společný projekt
„Poznáváme přírodu – poznáváme sebe“,
který byl zaměřený na přírodovědnou činnost, poznávání kulturně-historických památek břeclavského regionu i navazování
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a rozvíjení přátelských studentů obou
škol. Na závěr projektu obě školy uspořádaly sympózia, na kterých seznámily
zúčastněné studenty škol s výsledky společného projektu. Vybraní studenti představili jednotlivé prezentace ke specifickým cílům projektu.
Život školy také doplňuje řada poznávacích a výchovně vzdělávacích akcí, např.
adaptační program tříd 1. A, primy, třídenní literární exkurze do Prahy pro studenty oktávy a 4. A. Účastnili jsme se veletrhů středních škol v Břeclavi a Hodoníně.
Na schůzkách s rodiči žáků devátých tříd
v Židlochovicích, Hustopečích, Hodoníně

a dalších obcích jsme informovali o možnostech studia na naší škole ve školním
roce 2015/2016.
Uskutečnili jsme první Den otevřených
dveří v tomto školním roce. Studentský
parlament organizoval v pořadí druhý
Retroden věnovaný událostem listopadu
1989. Studenti vyšších ročníků se zapojili
do projektu deníku „Mladá fronta Dnes“
s názvem „Studenti čtou a píší noviny“.
Projekt bude doplněn besedou v brněnské redakci MF Dnes. V pilné přípravě je
příprava vánočního jarmarku a koncertu,
kterým se žáci školy představí veřejnosti
15. prosince 2014.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA GYMNÁZIU
Dne 14. ledna 2015 se na Gymnáziu Velké
Pavlovice uskuteční od 8.00 do 17.00 hodin v tomto školním roce již druhý „Den
otevřených dveří“ se zajímavým programem, který je určen především pro bu-

doucí zájemce o studium a jejich rodiče.
V programu tohoto dne nebudou chybět
ukázky chemických, fyzikálních a biologických pokusů, stejně jako testy nanečisto z českého jazyka, matematiky a sa-

Vedle tradičních aktivit, které během příštího kalendářního roku uskutečníme, stojí za připomenutí přípravné kurzy, školní
ples, dva lyžařské kurzy, poznávací zájezd
do Anglie v květnu příštího roku apod.
Více informací o všech aktivitách školy
získáte na www.gymnazium.velke-pavlovice.cz
Na závěr stručného nahlédnutí do života
školy bych rád touto cestou popřál úspěšný
nový rok 2015 pracovníkům školy, žákům,
rodičům a všem čtenářům Velkopavlovického zpravodaje.
PaedDr. Kropáč Vlastimil, ředitel školy

mozřejmostí bude prohlídka kmenových
tříd, odborných učeben a dalších prostor
školy.
Každý návštěvník obdrží ročenku školy
a může se zapojit do vědomostní soutěže.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

KAM NA STŘEDNÍ? NA VELKOPAVLOVICKÉ GYMNÁZIUM
Ve dnech 8. a 9. října 2014 se v Hodoníně
uskutečnil již 18. ročník „Veletrhu vzdělávací nabídky středních škol“, který je určen
pro žáky základních škol. Této tradiční akce
se zúčastnili zástupci mnoha středních
škol, mezi nimiž bylo i naše gymnázium.
Zájemci z řad žáků základních škol a jejich
rodiče se zajímali nejen o možnosti studia
na jednotlivých školách, ale měli možnost
zhlédnout módní přehlídku a účesovou
tvorbu z příbuzných učebních oborů, vystoupení pěveckého sboru Klvaňova gymnázia a také krátkou ukázku hry na lesní
roh.
První den veletrhu školu zastupovaly studentky Alexandra Garajová a Kristýna Líčková, následující den studentky Jana Kršková a Lucie Robošová spolu s výchovným
poradcem PhDr. Stanislavem Rubášem.

Mezi návštěvníky z řad žáků devátých tříd
a jejich rodičů nechyběli ani výchovní poradci základních škol. Jednoznačně převažoval zájem o čtyřletý studijní obor, své dotazy směřovali na výuku cizích jazyků, která
je u nás posílena a žák má možnost volit
z pěti jazyků, dále sportovní a mimoškolní
aktivity, na možnosti dojíždění, úspěšnost
studentů v nových maturitních zkouškách
a v přijímacím řízení na vysoké školy.
Naši studenti opět prokázali svoje výborné
komunikační schopnosti a přispěli svým
vlídným a kultivovaným vystupováním k reprezentaci naší školy a již dnes se těší až se
s většinou zájemců setkají na dnu otevřených dveří, který bude na naší škole probíhat 14. ledna 2015.
PhDr. Stanislav Rubáš

Studentky Alexandra Garajová a Kristýna
Líčková reprezentují velkopavlovické gymnázium na veletrhu vzdělávání v Hodoníně.

O PROJEKTU „POZNÁVÁME PŘÍRODU - POZNÁVÁME SEBE“
Gymnázium Velké Pavlovice spolu s Gymnáziem Ladislava Novomeského v Senici
realizovaly od března do září 2014 společný projekt „Poznáváme přírodu – pozná-
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váme sebe“, který byl zaměřený na přírodovědnou činnost, poznávání kulturně
– historických památek břeclavského regionu i navazování a rozvíjení přátelských

studentů obou škol. Základem projektu
byly dva pětidenní pracovní workshopy ve
dnech 22. - 26. dubna 2014 a 7. - 11. července 2014.
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Každého workshopu se zúčastnilo 30 studentů ve věku 12 – 18 let (z každé školy
15), dva lektoři – pedagogičtí pracovníci
(z každé školy jeden) a dva odborní lektoři. Studenti na každém workshopu plnili
4 základní cíle.
Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny mapovali v katastru Velkých
Pavlovic výskyt sysla obecného, který je
od roku 2008 veden jako kriticky ohrožený druh. Poznávali Lednicko-valtický areál, v naší oblasti nejvýznamnější kulturní
a přírodní památky zapsané v Seznamu
kulturního dědictví Unesco od roku 1996.
Učili se pracovat s astronomickým dalekohledem tak, aby v letošním školním
roce začal při Gymnáziu Velké Pavlovice
pracovat astronomický kroužek.
Čtvrtým cílem bylo zhodnotit stupeň biodiverzity v biocentru Zahájka, kde v roce
2013 byl vytvořen systém malých tůní
a velké tůně, která má charakter malého
rybníka. Cílem vytvoření tohoto areálu
bylo navrátit do přírody přirozený systém
mokřadů, který umožní návrat drobných
živočichů a rostlin do přírody.
Útočiště našli studenti na Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, kde bylo
zajištěno nejen ubytování a stravování, ale
i prostory pro odbornou práci. Studenti
byli rozděleni do čtyř pracovních skupin,
z nichž každá připravovala podklady pro
vytvoření prezentací k jednomu specifickému cíli projektu.
V září, po zahájení školního roku, vybraní
studenti zpracovali konečné verze prezentací. Studenti z Velkých Pavlovic vytvořili
prezentaci k mapování sysla obecného
v katastru Velkých Pavlovic a prezentaci

KDYŽ KNIHA OŽIJE...
Ve středu 1. října 2014 se všechny třídy
gymnázia shromáždily ve velkopavlovickém kině. Důvodem tohoto setkání bylo
„Listování“. Jedná se o projekt, který
vznikl v roce 2003, v němž účinkující čtou
knihu za pomoci tzv. scénického čtení. Jinak řečeno, svůj ústní projev doprovázejí
zvukovými efekty a divadelním hraním,
aby diváka co nejvíce vtáhli do děje.
Kniha, kterou nám předvedlo trio Alan
Novotný, Lenka Janíková a Lukáš Hejlík,
se nazývá „Gottland“. Jejím autorem je
Marius Szczygieł a vypráví nám příběhy

Účastníci pětidenního dubnového workshopu projektu „Poznáváme přírodu – poznáváme
sebe“ si vyrazili i na Janův hrad u Lednice.

k biocentru Zahájka, studenti za Senice
prezentaci k návštěvě Lednicko-valtického areálu a práce s astronomickým dalekohledem. Studenti také zpracovali videozáznam o průběhu workshopů a odborný
lektor videozáznam o syslí rodině, kterou
delší dobu sledoval.
Na závěr projektu obě školy uspořádaly
sympózia, na kterých seznámily zúčastněné studenty škol s výsledky společného
projektu. Vybraní studenti představili jednotlivé prezentace ke specifickým cílům
projektu. Sympózium v Senici se uskutečnilo 22. 9. a ve Velkých Pavlovicích 25. 9.
2014.
Závěrečnou akcí projektu byla beseda s občany ve Velkých Pavlovicích dne 25. 9. 2014.

Studenti z Velkých Pavlovic občanům předvedli své prezentace a vytvořené videozáznamy. V neformální besedě pak hovořili
o výskytu sysla obecného na pozemcích
v katastru Velkých Pavlovic. Výsledky
z mapování sysla obecného v katastru Velkých Pavlovic budou předány Agentuře
ochrany přírody a krajiny k dalšímu zpracování.
K projektu byly vytvořeny pro každou
školu tři naučné panely, brožurka (celkový náklad 500 ks) a sada třiceti fotografií.
Všechny materiály budou využity k prezentaci škol a ve výuce.
Ing. Marie Šmídová, koordinátorka
projektu „Poznáváme přírodu
– poznáváme sebe“

o „velkých“ Češích. K vidění byl životní
příběh podnikatele a tvůrce obuvnického
impéria ve Zlíně, Tomáše Bati, poslední
chvilky studenta Zdeňka Adamce, který
svůj život obětoval za demokracii, či životní osudy herečky Lídy Baarové.
Smyslem představení není předvést celou
knihu, ale má diváka přesvědčit o její kvalitě a přimět jej si ji přečíst. V dnešní době,
kdy se od čtení knih spíše upouští, je tento
projekt zcela jednoznačně skvělým přiblížením četby, nám, mladším ročníkům.
Tomáš Běloch, student 2.A,
Gymnázium Velké Pavlovice

Setkání s „živou“ knihou studenty oslovilo.
„Listování“ navnadilo ke čtení i ty nejzarputilejší opovrhovatele knih.
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JOSEF KLÍMA POD DROBNOHLEDEM OKTÁVY
Ve čtvrtek 6. listopadu zavítal do Velkých
Pavlovic známý český publicista, scénárista a v první řadě investigativní žurnalista se svým cyklem osvětových přednášek
s názvem Zločin kolem nás. Besedy v budově bývalého kina se účastnily vybrané
třídy gymnázia i druhého stupně základní školy. Pan Klíma hovořil o konkrétních případech kriminality, poutavou až
bulvární podobou nám přiblížil situace,
do kterých se můžeme dostat lehce, ale
vyklouznout z nich může být těžké až nemožné, přitom se vyhnul, jak sám řekl
v úvodu, poučování a jakémusi zakazování.
Využily jsme této příležitosti, abychom
pana Klímu vyzpovídaly. Na okamžik se
tak role obrátily. Sedli jsme si tedy v kině
do přední řady a popadly diktafon. Pan
Klíma seděl na stupínku poblíž své vody
a hodovních koláčků. Byl dobře naladěný, ač poměrně unavený. Na besedu jel až
z Brna a před námi měl ještě dvě. Bavili
jsme se jak o něm, tak i o jeho názorech
nejen na aktuální dění v České republice.
Vidíte, že jsou Vaše přednášky oblíbené.
Vnímáte nějakou změnu u posluchačů?
Já jezdím na ty přednášky takových patnáct let a vidím změnu krajovou, to znamená, že tady ve Velkých Pavlovicích jste
v neporovnání se svými vrstevníky třeba
v Mostě nebo v Litvínově. Co do hodnosti.
Tady je to pohoda. Ale baví mě to v tom,
že vidím ten zájem. Někdy přijdu na tu
besedu a ti školáci a studenti se tváří jako:
„Tak se ukaž, já se zatím prospím.“ A ke
konci jsou většinou všichni vzhůru a dávají pozor a zapomenou, že chtěli jít na oběd.
Z toho soudím, že to, co říkám, má smysl.
A kdybyste si, jednou za dva roky, v určité
situaci, vzpomněli na tři vteřiny z té besedy a zachránilo vás to, pak to má smysl.
Začínal jste původně jako novinář, dostal
jste se tak i ke kriminalitě. Vždy jste chtěl
být žurnalista, a s jakými cíli jste vstupoval do tohoto zaměstnání?
Já jsem chtěl být jako malý kosmonautem.
Pak jsem pochopil, že to nejde, že mám
oční vadu a chtěl jsem být spisovatelem,
psal jsem si romány, už od malička, od
devíti, desíti let. Sci-fi, které se odehrávaly na kosmických lodích, pak jsem psal
povídky jako gymnazista a těm ani dnes
nerozumím, jak jsou depresivní a složité.
Chtěl jsem studovat nějakou školu, která
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má co dělat se psaním. Novinář jsem nikdy nechtěl být. Ale jediná taková škola
byla fakulta žurnalistiky, kde jsem musel
mít praxi. Šel jsem do nejlepšího tehdejšího časopisu Mladý svět a narazil jsem
na nejlepšího tehdejšího novináře v Československu, Rudolfa Křesťana. Ten ve
mně asi vycítil zárodek novináře, takže si
mě vzal jako eléva a díky němu jsem začal
objevovat svět novinařiny. Po listopadu
89 mohla vzniknout investigativní žurnalistika, tak jsme založili Reflex, kde začaly vznikat první investigativní reportáže.
Mého tehdejšího podřízeného Radka Bajgara vyzvala televize, která ještě neměla
jméno, budoucí Nova, jestli by u nich neudělal publicistiku. Bavili jsme se o tom
a já říkám: Pojďme udělat pořad, aby lidi
mohli na vlastní oči skrz kameru vidět to,
co by jinak nikdy nespatřili, tím dostal pořad jméno.
Vy jste zmínil investigativní žurnalistiku.
Býváte označován jako její průkopník
nebo zakladatel u nás. Co si myslíte o její
roli v dnešní společnosti a při odhalování
zločinů?
Já nejsem její zakladatel, ale jsem jeden
z těch, co tady s ní začínali. Její role u nás
i ve světě je v tom, že novinář má něco
odhalit a orgány činné v trestním řízení
se toho mají chytit a mají konat. Novinář
má pak zůstat v pozadí jako neutrální pozorovatel a popisovat, jak orgány konají.
U nás bohužel orgány nekonají, takže
my vysíláme podruhé, potřetí a říkáme
si, proč nekonají, když ten člověk ukradl
třeba tři sta milionů a je jasné, že došlo
ke zločinu. V tom se naše novinařina liší
od britské nebo americké, my už tlačíme
orgány na pilu, aby něco dělaly. Není tam
ten následek. Novinář je hlídací pes demokracie, to znamená, že když se blíží zloděj,
novinář má zaštěkat. Páníček má vyjít
a zloděje zahnat. Tady štěkáme, štěkáme,
nikdo nevyleze, pak vyjde páníček a podá
si se zlodějem ruku. Takže novinář to u nás
nemá lehké.
Setkáváte se s negativní kritikou ohledně
Vašeho působení v komerčních televizích?
A je v dnešní době vůbec možné provádět
žurnalistiku, která by byla objektivní a nezávislá?
Je možné provádět takovou žurnalistiku,
já to dělám pětadvacet let. Ale co se týče

komerčních televizí je to těžší, jelikož náš
prvotní úkol je udržet diváka. Výhoda
veřejnoprávní televize je to, že se může
soustředit čistě na investigativní žurnalistiku. Bohužel zájem veřejnosti o tato
témata klesá, protože je jich moc a nikam nevedou. Čili když dnes objevím, že
ministr ukradl půl miliardy a doložím to,
divák si neřekne: „Ministr krade!“, divák
si řekne: „Ten taky?“ a zívne. Proto má třeba Česká televize menší sledovanost než
my (televize Prima, pořad Očima Josefa
Klímy, pozn.), ale může se soustředit na
investigaci. Zato my musíme tu reportáž,
ten pomyslný bonbon, zabalit do čokolády, aby byl divácky lépe stravitelný. Proto
jsme v pořadu vymysleli ty pokusy, kterými zkoumáme národní povahu. Ony mají
také nějaký přínos, ale pro mě jsou důležité ty reportáže a pro diváka zase ty pokusy.
Takže je to takový boj mezi žurnalistikou
a lehkou podbízivostí se divákovi a nesmíte to překročit ani na jednu stranu. Když
budete dělat jenom žurnalistiku, tak pořad nebude mít sledovanost a jenom podbízivostí pak ztrácí serióznost.
Na začátku jste uváděl vysoký počet odvysílaných reportáží. To mě přivádí na
otázku, jestli jste někdy litoval uveřejnění
některé z nich, třeba podle reakcí veřejnosti? Například série reportáží o Jiřím Kájínkovi se hodně diskutovala, stejně jako
téma emigrace Romů do Kanady.
Tenkrát mě obviňovali s emigrací Romů
do Kanady, že jsem ji vyvolal, že jsem jim
nasliboval, že to tam je daleko lepší než ve
skutečnosti. Už tenkrát jsem říkal, že oni
nejsou blbí, kdyby byli blbí, tak by odešli
do Moskvy a ne do Toronta. Tam to bylo
pro ně opravdu dobré. V té době, kdy byl
největší poprask, tak mi telefonovali řidiči
autobusů z Ostravy, že už je vozí do Anglie. Já jsem odjel do Anglie, kde jsem si dal
tu práci, že jsem přitáhl před kameru britskou imigrační úřednici, aby řekla všechny nedostatky a zápory, které ta emigrace
má. Přestože řekla všechny zápory, jakmile jsme to odvysílali, tak se emigrační vlna
vrhla zase na tu Anglii. Dnes víme, že oni
tam jeli těžit, že je to takzvaná dávková turistika, že jeli zneužívat sociální dávky. Ale
já jsem to nevyvolal, já jsem to jen urychlil, protože jsem to zveřejnil. Jako první.
Dříve nebo později by to zveřejnil někdo
jiný a mělo by to stejný efekt. Nelituju, že
bych nějakou reportáž zveřejnil. Někdy se
člověk dopustí chyby, aniž by chtěl. Před
lety jsem měl reportáž o řediteli zvláštní
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školy, který byl stíhaný za sexuální zneužívání žaček, byl ve vazbě, já jsem ho nechtěl ukazovat. Měl jsem tam rodinu toho
ředitele, rodiny těch žaček, a abych tomu
dodal třetí rozměr, pozval svého známého
ředitele zvláštní školy, aby to okomentoval. On to okomentoval a druhý den přišel
do školy a zjistil, že rodiče dětí si myslí, že
on je stíhaný, protože ten skutečný nebyl
v reportáži vidět. Oni si je zaměnili. Já
jsem si tu reportáž mockrát pouštěl a říkal jsem si, co jsem udělal špatně. Nic, byl
tam s titulkem, se vším všudy. To se vám
stane v televizi, že se k sobě dostanou věci,
které k sobě nepatří.
Je známo, že nejste pouze žurnalista a spisovatel, ale také scénárista. Bylo těžké napsat scénář k něčemu tak komplexnímu
jako je kriminální případ, aby byl divácky
atraktivní a zároveň pochopitelný, vezměme si např. Expozituru?
Musí tam být nějaké poselství. To naše
poselství bylo v tom, že i u takhle zdánlivě
dokonalého zločinu, kdy se spojila policie
se zločinci a vyšetřovali svoje vlastní zločiny, je tohle potrestatelné, dopátratelné
a odsouditelné. Tohle se ve skutečnosti
opravdu stalo. Chlap a ženská, dva kriminalisti, kteří spolu zároveň měli poměr,
celou tuhle partu dostali. A od toho příběhu se odvíjí poselství. Kroupa (Jan Kroupa, investigativní novinář, pozn.) dělal
tematické nástřely a já to celé psal. A ten
první díl jsem psal asi desetkrát, protože
pořád nefungoval. Byl totiž psaný lineárně a pak mi zablesklo v hlavě to vyprávět
tou hlavní postavou, tou policistkou. A pak
jsem zjistil, že vyprávění můžu rozdělit do
dvou rovin, přítomnosti a minulosti a můžu ve vyprávění udělat skoky, protože ona
je překlene jednou větou. A tím to bylo
najednou jiné, dostalo to spád a poselství
tam zůstalo. Ale mělo to svou chybu, že
méně důvtipný divák měl někdy problémy
se orientovat. Proto tu druhou řadu, která
je dotočená a dostřihává se, jsem napsal
ještě čistěji, kdy je jasně přítomnost a minulost oddělená.
O Vás je známo, že jste procestoval Asii.
Jak Vás napadlo vycestovat a máte nějaké
zážitky?
To napadlo mého kolegu fotografa, který
je bohužel už teď mrtvý, že pojedeme do
Asie v té uhoněné době a jelikož jsme neměli peníze, jeli jsme opravdu jako baťůžkáři, typu že za dolar jsme jedli, spali.

Čtyři měsíce jsme se toulali Indie, Nepál,
Bangladéš, Barma, Thajsko a on pak letěl ještě do Indonésie fotografovat nějaké
sopky. Já už jsem se po měsíci v Thajsku
vracel z Bangkoku, kam jsem se byl jako
novinář podívat do Zlatého trojúhelníku,
odtud v té době pocházela drtivá většina
produkce heroinu. Viděl jsem ty kmeny,
jak tam žijí, jak jsou chudí a jak tam sklízí
opium a rovnou ho prodávají těm drogovým králům do laboratoří. Ty jsem už neviděl, to je skryté, ale viděl jsem, jak jsou ti
lidé chudí a že by umřeli, kdyby nepěstovali opium. Byly tam třeba pokusy pěstovat kávu, ta vyrostla, ale nikdo ji nesklidil,
protože ji nikdo z těch hor nedostal dolů,
kdežto to opium si koupí ti králové. Čili
najednou vidíte některé věci jinak.
Jaký je Váš názor na útok ve Žďáru nad
Sázavou. Konkrétně v naší škole se změnilo to, že se dává daleko větší pozor na
pohyb osob a škola se zamyká a podobně.
Co si tedy myslíte?
Já jsem se shodou okolností o tohle před
časem zajímal v souvislosti s jinou reportáží a vím, jak je to ve vyspělých zemích.
A tam se to řeší úplně jinak. Tam je výjezdní tým, ve kterém je psychiatr, vyjednavač, policista a myslím ještě někdo, to se
liší podle země. A ten výjezdní tým musí
okamžitě dostat avízo. Čili dejme tomu, že
mají člověka, který trpí maniodepresivní
psychózou a je v ústavu, kde ho nějakým
způsobem medikují. V tu chvíli přestává být nebezpečným a propouští ho ven,
protože je opravdu zdravý a nikoho neohrožuje. Má přejít okamžitě do péče svého
obvodního psychiatra, který ho dál medikuje, a on tam pravidelně dochází a zase
není žádný problém. Problém je, když tam
nepřijde, nebo tam docházet přestane,
nebere léky a najednou se mu to rozjede.
A začne být nebezpečný pro všechny. Jde
ale o to, že ten obvodní lékař je vytížený
a nemusí si vůbec všimnout, že mu posílají nového pacienta. Tudíž nemusí dát včas
zprávu, že je tu možná nemedikovaný
pacient, se kterým mohou být problémy.
Kdežto ve vyspělých zemích je ten mechanismus rychlejší a jasnější. Oni dostanou
zprávu do čtyřiadvaceti hodin a vyjíždí do
bydliště, nebo do práce té osoby. Snaží se
ho najít a navázat s ním kontakt. A pokud
je to kontakt na psychiatra, tak mu dají
prášky a zjistí, že třeba není nebezpečný.
Ale když odmítá kontakt, tak je tu ta druhá složka. A ten tým je terénní a okamžitě
zasahuje. Tady to dopadne jako se vším.
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Feťák přejede policistku a všichni to řešili
po ministry, přitom předtím přejeli x lidí
a za týden bylo ticho. Teď byl Žďár, tak se
to měsíc bude probírat. Teď pan prezident
řekl pár sprostých slov a už se na to zapomnělo a bude ticho. A zase se nic neděje,
akorát budete mít lépe hlídané školy, což
je správné, ale to je jediné, co se stane.
Mluvil jste o pořadu Na vlastní oči, na kterém jste spolupracoval s panem Radkem
Johnem. Pořad byl zrušen, Vy jste založil
vlastní program na Primě (Očima Josefa
Klímy, pozn.). Já bych se ale zeptala na
pana Johna, co si myslíte o jeho působení
na politickém poli, jak se třeba změnily
Vaše vztahy, jste v kontaktu?
Já o tom nerad mluvím, protože my jsme
spolu strávili 15 let v jednom pořadu a on
tady není, aby se mohl bránit. Kdyby tady
byl, tak si názory vyměníme. On když
vstupoval do politiky, tak jsem říkal: Radku, chceš, aby na tebe lidi vzpomínali jako
na dobrýho novináře, nebo jako na blbýho
politika? A on si vybral a nějakým způsobem dopadl. Nechci to komentovat. Tři
roky jsem s ním nemluvil, neviděl jsem ho
a necítím tu potřebu.
Poslední otázka, měl jste tu nějaké knížky,
dokončil jste seriál. Pracujete v současné
době na nějaké knížce nebo rozjíždíte nějaký nový projekt?
Mám dva seriály. Nova dodělává Expozituru (druhou řadu seriálu, pozn.), Česká
televize dodělává seriál Reportérka, zatím
natočili tři díly ze třinácti. Mám teď plodné období, kdy se všechno sešlo. Vyšla mi
nová knížka Smrt podle druidů. Nemám
ale čas na nic jiného než dělat ten pořad
(Očima Josefa Klímy, pozn.). Od ledna
do února, až pořad nebude vysílat, tak mě
něco určitě napadne.
Pan Klíma odchází. S úsměvem
si pochvaluje hodovní koláče.
Doufáme v jeho návrat do Velkých
Pavlovic i s další poutavou besedou.
Inka Koutná,
Eliška Mainclová, oktáva,
Gymnázium Velké Pavlovice
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ZPÁTKY SI DÁM ČAS...
ANEB 2. RETRODEN NA GYMNÁZIU VELKÉ PAVLOVICE
Jako připomínku 25. výročí Listopadu
1989 Studentský parlament navázal na
loňský první ročník Retrodne. Výbor Studentského parlamentu dlouho zvažoval,
zda stanoví nějaké jednotící téma či období, nakonec ale žádná kriteria určena
nebyla. Proto jste mohli potkat během
úterního dopoledne 18. listopadu školáky
dob socialismu, příznivce hippie, milovníky skupin ABBA a Kiss, zdravotní sestru,
příslušníka SNB a další.
Při slavnostní Retronádě se třídy, které se
do stylu retro zapojily, předvedly před svými spolužáky při improvizovaném defilé.
Moderování akce se ujali Aneta Bajková
a Lubomír Krůza. V soutěži o nejoriginál-

nější retro nástěnku zvítězila přesvědčivě
sekunda, a o prvenství o nej retro třídu se
svedly pomyslné boje mezi hudebními tělesy – Kiss (2.A) a ABBA (sexta). Nakonec
se o prvenství obě třídy musely podělit.
Věhlas Retrodne na velkopavlovickém
gymnáziu překročil dokonce i hranice našeho města a dostal se do tištěných médií.
Například do vydání deníku MF DNES ze
dne 19. listopadu 2014, kde o něm napsali reportéři pochvalný příspěvek. Krásná
barevná fotografie se vyjímala i na titulní straně regionálního týdeníku 5 plus 2
Břeclavsko.
Gymnázium Velké Pavlovice

STUDENTI GYMNÁZIA NA LITERÁRNÍ DÍLNĚ 2014
Představte si, že jste obyčejný student gymnázia a někdo vám řekne, že máte strávit
celý víkend ve škole. S učitelkami češtiny.
Budete muset psát slohové práce na zadaná témata, přijde nějaký spisovatel a vy ho
budete muset dvě hodiny poslouchat a klást
smysluplné dotazy. Dokonce budete muset
hrát nějaké divadlo a možná i kreslit. Nuda,
co? A teď vážně, nebo vlastně s humorem.
Pokud někdo s takovým očekáváním a mohutným kufrem plným jídla z obavy před
vyhladověním ve vyhnanství nakráčel v pátek ráno na brněnskou Jarošku, v neděli
odpoledne odcházel s prázdným kufrem,
plnou hlavou a spoustou inspirace zcela vyveden z omylu.
Přelomový podzimně-dušičkový víkend totiž patřil již posedmé literární dílně pod
vedením profesorek Markové a Bláhové.
Třetím rokem se akce účastní nejen studenti literárního semináře z gymnázia na třídě
Kapitána Jaroše v Brně, jež je také základnou dílny, ale také malá výprava z našeho
gymnázia velkopavlovického.
Jako každoročně se třídenní maraton skládal v první řadě z tvůrčího psaní a několika
zajímavých technik, méně či více známých,
případně přímo z per našich češtinářek, jimiž člověk dospěje k více či méně zdařilému
textu. Vyzkoušeli jsme si třeba 3x30 minut
ve městě, během nichž je úkolem najít si
místo, které je něčím inspirativní, a posléze
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svoje asociace zapsat. Jiným úkolem bylo vžít se do svého oblíbeného autora a vytvořit jeho deníkový záznam. Mezi nejnáročnější techniky rozhodně patřila metoda,
která spočívala ve vymyšlení povídkového
příběhu na základě zadané vztahové mapy
několika postav.
Oživením literární dílny bývá také dílna
dramatická, výtvarná, beseda s nějakou zajímavou tvůrčí osobností a návštěva představení. To vše bylo v letošním roce něčím
jiné. Dramatická i výtvarná dílna vycházely z díla kontroverzní skupiny The Doors
a také života jejího hlavního protagonisty Jima Morissona. Inspirace hudbou se
ukázala jako jedna z nejúčinnějších. Místo
divadelního představení jsme tentokrát zavítali do brněnského kina Art na představení v rámci Festivalu argentinského filmu,
Divoké historky. Snímek, který vzbuzuje
nadšení a zároveň pobuřuje, je sledem šesti různých příběhů se stejným motivem.
Hrdinové se ocitají v situacích, které je vyprovokují a vyhání do absurdních extrémů
za hranice lidského ovládání. Nebylo překvapením, když naším dalším úkolem bylo
podobný příběh napsat a troufám si tvrdit,
že s velkým úspěchem.
A konečně naším hostem byl Martin Reiner Pluháček, vydavatel Viewegha a hlavně
autor úspěšné knihy Básník/Román o Ivanu Blatném. Sympatický inteligentní muž,

Květinové děti… na velkopavlovickém
gymnáziu.

který část svého života věnoval objevováním brněnského básníka Ivana Blatného,
jenž byl jedním z prvních lidí v emigraci
komunistického Československa, s námi
ochotně trávil páteční podvečer. Dvouhodinové poutavé povídání se tedy točilo hlavně kolem života básníka a jeho slavnějších
současníků Nezvala či Plevy.
Jsem si jistá, že každý ze čtyřiadvaceti
účastníků si během tří nabitých dnů přišel na své, ať už chtěl psát, poznat někoho
nového, dozvědět se něco přínosného a zajímavého, získat inspiraci nebo prostě nasbírat nové zkušenosti a zážitky. Literární
dílna byla totiž opět prodchnuta úžasnou
atmosférou s tvůrčím duchem, nezbývá než
popřát úspěch dalším ročníkům.
A pokud někoho mrzí, že na literární dílně
nikdy nebyl, může si zkusit napsat jednoduchý akrostich, tedy básničku, ve které počáteční písmena veršů tvoří slovo, pro začátek
třeba vaše vlastní jméno.
Eliška Mainclová, oktáva;
Gymnázium Velké Pavlovice

Literární dílna 2014 - studenti se vzdělávali
a zároveň bavili. Ideální kombinace.

6
VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

2014

Z VELKÝCH PAVLOVIC AŽ NA KONEC REPUBLIKY, DO CHEBU
Jak získat vánoční dárky pro vášnivé čtenáře v rodině v hodnotě téměř tří tisíc korun?
Stačí procestovat republiku za 8 hodin, zúčastnit se celostátního kola Dějepisné soutěže gymnázií a připravit své ruce a záda na
překvapivý náklad.
Dějepisná soutěž gymnázií pro české, a v letošním roce také pro slovenské školy, se za
23 let od svého prvního ročníku vypracovala na prestižní událost s bohatou základnou
partnerů a sponzorů. Mimo jiné přispěla
i města vysílající své reprezentanty, tedy
i Velké Pavlovice. Díky dlouholeté práci
hlavního organizátora Mgr. Miroslava Stuláka, učitele dějepisu na chebském gymnáziu, náročné zadání testu vypracovává řada
historiků a vysokoškolských profesorů.
Otázky posledního kola pak čtou v předtočených spotech takové osobnosti jako prezident Slovenské republiky, premiér České
republiky nebo předsedové zákonodárných
složek obou států. Cenami pro vítězná
družstva jsou tablety, počítače nebo zájezd
do Itálie a pochopitelně knihy o historii.
Soutěž je určena tříčlenným družstvům, je-

jichž členové společně pracují na náročném
testu. Záludné otázky, jejichž odpovědi se
mnohdy rovnají státnicím z dějepisu, jsou
rozdělené do čtyř kol. Objevují se otázky
testové, s otevřenými odpověďmi, úkolem
je poznat osobnosti na fotografiích, přiřadit
letopočty událostí, a vždy se týkají podrobně některé etapy československé národní
historie.
Letošní ročník se nesl v duchu první a druhé republiky, tedy období let 1918 až 1939.
Letos poprvé se na jaře kvůli zvyšujícímu se
zájmu o soutěž konala i krajská kola, kde
velkopavlovickému gymnáziu vybojovali
účast v celostátním kole Radek Hrábek,
Vlastimil Jurečka a Petr Machač. Díky nešťastné koncepci soutěže se bývalí maturanti velkého podzimního finále již nemohli
účastnit, vyslána byla výprava ve složení Pavel Gála, Lucie Štefková a Eliška Mainclová.
Sedíme tedy v aule Ekonomické fakulty,
chebské pobočky Západočeské univerzity
v Plzni, společně s dalšími 74 družstvy ve
společenském oděvu. Zazní hymna Sloven-

ské a České republiky a my si uvědomujeme
důležitost situace. Konečné 61. místo pak
považujeme za úspěch a setkání s mladými
zapálenými lidmi jako cennou zkušenost.
Pohár za první místo přebírá z rukou ministra školství Marcela Chládka brněnské
Biskupské gymnázium. Gratulujeme a při
pohledu na jejich půlroční úsilí smekáme
obdivně pomyslný klobouk. Mezi další
úspěšná družstva jihomoravského kraje
pak patří gymnázium Strážnice, jež odjíždí s 11. místem, a gymnázium Klobouky
u Brna na 59. příčce.
Eliška Mainclová,
studentka Gymnázia Velké Pavlovice

Soutěžní tým dějepisného klání ve složení
Lucie Štefková, Eliška Mainclová a Pavel Gála.

ZE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

KONCERT PRO JUBILANTA PANA UČITELE JEŘÁBKA
V neděli 9. listopadu 2014 uspořádala
Základní umělecká škola Velké Pavlovice v sále Ekocentra Trkmanka slavnostní
Koncert k 85. narozeninám pana učitele
Oldřicha Jeřábka. Protože o panu učiteli
Jeřábkovi je známo, že je velký vlastenec,
připravili pedagogové ZUŠ program sestavený výhradně ze skladeb českých autorů a národních písní. Mezi gratulanty
nechyběla s hudebním dárkem vnučka
pana učitele – zpěvačka Radana Villínová.

vi mnoho zdraví do dalších let a poděkovala všem pedagogům a žákům za přípravu koncertu. Velké poděkování patří i paní

Zuzaně Pecháčkové z Ekocentra Trkmanka za organizační zajištění akce.
Milena Karberová,
ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice

Početné publikum s radostí i dojetím vyslechlo krásné české, moravské a slovenské písně a skladby A. Dvořáka, B. Smetany, J. Suka, B. Martinů, A. M.z Otradovic,
V. Vačkáře i samotného O. Jeřábka, který
se již mnohokrát představil jako hudební
skladatel. Pan učitel Jeřábek začal vyučovat na velkopavlovické hudební škole
před šedesáti lety – v září 1954 a ve svém
proslovu zavzpomínal s úctou na všechny
bývalé kolegy a zejména na zakladatele
školy pana Karla France.
Ředitelka ZUŠ Milena Karberová popřála
za všechny přítomné panu učiteli Jeřábko-

Oslavenec pan učitel Oldřich Jeřábek se současnou ředitelkou ZUŠ Velké Pavlovice paní
Milenou Karberovou.
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SPORT
FOTBALOVÝ ODDÍL SLAVOJ VELKÉ PAVLOVICE
– PODZIM 2014
A muži:
Podzimní část soutěže se A mužstvu proti
loňsku vydařila. Po nevyrovnaném začátku soutěže, kdy se mužstvo trápilo hlavně
doma, následovala úspěšnější část podzimu korunovaná třemi výhrami v závěru,
z nichž hlavně tři body z Lanžhota jsou
cenné. Výsledkem je nakonec zisk 21
bodů ze 13 odehraných zápasů. Mužstvo
se nachází na 4.místě tabulky s bilancí 6
výher, 3 remízy a 4 porážky, skóre 25:19.
Hlavně v první polovině sezóny se mužstvo trápilo v koncovce, spolehnout se
nakonec mohlo na osvědčené kanonýry
Jakuba Šabatu – 7 branek a Mirka Záblackého – 6 branek. Tentokrát jim zdatně
konkuroval „nováček“ Mirek Sýkora – 5
branek, své důležité branky vstřelil i nestárnoucí Petr Vašek – 4 branky.
V podzimní část soutěže vedl mužstvo
jako hlavní trenér Stanislav Hříba, jako
asistent trenéra Pavel Miklík a vedoucí
družstva Monika Nesvadbová.
Zimní přípravu zahájí mužstvo 20.ledna, kdy budou kromě tradičních zimních
výběhů využívat sportovní halu, přilehlé
venkovní hřiště, posilovnu a spinning.
V průběhu přípravy sehraje mužstva cca
6 – 7 přípravných zápasů.

Dorost:
Dorostenci se potýkali v průběhu podzimu s obrovskými problémy. Hlavně se
špatnou docházkou hráčů na zápasy, o trénincích nemluvě. Smutná je skutečnost,
že se to týká hlavně hráčů z Velkých Pavlovic, hráčí hostující ze Staroviček a M.
Žižkova neměli s docházkou problémy!
Velkým problémem byl výpadek tzv. „dorazových hráčů“ ročníku 1996, z nichž
většina přestala hrát fotbal, navíc Denis
Pohl absolvoval podzim na hostování v
Bohunicích. Trenéři museli proto často sáhnout do starších žáků, aby vůbec
mohli k zápasům nastoupit. Jednou se dokonce mužstvo na zápas do Hlohovce ani
nesešlo a následovala samozřejmě kontu-
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mace a tučná pokuta pro klub! Ani výkony
hráčů na hřišti nebyly příliš kvalitní, pro
mužstvo byl obrovský problém vstřelit
branku a většinou když inkasovalo, tak už
nedokázalo zápas otočit ve svůj prospěch.
Nakonec se podařilo získat dorostencům
alespoň 12 bodů, když ze 13 odehraných
zápasů pouze 3x zvítězili, 3x remizovali a celkem 7 zápasů skončilo porážkou.
V tabulce se nachází na 11.místě, pouhé
2 body od sestupových míst!
Dorostenci vstřelili v soutěži suverénně
nejméně branek, pouhých 12, na čemž se
podíleli hlavně Pavel Springer – 4 branky
a Petr Cichra – 3 branky.
Co se týče obdržených branek, s celkovýn
počtem 23 patřilo mužstvo k těm lepším
v tabulce, což svědčí o solidní obranné hře
a kvalitním gólmanovi.
Dorost se také nebude účastnit turnaje
v rámci zimní přípravy, kterou zahájí ve
druhé polovině ledna. Stejně jako muži
bude hrát jednotlivá přípravná utkání.

Starší žáci:
Starší žáci mohou být se svým podzimním
vystoupením navýsost spokojeni. Trenérům se podařilo vhodně mužstvo doplnit
hostujícími hráči a patřilo k nejlepším
v soutěži. Sice nakonec zbytečně nedotáhlo k vítězství některé dobře rozehrané
zápasy, ale konečné 3. místo v tabulce lze
považovat za velký úsopěch. Mužstvo získalo z 11 zápasů celkem 25 bodů, když 8x
zvítězilo, 1x remizovalo a pouze ve dvou
zápasech prohrálo. Konečné skóre 31:18
svědčí o velmi dobré obranné hře (2.nejnižší počet obdržených branek v soutěži),
směrem dopředu bylo mužstvo vyrovnané, vyvážené, nemělo ve svých řadách
vyloženého kanonýra nebo leadra, který
by většinu zápasů rozhodoval. Nejlepším
střelcem byl nakonec Radek Krejčiřík
se 7 vstřelenými góly. Někteří hráči také
celkem pavidelně nastupovali za dorost
(Patrik Havlík, Tomáš Osička, Mirek Zborovský)

Mladší žáci:
Mladší žáci zdatně sekundovali svým starším kolegům, i když získali méně bodů,
tak to nakonec stačilo na vynikající druhé
místo v tabulce! Mladší žáci 8x vyhráli, 3x
prohráli a mají skóre 38:23. V mužstvu se
již delší domu scházejí velmi kvalitní hráči, chybí pouze poněkud širší kádr mužstva.
Střelecky se nejvíce dařilo Nikolasi Janásovi – 8 branek, dále Tomeška David – 7
branek a Hříba Adam – 6 branek.

Přípravka:
Starší i mladší přípravka se účastnila
Okresního přeboru a navíc sehrála množství přátelských zápasů a turnajů. V těchto kategoriích nejsou důležité výsledky,
ale skutečnost, že děti fotbal baví, získávají základní fotbalové návyky a dovednosti
a mají radost ze hry. Trenérský triumvirát
Michal Jilka, Miloš Paštika a Luděk Šefránek měli určitě radost z docházky hráčů
na trénink, která se pohybovala v rozmezí
20 – 30 dětí, což je číslo úctyhodné!

Ženy:
Ženám se podzim příliš nevydařil, s omlazeným družstvem v některých vyrovnaných zápasech zbytečně ztratily body a nakonec to stačilo v podzimní tabulce na konečné 5.místo se ziskem 9 bodů – 2 výhry,
3 remízy a 3 porážky se skóre 19:15.
Střelecky byla opět oporou Iva Rathouská, které zdatně sekundovala Sabina Osičková. Bohužel tentokrát chyběly často
zkušenosti i branky Hanky Málkové, která se potýkala s nepříjemným zraněním.
Výraznou oporou týmu na podzim byla
stoperka Iveta Maňáková.
František Čermák
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LUCIE SI VYPLAVALA VŠECHNY CENNÉ KOVY
V blanenském bazénu se 8. listopadu
2014 konal Zimní krajský přebor 10
a 11-letého žactva. Tento přebor je zároveň kvalifikací a jedinou nominací na
Zimní pohár ČR desetiletých – Morava,
který je pro mladší plavce nejvyšší soutěží
v České republice. Přeborů se zúčastnilo
139 závodníků ze 13-ti plaveckých oddílů.

Mezi nimi i plavkyně Lucie Varmužová z
Velkých Pavlovic, která plave za Fakultní
klub Brno.
Z maximálního počtu 6-ti startů dokázala
4 starty proměnit na medailová umístění
a jedenkrát se umístila na 4. místě. Třetí místo získala v závodě na 100 m volný

způsob, dvě druhá místa vyplavala v závodech na 50 m a 200 m volný způsob. Zlato
si odvezla za závod 400 m volný způsob.
Očekávání trenérky Milady Hradilové tak
splnila na více než 100 procent.
Blahopřejeme oběma!
Jitka Varmužová

Na stupních vítězů. Lucie Varmužová
uprostřed, na bedně s číslovkou „jedna“!

BADMINTONISTA KUBA STŘÍBRNÝ
NA HUSTOPEČSKÉM TURNAJI
V sobotu 15. listopadu 2014 proběhl
v Hustopečích badmintonový turnaj pro děti. Z původní sestavy šesti
hráčů ze SVČ při ZŠ Velké Pavlovice
odjeli na turnaj pouze dva, Barbora
Jurenová a Jakub Herzán. Ostatní kvůli nemocem museli zůstat
doma.
Ale i přes tak malou účast se velkopavlovičtí na turnaji určitě neztratili. Turnaj v celkovém počtu 58
zúčastněných byl odehrán švýcarským systémem na šest kol.

Jakub Herzán již po prvním kole obsadil druhou příčku ve své kategorii, kterou si dokázal udržet až do
konce celého turnaje. Ke stříbrné
medaili gratulujeme a přejeme další
dobré výsledky v příštích badmintonových
kláních.
Jiří Huslík

Duo Kuba Herzán a Bára Jurenová – reprezentanti listopadového
badmintonového turnaje pro děti v Hustopečích.
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AUTOOPRAVNA

BARVÍK

• nabízí mechanické,
karosářské
a lakýrnické práce
• vyřízení pojistných
událostí
U Zastávky 98/4, 691 06 Velké Pavlovice
autoopravna-Barvik@email.cz
Pracovní doba:
PO - PÁ 8.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00 hod.
SO - Mob.: 736 105 008

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

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

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

NĚMČINA

Účetnictví pro podnikatele
•
•
•
•
•
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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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Úvěry na bydlení

PRODÁM

• Snížení splátek stávajících úvěrů
a půjček
• Koupě RD nebo bytu
• Modernizace RD nebo bytu
• Výstavba RD nebo bytu
• Vypořádání po rozvodu nebo
po dědictví

DVA KOMPLETNÍ
VELKOPAVLOVICKÉ
DÍVČÍ KROJE

Všechny nabídky jsou připravovány
na míru pro Vás a ZDARMA!
Igor Kahánek, tel.: 608 776 618
www.uver-na-bydleni.cz

2014

Výška postavy 158 a 164 cm.
Cena 15 – 20 tisíc (dohodou).
Více informací na tel. čísle:
606 720 115
Marie Hlávková

Koupím
rodinný dům ve Velkých
Pavlovicích se zahrádkou
i k možné rekonstrukci

tel.: 604 126 290
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Salon Relax

Objednávky na telefonním čísle 608 483 481
nebo na stránkách www.salon-relax.com

Masér Peter Prušanský nabízí široký
sortiment masáží

v SALONU RELAX,
který se nachází na ulici Sokolská 2,
ve Velkých Pavlovicích.
V prodeji má také vánoční dárkové poukazy
na masáže dle vlastního výběru.
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PÍSMO-REKLAMA

Martin Otáhal
PRODEJ – SERVIS - OPRAVY

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

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

Nabízí:
lepení tapet všeho druhu,
Nástěnné obrazové malby
interiérů domácností,
firem, vinných sklepů,
kresba portrétů dle fotografií.

Více na www.reklama-otahal.cz
Tel.: 606 189 915
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Prodám pozemek o výměře 30 arů v trati
Novosady, vinohrad 1500 hlav, v blízkosti
obce, dobře dostupný. Cena dohodou.

Informace na tel.: 777 727 481
MÁTE ZÁJEM O INZERCI V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ
VELKOPAVLOVICKÉHO ZPRAVODAJE?
V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce kontaktujte redakci – Karolína Bártová,
tel.: 519 428 149, 777 736 413, e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz
* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje 1/2015 – 11. února 2015
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 1/2015 – 27. února 2015
Ceník inzerce ve Velkopavlovickém zpravodaji * rok 2015
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!

