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SLOVO STAROSTY
Jaké téma je z Vašeho pohledu klíčové?
Současné změny, které jsou v zadání změny ÚP,
jsou návrhy vyplývající z potřeb a života města
a návrhy fyzických osob a soukromých investorů, kteří chtějí uplatnit změny z důvodu podnikatelských aktivit. U všech změn je nutné posoudit
jejich přínos pro město a jejich vliv na život města. Do klíčových témat lze určitě zařadit přípravu ploch pro budoucí náměstí, řešení umístění
autobusového nádraží, plochy pro rozšíření bytové výstavby. Velké Pavlovice jsou velmi dobře
zabezpečeny v oblasti školství, společenského
života, máme dobré dopravní spojení, zabezpečenou zdravotnickou péči. Pokud by se nám podařilo zvýšit počet obyvatel, bude se všem těmto
oblastem života volněji dýchat.
Územní plán modeluje budoucnost města
Územní plán je určitý druh územně plánovací
dokumentace, který v celé své šíři zrcadlí rozvoj města. Dalo by se říci: „Jaké si to uděláme,
takové to budeme mít“. Vše dobré, co v novém
územním plánu bude, ale i všechny nedostatky,
se projeví a ovlivní město na dlouhé období, po
další generace. Je určitou cestou, která se proplétá veškerou činností obyvatel města. A je
tomu tak nejen proto, že přesně definuje, kde
a jak se má stavět.
Změna Územního plánu města Velké Pavlovice
byla zahájena v září 2015. Úprava základního
strategického dokumentu rozvoje města bude
projednávána v průběhu několika následujících
měsíců. Změna ÚPM se provádí z části na základě žádostí jednotlivých subjektů, fyzických osob
a z důvodů zabezpečení podmínek pro rozvoj
města. Všechny navrhované změny budou řádně projednány, budou posouzeny jednotlivými
dotčenými orgány z hlediska pohledu životního
prostředí, správců sítí a dalších institucí. Nabytí
účinnosti změny ÚPM je plně v kompetenci zastupitelstva města.
Redakční rada zpravodaje, aktuálně k projednávané problematice, položila starostovi města
panu Ing. Pavlu Procházkovi soubor okruhů či
otázek a požádala ho o reakci.
Pane starosto, co pro Vás znamená zahájená
změna územního plánu města?
Územní plán je základní plánovací dokumentace, která umožňuje další rozvoj města. Lze
vytvořit nové možnosti pro investory, vyčlenit
pozemky pro bydlení, veřejnou zeleň či případně i chránit město před negativními vlivy, které
by mohly poškodit naše životní prostředí. Vytváření investičních příležitostí pro investory je
nesmírně důležité i pro tvorbu nových pracovních míst. Bez změny územního plánu je rozvoj
města značně omezován, zejména v oblasti nové
výstavby. Stavební úřad nemůže vydávat stavební povolení bez návaznosti právě na ÚP a v době,
kdy k nám přichází investoři, by bylo nezodpovědné těchto investic nevyužít.

A záměry soukromých investorů? Ty jsou pro nás
rovněž nesmírně důležité. Vytváří nová pracovní
místa, investiční příležitosti pro stavební firmy,
zvýší se výnosnost daní z nemovitostí. Některé
záměry jsou úzce spojeny s rozvojem cestovního
ruchu a turistiky. A to je opět podpora pro naše
podnikatele, vinaře a všechny, kteří poskytují
služby v oblasti ubytování a stravování.
Jednou z projednávaných změn je rozšíření areálu Moravské Agry a.s. o stavbu kravína. Proti tomuto záměru byla podána i petice občanů. Jaký
je Váš názor?
Ke všem změnám se snažíme přistupovat objektivně a zodpovědně. I tato žádost o provedení změny bude řádně projednána s dotčenými
orgány a rozhodnuto bude až po získání stanovisek dotčených orgánů. Na základě doručené
petice jsme požádali o představení záměru firmy
veřejnosti. Moravská Agra a.s. podala návrh
o rozšíření areálu pro stavbu kravína o kapacitě
cca 230 dojnic, k tomu příslušný počet mladého
skotu. Dále se počítá s výstavbou malé mlékárny
pro výrobu sýrů a jogurtů. V areálu by měly být
vybudovány nové skleníky, které by využívaly
odpadní teplo z bioplynové stanice. Vzniknout
by mělo minimálně 30 nových pracovních míst.
Veškeré produkty by měly přijít na místní trh.
A můj názor? Velké Pavlovice leží v zemědělském kraji, k němuž zemědělská výroba vždy
patřila. Myslím, že se shodneme na tom, že u nás
průmysl nikdy nebude převažovat. Byl zde státní statek, zemědělské družstvo, v podstatě oba
podniky již skončily. Nyní se nabízí příležitost
vzniku moderního podniku, farmy, která by
produkovala kvalitní zemědělské výrobky. Kde
by i naše děti mohly vidět, jak vypadá skutečná
kráva, jak se vyrábí mléko, jak se ve sklenících
moderním způsobem pěstují rajčata či jiné produkty. Podporuji myšlenku farmářských trhů
a dovedu si představit, že by zákazníci určitě
ocenili kvalitní výrobky z místní farmy. Pokud
tento záměr nevyjde, bude to dle mého názoru
promarněná příležitost.

doucí a již nebudou povolovány. V našem územním plánu města je dostatek ploch pro zástavbu.
Nejvhodnějším řešením by bylo tyto všechny
nejdříve využít a teprve potom se dále rozšiřovat. V praxi to však prostě nejde. Nelíbí se nám
chátrající a zdevastované areály zemědělského
družstva, státního statku. Za pár let bude zřejmě opuštěný i areál drůbežářských závodů. Tyto
areály nejsou majetkem města a rozhodování
o jejich využití je otázkou dohody s jejich majiteli. Vytvořili jsme podnikatelskou zónu, kde nyní
zaznamenáváme zvýšený zájem o pozemky.
Výše uvedené areály budou tedy zatím rezervou,
ale nepochybuji o tom, že budou v budoucnu
velmi atraktivní a využité. Podobně je to i s pozemky na výstavbu rodinných domů. Chceme-li
se rozšiřovat, hledáme lokality, kde máme aspoň nějakou šanci podpořit výstavbu rodinných
domů. Rozšiřovat tedy ano, ale velmi opatrně. Je
nutné dbát na přestavbu a využití ploch uvnitř
města. Navíc od dubna 2015 platí nový zákon,
který velmi omezuje nové zábory zemědělské
půdy I. a II. bonity.
Jaký by byl dle Vašeho názoru maximální počet
obyvatel, aby byl vyhovující a odpovídající charakteru města v roce 2025 (za 10 let)?
V uplynulých letech se nám podařilo zastavit
úbytek obyvatel a zaznamenáváme mírný nárůst. Myslím, že pokud by měly Velké Pavlovice
v budoucnu 3 500 obyvatel, městu by to prospělo
a neuškodilo. Vše záleží na tom, zda se podaří v
brzké době zahájit stavbu nového náměstí, které
by mělo být zčásti tvořeno bytovými domy. Zde
by se nárůst obyvatel určitě zvýšil nejrychleji.
Výše uvedeného počtu za 10 let zřejmě nedosáhneme, ale myslím, že toto číslo je v budoucnu
reálné.
Územní plán by měl naplňovat potřeby současné
generace a umožnit existenci i generacím příštím.

Vážení spoluobčané,
v tomto čase jsme již všichni v očekávání příchodu Vánoc, nejkrásnějších to svátků v roce.
Dovolte mi, abych Vám prostřednictvím našeho zpravodaje popřál krásné prožití těchto
svátečních dnů, poděkoval Vám za spolupráci, které se nám letos dostalo a do nového roku 2016 Vám popřál vše dobré, hodně
zdraví, štěstí a optimismu.
Pavel Procházka

Mělo by se město do budoucna plošně rozrůstat?
To je velmi složitá otázka. Rád bych napsal, že
rozšiřování města a zábory další půdy jsou nežá-
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Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE
Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem třikrát
a mimo jiné řešila následující problematiku:
- informace o konání příštího zasedání
rady a zastupitelstva města
- informace o průběhu stavebních prací
ve městě a činnosti Služeb města
- informace ze školství - jednání s právníkem ve věci vymáhání pohledávky
ZŠ na bývalém řediteli školy, výsledky
kontroly ZŠ Českou školní inspekcí, optimalizace energií
- přípravy investiční akce „Rekonstrukce
chodníku na ul. Nádražní“ z dotačního
titulu Bezpečnost chodců
- informaci o jednáních se spol. NETCOM s.r.o. ve věci optických kabelů pro

Rada města schválila
- vyvěšení záměru pro prodej pozemků
v podnikatelské zóně parc. č. 4524/59,
4524/60, 4524/61, 4524/62, k.ú. Velké
Pavlovice
- návrh sdružení MAS oslovit poslance
a požádat o podporu zvýšení rozpočtu
samospráv v souvislosti se zvýšením
DPH
- přidělení bytu 3+1 v BD ul. Bří Mrštíků
2 od 1. 11. 2015 do 30. 4. 2016
- cenovou nabídku a smlouvu na vypracování PD pro cyklostezku směr Velké
Bílovice, délka 3 km, firmou MaD PROJEKT s.r.o. ve výši 59 tis. Kč
- výsadbu 4 ks stromů Sakura v lesoparku – náhrada manželů Crhákových za
vykácený strom Sakura
- uzavření smlouvy o dílo mezi městem
a Ing. arch. Jiřím Zálešákem na vypracování architektonické studie/návrh
domova seniorů II ve výši 23.400,- Kč
- uzavření smlouvy o dílo mezi městem
a Ing. arch. Jiřím Zálešákem na vypracování PD k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení pro
stavbu Domov seniorů II. ve výši 208
tis. Kč
- uzavření smlouvy o dílo mezi městem
a Ing. arch. Pavlem Kleinem na zhotovení územní studie pro lokalitu – za-
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příjem TV programů, provedení sítě
optickým kabelem ve městě, oprava
kamery na rozhledně, WIFI autobusové
nádraží
- návrh vypracovat vyhlášku na úpravu
daně z nemovitostí pro stavební pozemky – zvýšení sazby, bude konzultováno
s finančním úřadem
- návrh geometrického plánu pro prodej
části pozemku parc.č. 904/1, k.ú. Velké
Pavlovice

- rozpočtové opatření č. 8/2015
- návrh vybudovat přístřešek proti nepříznivému počasí na autobusovém nádraží a vybudování informačního systému
ve městě
- zápis hlavní inventarizační komise
z projednání výsledků prvotní inventury hmotného majetku Města Velké Pavlovice ke dni 30. 9. 2015, dále projednala a vzala na vědomí návrh likvidační
komise na vyřazení opotřebovaného
majetku města

- program Podzimní Šlapky 2015 – 17. 11.
2015, informace o akci „Rodina adoptuje svůj strom“

stavitelná plocha Z28 OV na ul. Bří
Mrštíků u MŠ - návrhy variant RD, BD
s integrovanou občanskou vybaveností,
dopravní a technická infrastruktura ve výši 38.700,- Kč

- uzavření smlouvy o dílo 368/JK/2015
mezi městem a spol. LOMAX & Co s.r.o.
na dodávku a montáž 3 ks sekčních vrat
do objektu hasičské zbrojnice za cenu
154.887,- Kč bez DPH – dotace z Jm kraje

- posouzení životnosti technického zhodnocení (zateplení, nová okna) na gymnáziu a sportovní hale ZŠ – 30 roků

- uzavření smlouvy mezi městem a Jm
krajem o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Jm kraje „Výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce
na rok 2015“ ve výši 16.749,- Kč

- spolupořadatelství akce „Žehnání mladého vína“
- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene mezi městem a spol. E.ON Distribuce, a.s., pro
stavbu „V. Pavlovice, rozš. kNN, Hicl
(Padělky)“
- oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na „vedoucího stavebního úřadu“ a výběrového řízení na „ekonoma města“
- uzavření dohody o ukončení nájmu
bytu č. 3 v ul. Bří Mrštíků 22 k 30. 11.
2015 a přidělení bytu od 1. 12. 2015 na
dobu neurčitou
- ukončení nájmu bytu č. 5 v BD ul. B.
Němcové 25 k 30.11.2015 a přidělení
bytu od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2016
- prodloužení nájemní smlouvy na byt
č. 9 ul. Bří Mrštíků 22 do 30. 11. 2017
- nabídku spol. Viadesigne, Na Zahradách 1151/16, Břeclav na vypracování
PD pro rekonstrukci komunikace v ul.
Tovární ve výši 116 377,80 Kč vč. DPH

- uzavření smlouvy mezi městem a E.ON
Distribuce o připojení k síti - elektrika
pro lesopark a kynologický areál, náklady za připojení 10 tis.Kč
- pokácení 8 ks stromů (1 topol, ostatní
vrby), podél vinohradů v trati Bedříšky, vyhnívání kmenů, odlomení větví
- bude vysazeno několik ořechů na náklady žadatele
- pronájmy zahrádek v ul. Tovární na jeden rok od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016,
za cenu 10,- Kč/m2/rok, jedná se o části
pozemku parc.č. 907/1, k.ú. Velké Pavlovice
- úhradu malířských prací učeben v ZUŠ,
které jsou v hygienicky špatném stavu
- pořízení vánoční výzdoby v hodnotě
cca 60 tis. Kč
- odkoupení pozemku městem pod parčíkem u Nádraží ČD a pozemků pod
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veřejným prostranstvím křižovatka ul.
B. Němcové a ul. Hlavní

2015

- uzavření MŠ v době zimních prázdnin
od středy 23. 12. 2015 do pátku 1. 1. 2016

- zástupce zřizovatele do likvidační komise inventur v ZŠ v r. 2015

Rada města neschválila:
- stavební záměr investora M. K., Kopečky 1102/30 - přístavbu garáže a pergoly
u RD (pozemek parc.č. 4649/414, k.ú.
Velké Pavlovice), nesouhlasí s provedením stavby garáže v hranici s pozem-

kem města – narušení stavební čáry
- poskytnutí daru na zřízení nového babyboxu v Břeclavi – město podporuje
místní spolky a organizace

značky „Zákaz zastavení“ v ulici Střední, požadavky občanů nejsou jednotné
(viz dříve požadavek jednosměrky, po
čase požadavek na její zrušení)

- odstranění, příp. posunutí dopravní

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zastupitelstvo města na svém VIII/2015 zasedání, které se konalo 12. listopadu 2015, projednalo a schválilo:

- Velké Pavlovice, prodloužení vodovodu v ul. Tovární

- zvýšení příspěvku pro rok 2015 vlastní příspěvkové organizaci Gymnázium Velké Pavlovice o 28 tis. Kč na
3.193.174,- Kč

- dodatek č. 2 ke zřizovací listině Gymnázia Velké Pavlovice, Pod Školou 10,
příspěvkové organizace města Velké
Pavlovice

- Velké Pavlovice – sídliště Padělky – vodovod a kanalizace

hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

v 18.15 hod. se dostavil Ing. Roman Halm
– přítomno celkem 13 členů ZMě

- dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Velké Pavlovice, příspěvkové organizace města Velké Pavlovice

- Inženýrské sítě – vinařská ulička, SO
02 vodovod a ATS a SO 03 kanalizace

- zvýšení příspěvku pro rok 2015 vlastní
příspěvkové organizaci Ekocentrum Trkmanka o 270 tis. Kč na 4.501.190,- Kč
hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 4
(Ing. Hádlík, Ing. Schäffer,
Mgr. Rilák, Ing. Šmídová)
- poskytnutí bezúročné půjčky vlastní
příspěvkové organizaci Základní škola
Velké Pavlovice ve výši 500 tis. Kč se
splatností do 31. 12. 2017. Podmínkou
je povinnost mimořádných splátek ve
výši vymožených náhrad škod způsobených RNDr. L. Hanákem a to do 10
dnů od obdržené platby
hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
- rozpočtové opatření č. 8/2015, celkové
příjmy zvýšení o 241 tis. Kč, celkové
výdaje zvýšení o 241 tis. Kč, celkové
financování beze změny
hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
- souhlas s podáním žádosti příspěvkové organizace města Gymnázium Velké Pavlovice, Pod Školou 10, o finanční
podporu z rozpočtu JMK pro rok 2015
na opravu havarijního stavu sportovního areálu školy
hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
- prodej majetku města dle záměru o prodeji nemovitostí a výsledku jednání:
- prodej pozemku KN parc.č. 619/4 o výměře 211 m2 v k.ú. Velké Pavlovice,
dle geometrického plánu č. 2068184/2015 vypracovaného Ing. Janem
Hlávkou, z důvodu dořešení vlastnických vztahů k pozemku a výstavby RD
Kateřině Kulcové, Janáčkova 6, Hustopeče za cenu 250Kč/m2
hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
- prodej podílu Města Velké Pavlovice ve
společnosti Zdravotní středisko Velké
Pavlovice s.r.o., za cenu 600 tis. Kč stávajícím 5 společníkům v rovnoměrné
výši 20% každému společníkovi
hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
- předání vybudovaných vodovodů a kanalizací z majetku Města Velké Pavlovice a vložení formou vkladů do majetku společnosti VaK Břeclav a.s., Čechova 23, která na základě oprávnění
může tuto infrastrukturu provozovat:
- Velké Pavlovice – propojení vodovodních řadů v ul. Kpt. Jaroše

- Prodloužení IS Velké Pavlovice – Trávníky, SO 02 vodovod a kanalizace

- Inženýrské sítě Trkmanka – vodovod
- Inženýrské sítě Padělky II – 1. etapa,
vodovod, kanalizace
- Inženýrské sítě Padělky II – 2. etapa,
vodovod, kanalizace
- Velké Pavlovice – ul. Zelnice a Starohorská – prodloužení vodovodní přípojky
hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
- prodej pozemků KN parc.č. 4524/59
o výměře 2171m2 a parc.č. 4524/61
o výměře 573m2 vše v k.ú. Velké Pavlovice, společnosti „Vinařství V & M
Zborovský, v.o.s. Dlouhá 2, V. Pavlovice, za účelem vybudování vinařství, za
cenu 450,-Kč/ m2 plus DPH
hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
- prodej pozemků KN parc.č. 4524/60
o výměře 87m2 a parc.č. 4524/62 o výměře 4691m2 vše v k.ú. Velké Pavlovice, společnosti BLARA s.r.o., Dlouhá
8, Velké Pavlovice, za účelem vybudování občanské vybavenosti (obchodů)
za cenu 450,-Kč/m2 plus DPH
hlasování: pro 12, proti 1, (Ing. Hádlík),
zdržel se 0
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Zastupitelstvo města neschválilo:
- záměr prodeje částí pozemku parc. č.
907/1, k.ú. Velké Pavlovice (zahrádky
u bytového domu Tovární 12, sklepy,
zpevněné plochy)
hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
- doplnění změny č. 1 územního plánu
o jednotlivé dílčí změny na podnět fyzické nebo právnické osoby, která má

- doplnění žádosti o pořízení změny
č. 1 územního plánu Velké Pavlovice Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje
hlasování: pro 9, proti 2 (Ing. Procházka,
Ing. Lacina), zdržel se 2 (Mgr. Rilák,
Zborovský)

hlasování: pro 9, proti 2, (Ing. Procházka, Ing. Lacina), zdržel se 2 (Mgr. Rilák, Zborovský)

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

člen ZMě J. Otřel se dotázal, jak dopadly
kontroly příspěvkových organizací, které
město provádělo

aby ZMě uložilo RMě jednat o vystoupení
ze společnosti Zdravotní středisko Velké
Pavlovice s.r.o., z důvodů ochrany investic
ve společnosti, protože společnost neplní své
povinnosti

Ing. P. Procházka seznámil přítomné s výsledkem kontrol prováděných finančním
a kontrolním výborem, zaměstnanci města a ČŠI na žádost města, informoval
o jednáních s právníkem a o průběhu
trestního stíhání bývalého ředitele ZŠ

člen ZMě J. Hanzálek uplatnil připomínku, že se opravují chodníky, ale zapomíná se na komunikace
Ing. P. Procházka informoval o připravovaných projektech na opravy (rekonstrukce) místních vozovek v ulici Tovární
a v ulici U Zastávky firmou Viadesigne
Břeclav
člen ZMě J. Dostoupil navrhl provést
kontrolu stavu místních komunikací a zajistit zasypání děr recyklátem, na jaře pak
provést opravy i asfaltem

Ing. P. Procházka odpověděl, že do
rozpočtu lze zapracovat vypracování PD na
nový hřbitov, bude třeba vyřešit vlastnictví
pozemku pod budoucím hřbitovem, který
vlastní Ing. M. Kovařík, úkol týkající se
řešení Zdravotního střediska bude zapsán
do usnesení

p. L. Halmová upozornila na chátrající budovu kina a nepěkně upravené prostranství
kolem a dotaz, co s tím bude město dělat

členka ZMě Ing. M. Šmídová upozornila
na parkování aut na přechodu u pekařství
na Dlouhé

Ing. P. Procházka informoval o zpracovaném projektu na opravu kina, o dvou marně podaných žádostech o dotaci, problém
opravy a zprovoznění kina závisí na finančních možnostech města a na vhodném
využití budovy, rada města se bude problémem zabývat, následovala diskuze o investičních akcích v budoucnu a o ekonomické situaci města

P. Hasil sdělil, že bude věc řešena, např.
umístěním sloupku

člen ZMě Ing. J Benda požádal, aby
do rozpočtu na rok 2016 bylo zahrnuto
vypracování PD na vybudování nového
hřbitova dle územního plánu a dále navrhl,
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vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce dle
přílohy, která je součástí zápisu, změny jsou podmíněny úhradou nákladů
navrhovatelem (vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území, mapové podklady)

člen ZMě Ing. L. Hádlík upozornil, že na
minulém ZMě nepožadoval, aby byla MŠ
otevřena celé prázdniny, jak bylo zveřejněno
ve zpravodaji, ale jen navíc 14 dní v srpnu
a požádal o opravu
P. Hasil sdělil, že zápis kontrolovali
ověřovatelé, kteří ho podepsali
PaedDr. V. Kropáč informoval, že učitelky
MŠ mají vybírat dovolenou (30 dnů) hlavně
o prázdninách, následovala diskuze

člen ZMě Ing. P. Lacina přednesl dotazy
občanů, proč město nekoupilo pozemek
u sýpky sloužící jako parkoviště v době, kdy
ho vlastnil Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových a za jakou cenu se
pozemky od ÚPZSVM prodávají
Ing. P. Procházka sdělil, že tento úřad
prodává pozemky za odhadní tržní cenu,
tenkrát cca 1,5mil. Kč
Ing. P. Halm se dotázal, proč jsou prodejci
umísťováni na sólo u sokolovny na novém
povrchu, který se tím ničí
P. Hasil odpověděl, že věc byla konzultována s firmou, která betonovou plochu
prováděla, dle jejího sdělení nedojde k poničení
Jitka Krátká, tajemník
Městského úřadu Velké Pavlovice
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TELEGRAFICKY
Děti z MŠ vyzkoušely
umělý povrch na hřišti
za kostelem (26. 10. 2015)
Staré asfaltové házenkářské hřiště za kostelem dostalo koncem října „staro-nový“
povrch. Na asfalt položili zaměstnanci
služeb města původní umělý povrch z atletického stadionu za školou, odkud musel být kvůli rekonstrukci odstraněn.
Umělý povrch tzv. „druhé generace“ tak
bude mít další využití a hrající se děti budou mít méně bolestivých odřenin.

Na ulici Nádražní prošel
rekonstrukcí vodovodní
řad (3. 11. 2015)

Na atletickém stadionu
za školami si už opět
bezpečně zasportují

Zaměstnanci služeb města zahájili začátkem měsíce listopadu na ulici Nádražní generální opravu vodovodního řadu, která si
vyžádala s tím spojené výkopové práce. Samotnou výměnu řadu provedla společnost
VaK Břeclav, a.s.. V příštím roce proběhne
plánovaná rekonstrukce chodníku.

(13. 11. 2015)
Sportovní areál v komplexu škol prošel
během podzimních měsíců významnou
rekonstrukcí. Bylo zde srovnáno podloží a kompletně vyměněn umělý povrch.
Nový povrch tzv. „třetí generace“ položila specializovaná firma JM Demicarr,
s. r. o. prioritně se zabývající výstavbou
sportovišť. Tento umělý trávník je vyvinutý speciálně pro fotbal a malou kopanou. Pohyb po něm je velmi ohleduplný
k pohybovému ústrojí hráčů. Hřiště tak
již může plnohodnotně sloužit svému
účelu a to hodinám tělesné výchovy žáků
a studentů místních škol.

Ulice Nádražní – rekonstrukce vodovodu.
Jak vidno z fotografie, nový měkoučký
povrch se skotačícím školkaříkům
zamlouvá!

Podzimní úklid: listí,
listí, listí... (2. 11. 2015)
Po celý rok sváží koncem každého týdne
zaměstnanci služeb města rostlinný odpad.
Tato služba však na podzim nabývá úplně jiných, gigantických rozměrů. Stovky
stromů, které nám v horkém létě poskytují
příjemný chládek, se v tomto období hromadně zbavují zářivě zbarvených listů. Při
sebemenším vánku se listí sype ze stromů
jako cukr z cukřenky. Co se ráno uklidí,
není za pár chvil k poznání. A tak měli pracovníci služeb města během října a listopadu den co den o vydatnou dávku práce
postaráno.

Na faře práce jako na
kostele, pomohly i služby
města
(4. 11. 2015)
Obytné prostory velkopavlovické fary procházejí po letech první etapou významnější
rekonstrukce. Na žádost nového pana faráře PaedDr. Marka Slatinského vypomohli
během letošního listopadu s předem dohodnutými pracemi i pracovníci stavební
skupiny služeb města. Konkrétně vybetonovali podlahy v několika místnostech.
Fara se po opravě dočká komfortnější kanceláře a bytu kněze, ale také nové vodoinstalace, odpadů, oken, sociálního zařízení
pro návštěvy a to i bezbariérového WC, jak
bylo již zmíněno podlah a ve druhé etapě
také nové kuchyně a společenského sálu.

Pokládka nového umělého trávníku na
stadionu za školami.

DVD Krojované hody
2015 v prodeji, v TIC
(13. 11. 2015)
Krojovaná chasa nabízí k prodeji DVD
Velkopavlovické krojované hody a hodky
2015. Letošní sada tří DVD nosičů z autorské dílny videokameramanů Jana Rybníčka
a Tomáše Zapletala je k dostání v Turistickém informačním centru a Městské knihově (ul. Hlavní 9) za 300,- Kč.

Čím topíte? Topte šetrně
k životnímu prostředí!
(23. 11. 2015)
Na podzim nebylo dne, kdy by traktory
služeb města nesvážely tuny
opadaného listí.

Služby města přiložily ruku k dílu v rámci
oprav místní fary, vybetonovaly podlahy.

Topná sezóna v našich zeměpisných šířkách trvá více než půl roku. Kotle a jiná
topidla jedou nyní na plné obrátky, ekologická, i ta méně ekologická. Topit je možné
různými palivy, plynem, elektřinou, dřevem

5

6
2015

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

nebo uhlím. Mnozí k topení využívají kotle
na tuhá paliva nebo nejrůznější krby. A právě na ně apelujeme, aby k topení v žádném
případě nepoužívali domovní odpad, dřevo
se zbytky barev, gumu, plasty, popř. PET
láhve. Při jejich hoření vznikají látky, které nejen zapáchají, ale také ničí zdraví nás
všech!

Na Hlavní ulici obnovují
lipovou alej
(25. 11. 2015)
Lipová alej na Hlavní ulici, chlouba našeho
města, vyžaduje pravidelnou a náročnou
údržbu, která spočívá v průklestu korun, ve
výchovném řezu i kácení stromů, jež jsou
napadeny chorobami či škůdci. V letošním
roce prošla alej všemi fázemi údržby. Na
volná a další vytipovaná místa vysadili dne
25. listopadu 2015 pracovníci služeb města
pět mladých lip.

Oskeruše v Poštorách,
nyní už splněný sen
pana Karbera
(27. 11. 2014)

Příprava sazenic lip k výsadbě
na ulici Hlavní.

Dne 27. listopadu 2015 byl na vyhlídce na
kopci v trati Poštor vysazen strom oskeruše, který na památku zesnulého pana Ing.
Zdeňka Karbera věnovali manželé Kolouškovi z Rozdrojovic - majitelé firmy, která je
dlouholetým dodavatelem stromků urče-

PŘEDVÁNOČNÍ SHON? ALE KDEŽE…
V loňském roce sklidilo vedení města kritiku za blikající světelnou vánoční výzdobu u radnice. Pravda, vánoční strom blikal
po celých LED pramenech, nahodile a ve
velmi dlouhých intervalech. Navrhl jsem
tedy, aby se vánoční výzdoba v příští sezóně obměnila. Pro jistotu jsem sporadicky
svítící krápníky na terase radnice rozstříhal na metrové kusy. Do kalendáře jsem
si na začátek října zapsal vykřičník, abych
vánoční světelnou výzdobu včas zajistil.
Po devíti měsících jsem tak začal „oťukávat“ prodejce a zároveň požádal Radu
města o schválení finanční částky, která
bude do výzdoby investována.
Oslovení prodejci dostali několik kritérií. Dominantní vánoční strom musí mít
světelné body 50 až 100 cm od sebe (skrze snadné strojení abnormálně vysokého
stromu se špatným přístupem plošiny),
osvětlení terasy bylo ponecháno na fantazii prodejce a tři listnaté stromy u radnice
budou ozdobeny LED řetězy bez blikání.
Cenový limit byl stanoven na 60 tis. Kč.
Nabídky od pěti dodavatelů v různých variantách některé naše představy splňova-
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ly, jiné méně, některé vůbec. Dohodli jsme
se na teplé bílé barvě osvětlení a roztočil
se kolotoč, který bych u takové „prkotiny“
nečekal! Oslovena byla firma s nejnižší
cenovou nabídkou. Postupně nám volali
ostatní prodejci s dotazy, jak uspěli či neuspěli, proč nebyli právě oni vybráni. Pokud
byla důvodem cena, chtěli vědět alespoň
procentuálně „o kolik“ byli dražší. Jiní
poukazovali na (ne)kvalitu konkurence. V tomto momentu jsem začal váhat. Většinou se vše vyrábí v Číně
a kvalita je podobná, nebo ne?
Prošel jsem si tedy znovu všechny prodejce, jejich záruky na zboží
a znovu jsem také porovnával
ceny. Dospěl jsem k závěru, že
nabídky rozpůlím a budu čekat,
zda mi dodavatelé poskytnou
stejnou slevu, jako na původní
nabídku. Poskytli.
Plochý zelený kabel na 230
V, do kterého se upevňují „bodci“ objímky znám.
Kdysi jsem ho dokonce prodával do českých velkoobchodů s elektromateri-

Jeřáb oskeruše, strom, který nám bude
navždy připomínat
pana Ing. Zdeňka Karbera.

ných k výsadbě a ozelenění města. Vysadit
strom právě na tomto místě bylo jedním ze
Zdeňkových snů, který se mu již bohužel
nepodařilo vyplnit...
Karolína Bártová & Věra Procingerová

álem. Pravda, je to záležitost dvě desítky
let stará, ale vím, že s kabely byla spokojenost. Divil jsem se, že všichni prodejci
postavili i po dvaceti letech svou nabídku
na vysoký vánoční strom z těchto kabelů
a objímek, jenom s obměnou klasických
žárovek za úspornější, což je dobrá zpráva.
Klasické žárovky by spotřebovaly asi 2 kW
za hodinu. Nabídnutá cena za „spořivou“
žárovku byla 90,- Kč. Dobrá cena, ale když
není v „teplé bílé“ skladem u dodavatele
(a snad ani v celé ČR) v požadovaném
množství, tak je nám to na nic. Přistoupil jsem tedy na dražší žárovky
od jiného výrobce. LED osvětlení
terasy radnice by bylo bez problému. Napadlo mě ještě nasvítit LED
halogenem znak na věži radnice, ale
to jsem se rozhodl udělat sám.
LED řetězy byly objednány u jiného prodejce. Mají vydržet přejetí vozidlem a další extrémní
podmínky. Po týdnu jsem se
dozvěděl, že v požadované
barvě a délce už nejsou a nebudou, přistoupil jsem tedy na nabídku polovičních
řetězů v dvojnásobném
počtu s možností napo-
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jení na sebe. Přestože jsme měli i nabídky
na světelné LED dekorace na svítidla veřejného osvětlení, jejich nákup jsme v letošním roce zamítli s ohledem na finanční
náročnost.
Na konci listopadu jsem byl ubezpečen, že
oba prodejci stihnou doručit osvětlení do

středy 2. prosince. Mohli jsme tedy konečně objednat plošinu a rozhodnout, že strom
slavnostně rozsvítíme ve středu 9. prosince v
rámci celorepublikové adventní akce „Česko
zpívá koledy“. A když mi pan Havelka slíbil,
že plošina skutečně bude v dohodnutém termínu, „pustili jsme“ na veřejnost i termín
slavnostního rozsvícení vánočního stromu.

MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2016
MěÚ upozorňuje občany, že místní poplatky se budou vybírat v době od 18. 1.
2016 do 15. 2. 2016 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
V době vydání tohoto příspěvku je připraven návrh na změnu výše poplatku
za psa v bytovém domě, a to: roční sazba 200,- Kč, za každého druhého a dalšího 300,- Kč (stejně jako v rodinném
domě). O návrhu změny výše poplatku
bude jednat Zastupitelstvo města v prosinci 2015.

2015

Příště si pospíším, abych se před svátky
nemusel tolik strachovat, ale stejně…
vánoční stromeček se má rozsvítit až na
Štědrý den a to je ještě času dost.
Petr Hasil

Místní poplatek z ubytovací kapacity za
rok 2015
výběr ze dvou variant:
- varianta A: poplatek za každé využité
lůžko 5,- Kč – podání přiznání a termín
splatnosti poplatku do 5. ledna 2016. Přílohu přiznání tvoří kopie ubytovací knihy.
- varianta B: paušální sazba 300,- Kč –
podání přiznání a termín splatnosti poplatku do 30. listopadu 2015!
Lenka Nesvadbová

Výše poplatku za nájem hrobu je uvedena individuálně v nájemních smlouvách.
Nájmy z pozemků se budou vybírat až po
dokončení všech administrativních záležitostí týkajících se pozemkových úprav.
Občané budou včas informováni.

MINISTERSTVO VNITRA České republiky upozorňuje!
Odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ a CESTOVNÍCH DOKLADŮ
V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech bude ve dnech
24. prosince 2015 až 31. prosince 2015 ODSTÁVKA SYSTÉMU
pro nabírání žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů a jejich předávání.
Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy vyžadující odstávku systému.
Podávat žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu a předávat vyrobené doklady
bude možné na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze a na úřadech
městských částí nejpozději do 23. prosince 2015 včetně.
V době odstávky bude možné požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek.
Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, listopad 2015
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PUBLICISTIKA
Jsou akce lepší, horší, skvělé nebo propadáky a pak, také překvapující. Takovou, navíc velmi příjemně překvapující
a to po všech stránkách, byla letošní
Podzimní Šlapka. Na již sedmý ročník dorazilo nečekaně hojné množství
účastníků. Mezi letmým odhadem dvěma stovkami lidiček jsme poznávali tváře místních, ale k naší radosti dorazila
i spousta přespolních, někteří si vyrazili pěšky, jiní na kolech, nechyběly ani
dětské kočárky, na pozvání pořadatelů
slyšeli dospělí i drobotina. Mohli jsme
si tedy s pocitem dobře odvedené práce
mnout ruce, že se nám tentokráte zadařilo na poli správně mířené propagace.
Jsou však další oblasti, které není v naší
moci jakkoliv ovlivnit a přitom, pro pořádání akcí pod širým nebem jsou alfou
a omegou úspěchu. Tou nejvýznamnější je počasí. Objednali jsme si jej na míru
a představte si, shůry nám skutečně dodali
přesně to, co jsme požadovali. Přáli jsme
si, aby bylo v úvodu výšlapu pěkně, žádný
déšť, bezvětří, pokud možno alespoň trošku teplo a ve finále by se shodil i déšť. To
aby nám nenápadně zahnal celý houf šlapajících šupky dupky do sklepa, za vínem,
svařákem, za teplem roztopeného krbu
a romantickou vůní praskajícího dřeva…
Vše se splnilo do puntíku, co by punc dokonalosti.
Přestaňme se však už pyšně bít v prsa
úspěšných pořadatelů a podělme se nyní
s těmi, kteří na letošní Podzimní Šlapku
nedorazili, o naše zážitky, program a hlavně o to, co si nechali pro svou škodu ujít.

Prošlápnout se městem a krajinou okolo Velkých Pavlovic vyrazili naprosto všichni – malí,
velcí, jiní, stejní a dokonce i čtyřnozí!
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PODZIMNÍ ŠLAPKA 2015
VONĚLA SVAŘÁKEM

Podzimní Šlapka byla zahájena na sportovním stadionu.

Šlapka představila trio novinek
Letošní sedmý ročník Podzimní Šlapky
aneb Uzavření cykloturistické sezóny
2015 se nesl jako každoročně v duchu
představení několika zajímavých novinek,
které byly v posledních měsících v našem
městě vybudovány či opraveny. První z nich
byl hned v úvodu akce zrekonstruovaný
atletický stadion umístěný v komplexu
místních škol se zbrusu novým povrchem
„třetí“ generace.
Po zahájení akce a přivítání účastníků panem starostou Ing. Pavlem Procházkou
a ředitelem gymnázia PaedDr. Vlastimilem Kropáčem si měli možnost první odvážlivci a současně i rekreační či ostřílení
sportovci vyzkoušet vrh koulí. Všem to šlo
parádně a tak si už i tak sváteční den, s datem 17. listopadu 2015, mohli odekorovat
svým vlastním lehkoatletickým úspěchem
a dobrým pocitem ze zdárného sportovního výkonu.
Další letošní novinka se nacházela jen „co
by koulí dohodil“ od stadionu. Šlo o nově
vybudovaný a zcela poprvé široké veřejnosti otevřený vinný sklep rodiny Crhákovy.
A právě zde se také nacházela první „svařáčková“ zastávka. Dospělí s úsměvem na
líci uvítali lahodný kořeněný vinný mok
na posilnění a prohřátí, děti pak speciální
ovocný čajík a nenašel se snad žádný, který
by si rád krásný ještě novotou vonící sklípek zvědavě neprohlédl.

Novinka „do třetice všeho dobrého“ se nacházela v relaxačním parku u Trkmanky.
Bylo jí jen před několika málo dny dobudované hřiště na pétanque. Prostor vyhrazený kolektivní hře mající kořeny ve Francii,
v poslední době více než populární, fyzicky
velmi nenáročné, o které se výstižně říká,
že je pravým balzámem na nervy… Zbývá
ji tedy už jen vyzkoušet!

Šlapka ekologicky,
rodiny opět sadily stromy
Na stejném místě, tedy v parčíku u Trkmanky
a ve stejném termínu, tedy o svátku 17. listopadu 2015, proběhlo v rámci Podzimní
Šlapky další kolo veskrze ekologické

Opékání na pravém táboráčku, na ranči za
cihelnou přišlo vhod.
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a zároveň i rodinné akce „Rodina adoptuje
svůj strom“. Rodiny, které zareagovaly na
výzvu Města Velké Pavlovice a projevily
zájem si společně se svými nejbližšími vysadit, adoptovat a také se nadále starat o
svůj strom, si jej za pomoci a asistence pracovníků Služeb města mohly vysadit právě
v parčíku, který je prioritně určen aktivnímu vyplnění volného času pro celou rodinu. Cyklostezka, in-line stezka, dětské
hřiště, herní prvky, pískoviště, skatepark
a nově i pétanquové hřiště, co více si může
rodina přát. Snad už jen ten svůj strom.
Jaký je nejkrásnější svět?
Rozhodně z koňského sedla…

A jak chutnaly špekáčky křupkavé, voňavé?
Jen se po nich zaprášilo.

Šlapka je pro všechny,
bez rozdílu věku
Šlapka, ať už podzimní nebo jarní, má býti
záležitostí především pohodovou, nekomerční, přátelskou a byli bychom rádi, aby
byla i rodinnou. A tak jsme se snažili nalákat hlavně děti, na hry, zábavný program,
dobrodružství, tombolu, sladkosti, tvoření a tentokrát i vědomostní kvíz s názvem
„Není lotr jako lotr aneb Znáš dobře své
město?“. Děti odpověděly na pár jednoduchých otázek, v cíli ve Vinných sklepech
Františka Lotrinského dostaly za účast
cukrlata a pětadvacet vylosovaných šťastlivců pěkné věcné ceny z tomboly.

Ani cestou vstříc cíli, kopírující naučnou
stezku Zastavení v kraji vína a meruněk,
nebylo rozhodně kdy na nudu. Na ranči za
cihelnou se tvořila dlouhá fronta netrpělivě
čekajících dětiček na svezení na koni, druhá na střelbu z luku a třetí u stánku, kde
byl k dostání čaj, pro dospělácký doprovod
opět nezbytný svařák a pro všechny bez
rozdílu věku špekáčky učené k vlastnoručnímu opečení nad plápolajícím ohněm.
Hmmmm… té vůně co se odtud linulo!
V okamžiku, kdy lehce připálená kůrčička mastné uzeninky křupla mezi zuby, si
nikdo ani nevzpomněl na poslední dobou
tolik omílané zvěsti o rakovinotvorných
uzeninách. U některých možná došlo i na
ty pověstné „boule za ušima“.

Šlapka v bezpečí vinného
podzemí
Posilněni zážitky, dobrým jídlem a za svědomitého celodenního dodržování pitného režimu, krátce po poledni všichni došlapali do místa kýženého cíle. Tím byl již

zmiňovaný vinný labyrint sklepů Františka Lotrinského pod zahradou Ekocentra
Trkmanka. Apropo, abychom neopomněli, zde v odpoledních hodinách probíhal
Den otevřených dveří v nové přístavbě.
Tudíž měl každý možnost si novou, moderní, dřevem obloženou budovu do detailu, včetně venkovní pece na pečení chleba,
prohlédnout.
Jaký byl závěrečný program ve sklepech?
V místech, kde je vždy, za každých okolností a povětrnostních podmínek báječně? … jednoduše báječný. Až se mi chce
říci: „Já tam také byla, jedla, víno pila…!“
Dokonce i bílý svařák, který je tamní unikátní specialitou. Co se týče jídla, na výběr
tu bylo ze dvou možností. Buď vyhlášený
sokolský gulášek, nebo lahodná polívčička zelňačka s klobásou. Pokud dodám, že
nám vše navařili členové velkopavlovické
Tělocvičné jednoty Sokol, nebude snad
nikdo překvapen, že v závěru akce nezbylo
na dně obrovských hrnců ani na pověstné
vytření chlebíčkem.

Šlapka na pohodu
Co nás pořadatele potěšilo úplně nejvíce,
byla příjemná přátelská atmosféra. Lidé
se usmívali, bavili, byli uvolnění, děti špinavé, zablácené, ale naprosto spokojené
a rodiče protentokrát přivřeli oči. Zkrátka,
letošní Šlapka byla „na pohodu“. A o to
přeci šlo především, no ne?
Máte-li chuť si užít podobného fajn dne, už
nyní vás všechny zveme na sobotu 23. dubna 2016, kdy se uskuteční již sedmý ročník
Jarní Šlapky aneb Otevírání cykloturistické sezóny 2016. Vězte, nesmíte chybět!
Hurááá, sladké odměny za vědomostní kvíz a losování tomboly.

Karolína Bártová
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CO SE DĚJE ZA ZDMI BÝVALÉHO ZÁMKU
ANEB ROZHOVOR S ŘEDITELKOU EKOCENTRA TRKMANKA
Budova u nás ve Velkých Pavlovicích
řečeného „Zámečku“ stojí na okraji
ulice Nádražní prý už snad od 14. století. Koncem 18. století ji rod Habsburků přestavěl do nám už známého
barokního vzhledu. Před nedávnem
byla zrekonstruována do současné podoby a o slavnostech Velkopavlovického vinobraní roku 2012 byla otevřena
široké veřejnosti, co by Ekocentrum
Trkmanka.
Dodnes, u některých občanů, tato instituce vzbuzuje pochybovačné otázky, jaký má vlastně význam, čemu se
věnuje, slouží, jaká je její dennodenní
činnost, zkrátka a dobře, co se za zdmi
svěže vyhlížející budovy děje.
Není nic jednoduššího, než se vydat
ke zdroji a vyzpovídat nejzasvěcenější osobu. Tou je ředitelka Ekocentra
Trkmanka ve Velkých Pavlovicích
paní Bc. Zita Dvořáková MSc.

A tak jsem se ptala…
O tom co se děje v ekocentru občany nejen našeho města průběžně informujete
formou pozvánek, nabídek a zprávou
o tom, jak se co podařilo. Když tvoříte
tyto programy, různé akce, čím se řídíte, co ovlivňuje vaši činnost?
* Naše činnost je dána pravidly dotačního
titulu, na základě kterého byla přestavena

již před třemi lety budova „zámečku“ na
ekocentrum, na konci léta dobudováno
dvorní zázemí a v současnosti probíhá
dovybavení ekocentra a přestavba části
studovny na sociální zázemí. Finanční
prostředky byly na všechny tyto projekty
čerpány z operačních programů životního
prostředí, což již předurčuje i naši činnost.
Ve zkratce se jedná o EVVO – environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.
Udržitelnost těchto projektů je dvacet let
od data zahájení činnosti.
Environment, environmentální… pojem,
který se poslední dobou stále častěji objevuje. Můžeš nám ho blíže vysvětlit?
* Přiznám se, že sama pátrám a zjišťuji,
co všechno se pod tímto pojmem ukrývá.
Pojem environment se používá pro „Životní prostředí“, pro „Okolí člověka“, pro
„Vnější podmínky pro život“. Znamená to
prostředí zahrnující ovzduší, vodu, půdu,
přírodní zdroje, rostliny, živočichy, lidi
a jejich vzájemné vztahy.
Říkáš životní prostředí, člověk, podmínky pro život… Co vše se za tím vlastně skrývá?
* Možná bychom si na toto téma našly
dost času, ale určitě by nám nestačil prostor ve zpravodaji. Zdroje uvádí, že před
10 000 lety žilo na Zemi asi 5 milionů lidí.
V roce 2000 to bylo 6,1 miliardy a odhad
roku 2020 je 7,6 miliard lidí. V období

pravěku žil člověk pouze ve vhodných oblastech, v menších skupinách, živil se lovem a sběrem. Jeho zásahy do ekosystémů
byly nevýznamného charakteru, nevedly
k narušení přírodní rovnováhy.
V období starověku dochází k rozvoji zemědělství, pastevectví, budování větších
sídel, těžba rud, těžba dřeva vedla dokonce k rozsáhlému odlesnění v oblasti Evropy a Blízkého východu. Ve středověku
rozvoj pokračoval, ale ještě nedocházelo
k celkovému postižení biosféry.
Po nástupu průmyslové revoluce – novověk – se zásahy člověka do přírody stupňují a následně dochází k výraznému poškozování ekosystémů (kácení stromů,
vysušování mokřadů, šíření pouští), znečišťování prostředí průmyslovými odpady, k nenahraditelnému vyhubení mnoha
druhů organismů, k snížení biodiverzity
(druhové pestrosti), rozšiřování jiných
druhů (jejich nadměrné stavy). Tím jsem
se dostala k ožehavému tématu, kterým
jsou globální problémy lidstva. Týkají se
celého světa, proto globální a jejich intenzita je taková, že ohrožuje samotnou
existenci člověka. Jenom ve stručnosti:
populační exploze, surovinová krize, znečištění atmosféry, globální oteplování,
ozónová díra, znečištění půd, znečištění
vody, problematika odpadů, ekologické
a přírodní katastrofy.
Úkolem institucí a orgánů zabývajících se
ochranou přírodou je zajistit a udržet rovnováhu v přírodě. Dnes se postupně prosazuje tzv. strategie udržitelného rozvoje,
která má položit výchozí zásady ekologického způsobu hospodaření. Síť ekocenter
se podílí svou vzdělávací a osvětovou činností na cílech tohoto rozvoje. Ale to snad
všichni kolem nás dobře znají.
Krásně jsme se vrátily zpět k našemu
ekocentru. Jaké jsou vaše plány, co konkrétního připravujete?

Ekocentrum Trkmanka je vskutku „živý organismus“, ani budova s okolím nestagnují.
Naopak, prochází neustálým vývojem. Tak třeba v létě přibyla na nádvoří pec na chleba.
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* Průběžně aktualizujeme a doplňujeme
nabídku vzdělávacích programů pro mateřské, základní a střední školy. Již nyní
začínáme pracovat na nabídce pobytových a příměstských letních kurzů. Na
začátek roku již máme připravenou tematickou výstavu, vyhlášení dalšího ročníku
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výtvarné soutěže, různé rukodělné dílničky. V návaznosti na naše ubytovací kapacity připravujeme novou nabídku pro pobyty dospělých, dospělých s dětmi. Jedná
se o pobytové programy víkendové, týdenní, zaměřené na environment, poznávání
našeho okolí, našich zvyků a obyčejů.
Zvyky, obyčeje, tradice. Toto téma se u vás
v ekocentru objevuje docela často…
* To máš pravdu, objevuje a také to má
své opodstatnění. Jak jsme si již povídaly, kdo prostředí kolem nás ovlivňuje.
Člověk. Nežije tu sám. Vytváří sociální
vazby, ovlivňuje vztah k přírodě celkově

(živé, neživé)… Zasahuje do života Země.
Ovlivňuje další vývoj. Od nepaměti jsou to
zvyky a obyčeje, které se předávají z generace na generaci, některé život – přírodu
kolem nás ovlivňují pozitivně, některé
negativně. Předávání těch dobrých máme
právě v úmyslu podporovat. Samozřejmě
v plánu je přinášet mezi nás nové věci.
Máme velké cíle – například Velké Pavlovice jedno z fairtradových měst, Velké
Pavlovice zdravé město. Projektů, které
se rýsují, je mnoho a určitě s nimi budeme
občany kolem nás postupně seznamovat.
Věřím, že nezůstane pouze u toho seznamování se s projekty, ale že se k nám připojí další a další. Je to sice obehrané heslo

2015

– ale jde nám přeci o stejnou věc „chceme
žít ve zdravém, čistém prostředí, chceme
svým dětem umožnit, aby prožily to, co
my, a také aby oni zase svým dětem měli
co předávat dál“.
Velmi děkuji za příjemné povídání a také
za velmi podrobné a zajímavé informace.
Přeji celému ekocentru, všem zaměstnancům a příznivcům zdravého a rozumného způsobu života krásné vánoční
svátky a úspěšný rok 2016. Ať se daří!
Karolína Bártová

BRONZ PRO JAKUBA PROCINGERA
ZE ZEMĚDĚLSKÉ OLYMPIÁDY
Zemědělský svaz České republiky uspořádal ve spolupráci se Zemědělskou fakultou Jihočeské Univerzity v rámci výstavy
„Vzdělání a řemeslo“, která se koná na českobudějovickém výstavišti, již třetí ročník
„Zemědělské olympiády“.
V testu znalostí, poznávacích soutěžích
i manuálních zručností zvítězil Václav Petrželka ze Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech s celkovým počtem
88 bodů z možných 128 bodů. Druhé místo obsadil Šimon Eichinger z VOŠ a SZeŠ
Tábor s 85 body. O pouhý půl bod za ním
se na třetím místě umístil Jakub Procinger
z Velkých Pavlovic, který bude v letošním
školním roce maturovat na SOŠ Klobouky
u Brna.
Soutěže se zúčastnilo třináct soutěžících ze
sedmi středních zemědělských škol. Sou-

těž zahájil test s dvaceti otázkami na všeobecné téma, z rostlinné a živočišné výroby
a mechanizace. Poté studenti převážně třetích a čtvrtých ročníků absolvovali několik
poznávacích soutěží plemena hospodářských zvířat, značky traktorů, semena kulturních plodin, sušené zemědělské plodiny
a krmiva pro hospodářská zvířata. Následoval odhad hmotnosti přeštického selete
a bulvy cukrové řepy. Aby byla zastoupena
zkouška zručnosti, dojili studenti umělé
vemeno na čas půl minuty, nakládali seno
na kolečko a jeli slalom a v neposlední řadě
také skládali anglickou uzdečku na koně.
A výsledky? Za půl minuty nadojen půl litr
či složení uzdečky pod tři minuty jsou velmi dobré výsledky některých soutěžících.
Naopak obtíže měli soutěžící při odhadu
hmotnosti, ale i s poznáváním plemen hospodářských zvířat.

Účast v Zemědělské olympiádě vyžaduje
krom obrovského záběru vědomostí také
zručnost a rychlost v netradičních disciplínách. Už jste si stejně jako Kuba někdy zkusili
dojit na umělém vemeni :-)?

Na všechny soutěžící čekaly drobné dárky
od Zemědělského svazu ČR a pro výherce
navíc hodnotné ceny společností Kverneland Group Czech s.r.o., Strom Praha a.s.,
Agrall zemědělská technika a.s., Krone CZ
a Agromachinery.
Za pořadatele Zemědělské soutěže
Ing. Soňa Jelínková

VELKOPAVLOVICKÝ PŘEJEZD
BUDE BEZPEČNĚJŠÍ. DÍKY ZÁVORÁM
Ano, budou. Železniční přejezd ve Velkých Pavlovicích dostane závory. Zprávu
bez dalších podrobností potvrdil Deníku
Rovnost mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marek Illiaš. „Tento
přejezd patří mezi ty, které plánujeme doplnit o závory. Rádi bychom tuto investici
uskutečnili prostřednictvím Evropského
operačního programu,“ uvedl Illiaš.

Podle neoficiálních informací by se tak
mohlo stát příští nebo přespříští rok. Jde
o reakci na opakované nehody, které se
na přejezdu staly. Ta poslední před sedmi
měsíci. Počet zraněných se v součtu vyhoupl na čtrnáct.
Závory byly jednou z možností, jak podobným událostem v budoucnu lépe před-

Nehoda na železničním přejezdu ve Velkých
Pavlovicích, 25. května 2015.
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cházet. „V bezpečnostním doporučení jsme
uvedli, aby byly na přejezd závory umístěny,“ sdělil mluvčí Drážní inspekce Martin
Drápal.

určující, nejde jen o závory, jejich umístění
a nutné úpravy mohou stát tři až deset milionů korun. Zařízení se nemusí s tamním
vybavením shodovat,“ zmínil Illiaš.

automobilem přišlo k újmě osm lidí. Jednoho z nich zdravotníci přepravili s vážnými poraněními vrtulníkem do brněnské
nemocnice.

Záleželo ale zejména na rozhodnutí SŽDC.
„Přejezd splňuje všechny bezpečností předpisy i nyní, v opačném případě by nám jej
Drážní úřad zakázal používat. Doporučení
inspekce pro nás má charakter vodítka, není

Železniční přejezd ve Velkých Pavlovicích
se stal místem vážné dopravní nehody opakovaně. Vzpomeňme dvě poslední neštěstí,
5. března 2012 a naposled letos 25. května. Při střetu osobního vlaku s nákladním

Zdroj:
Břeclavský deník, 16. října 2015;
autor: Lukáš Ivánek

LISTOPADOVÉ VELKÉ PAVLOVICE
SI PŘIPSALY REKORD, TEPLOTNÍ
V České republice padaly v neděli 8. listopadu 2015 teplotní rekordy. V Kobylí
naměřili na meteostanici Českého hydrometeorologického ústavu 20,7°C, ve ŠSV
ve Velkých Pavlovicích se rtuť teploměru
vyšplhala ve 12:30 hodin na 21°C.
Teplotní rekordy však nepadaly o druhé
listopadové neděli jen u nás v Modrých
Horách či na jihu Moravy, pozadu nezůstalo celé Česko. Na čtyřech místech ČR
padl toho dne dosavadní absolutní teplot-

ní rekord pro listopad. Rekord pro 8. listopad překonalo 110 ze 137 stanic, které
měří teplotu alespoň 30 let.
Rekordy padly v již zmiňovaném Kobylí, kde bylo dle oficiálního měření s 20,7
stupni nejtepleji, pak také v Tušimicích,
Doksanech, Kralovicích a Velkém Meziříčí. V Brodě nad Dyjí byl listopadový rekord vyrovnán.
Karolína Bártová

Sluncem prozářený, nezvykle teplý a teplotně
rekordní… takový byl listopad roku 2015.

SABINKA * VÍNO Z MODRÝCH HOR POMÁHÁ
V Němčičkách, v srdci Modrých Hor,
žijí Martin a Petra Grófovi s desetiletou Viktorkou a šestiletou Sabinkou.
Starostové se seznámili s jejím příběhem a rozhodli se iniciovat akci MODRÉ HORY POMÁHAJÍ SABINCE.

Sabinka se narodila 24. prosince 2009
jako nejkrásnější dárek pod stromeček.
Zhruba po půl roce si maminka u Sabinky začala všímat zvláštního koulení oček
a tak se rozjela série vyšetření. Poté byla
Sabince diagnostikována dětská mozková
obrna, porucha psychomotorického vývoje, epilepsie a hypotonie.
V současné době je Sabince skoro šest
let. Její vývoj ale pokračuje jen velmi pomalu. Opoždění je o více než polovinu
věku. Sama se nenají, neobleče, nerozvíjí
se u ní řeč. Sama nechodí – přemisťuje se
po čtyřech, v chodítku nebo s oporou za
obě ruce. Maminka Petra je se Sabinkou
doma, do zaměstnání chodí pouze táta
Martin. A úžasná starší sestra Viktorka
pomáhá, co může.

Sabinka Grófová se svou nemocí bojuje s
úsměvem na tváři a upřímným dětským optimismem. Ale ani to nestačí… K účinné péči je
třeba nemalých finančních prostředků.
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Pro zlepšení Sabinčina zdravotního stavu
je nutná péče neurologická, logopedická
a zejména rehabilitace. Petra rehabilituje
se Sabčou dvakrát denně doma, jednou za
rok jezdí do léčebny pohybových poruch
v Boskovicích. Pobyt v soukromém sana-

toriu s intenzivní péčí a novým způsobem
rehabilitace (v opěrném skafandru) by
pomohl rozvinout funkčnost pohybového systému, povede k stabilizaci fyzické
kondice, posílí psychický stav a opožděný
vývoj. Dále pomocí intenzivní logopedické péče bude rozvíjena řeč. Současná finanční situace nedovoluje částku cca 80
tisíc na pobyt v sanatoriu v Klimkovicích
zaplatit a pojišťovna na tyto účinné pobyty
ani nepřispívá.
Starostové všech pěti obcí tímto vyzývají
podnikatele i soukromé osoby v modrohorských obcích, aby se i oni do projektu
zapojili ať již přímou finanční podporou
nebo třeba nákupem vína Sabinka pro
své partnery a pracovníky. Sám svazek
obcí věnuje část z utrženého vstupného
na akcích jím pořádaných, přidávají se
i místní spolky, které připravují plesy,
zábavy či podobné akce.
Jako první z modrohorských firem se zapojilo bořetické Vinařství Ludwig, což
není velká firma, která by mohla význam-
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nou částkou přispívat na velké charitativní projekty. Tak vzniklo nejprve červené,
později i bílé víno Sabinka, kdy z každé
prodané láhve přispěje 10,- Kč na Sabinčin účet. Jedná se o suchý pozdní sběr,
cuvée výrazné Frankovky, lehce zakulacené odrůdou Zweigeltrebe 2013 v červené
podobě a bílé víno Ryzlink rýnský pozdní
sběr 2013. Víno zdarma zalistovaly řetězce Ahold, Billa a Brněnka. Ke konci října
to bylo již něco přes 10.000,- Kč.

Bořetický Lomax přispěl přímo částkou
10.000,- Kč, ale akce jde i mimo modrohorský region. Pražská logistická společnost PD logistik podpořila Sabinku
15.000,- Kč, o víno projevila zájem Deutsche Bank. Evropský řád rytířů vína přispěl částkou 15.000,- Kč a vyzval všechny
své členské organizace po Evropě, aby se
rovněž zapojily.
UniCredit Bank zřídila Sabince účet zcela osvobozený od poplatků,
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jeho číslo je: 2112237343/2700.
Všem dárcům patří velký dík za to, že učiní
jedno dítě šťastnějším.
Poděkování patří také všem novinářům,
kteří se tento příběh rozhodli poslat svou
cestou dál.
Eva Bauerová, DiS., DSO Modré Hory

KULTURA

Podzim je již za námi, advent utekl jako
voda a je tu čas Vánoc… Proto bych Vás
ráda, prostřednictvím následujících řádků posledního vydání Velkopavlovického zpravodaje roku 2016, seznámila
s činností Ekocentra Trkmanka ve třech
podzimních měsících.
V tomto období se naši lektoři plně zaobírali hlavní činností ekocentra a to environmentální výchovou a osvětou. Pro děti,

OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍ ČINNOSTÍ
EKOCENTRA TRKMANKA
které ekocentrum se svými učiteli navštívily, sestavili naši lektoři pestré programy, ve
kterých se mohli žáci například seznámit
a skamarádit s netopýrem, stát se na chvilku pekařem či podniknout dobrodružnou
a poučnou cestu kolem světa. Všichni, ať
už to byli školkaříci, školáci nebo vysokoškoláci, kterých se tu vystřídalo téměř pět
set, se s námi loučili se spokojenými úsměvy na tvářích.
Na podzimní období jsme si také naplánovali volnočasové aktivity i pro starší občany, též související s naší náplní. Opět jsme
se rozhodli podpořit osvětu a rozvoj tradic
našeho regionu. Zájemců o pořádané kurzy bylo až nečekaně mnoho. Velký zájem
a chuť se učit starým řemeslům a dovednostem nás až překvapil.

O kurz věnující se lidovým tradicím byl velký
zájem. Zručné ženy se kupříkladu naučily šít
a vyšívat dámské krojové kordule.

Také se úspěšně rozběhl včelařský kroužek, který navštěvují malí i velcí. Účastníků je zatím méně než jsme zprvu očekávali, ale doufáme, že se i jejich základna
časem rozšíří.

Environmentálních programů se účastní
školáci z blízkého i vzdáleného okolí.

I když se stále setkáváme s negativními
názory na činnost ekocentra, přesto dále
naplňujeme cíle, pro které bylo ekocentrum zřízeno. Vždyť spokojenost našich návštěvníků je nám jednoznačnou odezvou,
že má naše činnost smysl.
Přejeme všem krásné Vánoce a spousty optimismu a pozitivního pohledu na
svět v nadcházejícím roce 2016!
Za Ekocentrum Trkmanka
Zuzana Pecháčková

VÍTR SI VZAL DOVOLENOU,
PŘESTO SE DRAKIÁDA No. 2 VYDAŘILA
Po několika pochmurných podzimních
dnech v sobotu 24. října ráno vykouklo sluníčko a hřálo jako na objednávku
po celý den. I když se vítr toulal po jiném
kontinentu, tak nakonec i k nám dorazila
spousta krásných draků. Malí, velcí, obrovští, hrající všemi možnými barvami,
létající i nelétající :-).

Krásné odpoledne využili rodiče s dětmi k tomu, aby se někteří procvičili v běhu
s drakem, někteří v hodu drakem a některým se dokonce podařilo poslat draka vstříc
Ačkoliv se větru do popohánění draků
»
o letošní Drakiádě moc nechtělo, stejně
někteří k radosti nás všech ve finále vzlétli.

13

6
2015

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

blankytně modrým oblakům. Holt, vítr si
vzal dovolenou...
Hodnocení draků bylo velmi složité a tak,
aby to bylo spravedlivé, domluvil se vodník s rusalkou a vylosovali společně ceny
formou tomboly. Kdo nevyhrál, dostal alespoň sladké lízátko.

Na rybářské baště jako obvykle nechybělo občerstvení. Párek v rohlíku a teplý čaj
přišel vhod všem.
K večeru se začalo ochlazovat, připomněl
se příchod zimy a tak vodník ukončil sezonu setkávání se na louce u rybářské bašty,
uzamkl louku a odešel spát do rybníka.

Prý na něj nemáme zapomenout a na jaře
ho máme přijít probudit ;-).
Určitě nezapomeneme a budeme se na
všechny těšit zase v příštím roce!
Za všechny pořadatele Zita Dvořáková

TRKMANKU NAVŠTÍVIL SVATÝ MARTIN,
PŘIJEL NA JARMARK, NA BÍLÉM KONI I KOLI
V sobotu 14. listopadu 2015 navštívil
již podruhé Ekocentrum Trkmanka
svatý Martin na bílém koni. Oba dva reální, živí, v celé své důstojné kráse! Na
nádvoří vzácnou návštěvu slavnostně
přivítali herci z ochotnického divadla
Kadet ze Staroviček. Martina, alias Štěpána Melichara, nejen přivítali, ale také
všechny návštěvníky seznámili s jeho
životem a historickými činy.

Svatého Martina obyčejně čekáme na bílém
koni, stejně jako letos za něj vydávajícího se
Štěpána Melichara.

DĚTI DĚTEM
Dámský klub ve spolupráci s Ekocentrem Trkmanka uspořádaly 29. listopadu 2015 v pořadí již druhý benefiční
koncert pro děti z Dětského domova
ve Štítech.
Letos jsme pojali koncert trochu víc podomácku. Oslovili jsme místní školy, soubory a umělce s žádostí o účast na benefičním koncertu. Všichni souhlasili a ochotně a zdarma se zapojili. Příjemná změna
proti loňskému roku byla i ta, že se koncertu účastnili nejen dospělí zástupci dětského
domova, ale také samotné děti.
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Poté měly děti možnost se na koni svatého
Martina dokonce i svézt. Všichni přítomní
pak zhlédli divadelní představení s názvem
„Jak přijel Martin na bílém koli“. Pozor,
nikoliv na koni, ale skutečně na koli, tedy
bicyklu. Jednalo se totiž o velmi povedené
odlehčené dílko prošpikované humorem,
vtipem a nakonec i salvami smíchu přihlížejícího publika.
Celé nádvoří pomalu již adventně naladěného Ekocentra Trkmanka zaplnily stánky
s rukodělným jarmarečním zbožím, onoho času již převážně vánočně laděným.
Někteří z prodejců se mohli dokonce a oprávněně pyšnit titulem Nositel tradic. Obdivovat jsme tak mohli reliéfní perníčky,
vyřezávané svíčky, vařečky, věnce a vonice
ke krojům, šátky, šperky, dřevěné hračky,
dětské tepláčky a montérky a spousty dalšího.
Stejně jako vloni zaměstnanci ekocentra
pro návštěvníky přichystali pestré občerstvení. V nabídce bylo husí stehno s chle-

Bylo příjemné sledovat a poslouchat rozverné čertíky ze školky, nebo divadelní
představení souboru Škrpálek z gymnázia. V hiphopovém rytmu se představili
členové taneční skupiny N.C.O.D.. Mohli
jsme si také zazpívat a to třeba se zpěvačkami ze základní umělecké školy, s cimbálovou muzikou Lašár nebo s mužáckým
Presúzním sborem. Mluveným slovem
celý koncert prováděli a role konferenciérů si vyzkoušeli studenti z gymnázia.
Po skončení byly předány vedoucímu dětského domova peněžité i věcné dary od
sponzorů a také celý výtěžek z pořádané
akce, který činil 11.340,- Kč.

Dorazit však může i co by vyznavač cyklistiky,
na bílém koli. Jako ten, který k nám na Svatomartinský jarmark dorazil ze sousedních
Staroviček.

bem, polévka „zelňačka“, štrúdl s jablky,
přesňáky s povidly a pro nejmenší párek
v rohlíku.
Doufáme, že se všem zúčastněným na
jarmarku líbilo a také chutnalo a že nám
zachovají přízeň i v dalších letech!
Za Ekocentrum Trkmanka
Zuzana Pecháčková

Všem sponzorům, účinkujícím i hostům
ještě jednou děkujeme.
Za Dámský klub a Ekocentrum
Trkmanka Zuzana Pecháčková

Úvod benefičního koncertu DĚTI DĚTEM patřil
dětem z mateřské školy. Rozjely to přímo
pekelně!
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD POTŘETÍ A S OHŇOVOU SHOW
Když se v roce 2012 poprvé po letech konal lampionový průvod, tak organizátoři
z řad aktivních členů místního Sboru
dobrovolných hasičů pravděpodobně netušili, že stojí u zrodu nové tradice, která
o svátečním dnu volna a z pohodlí domova vytáhne s dětmi i rodiče a prarodiče.

rů a barev, jaké si lze jen představit. Děti popoháněla radost z nevšedního zážitku a dospělé vidina lahodného svařáčku na závěr.
Po příjemné procházce ztemnělými ulicemi
města, s rozsvícenými lampiony a za doprovodu pohádkových melodií linoucích
se z tlampačů městského rozhlasu, se opět
všichni sešli před radnicí.

V početném a ve tmě konce nedohlédnutelném průvodu, který se v úterý dne 17. listopadu vydal od radnice městem, nechyběla
žádná věková kategorie.

Velkopavlovičtí hasiči ještě o žádném z tria
již proběhlých ročníků neopomněli připravit nějakou tu novinku či nečekané překvapení. Letos to byla úžasná ohňová show.

Do průvodu vyrazili všichni s nadšením, ale
především se svítícími lampiony všech tva-

Tak co říkáte, přijdete příští rok s lampióny
„na zasvícenou“ i vy?

Lampionový průvod doplnila skvělá a dech
beroucí ohňová show.

Věra Procingerová & Karolína Bártová

BESEDA SE SPISOVATELKOU… EVA STASCHA - PLNÁ ENERGIE
Usměvavá, plná vnitřní energie a optimismu je brněnská spisovatelka Eva Stascha,
původně rodačka ze Znojma, a jak ukazuje její příjmení, dřívější „cestovatelka“ i po dalších životních regionech. Její
bibliografie zatím obsahuje pouze jedinou
knihu, právě tu, ze které četla v úterý 27. října 2015 na podvečerní besedě připravené
Městskou knihovnou Velké Pavlovice.
Kniha s přitažlivým názvem „Děckama
nezatopíš“, vybraným podle průpovídek
spisovatelčiny babičky, je vzpomínkovou
prózou doplněnou lyrickými autorskými
verši. Vznikla v době, kdy paní Staschu
trápily nevítané a značné zdravotní problémy, samotnou knihu pak do světa vypravila pomoc a podpora brněnských
umělců – přátel - v čele s Vladimírem
Fuxem, kterého paní Eva označila za
duchovního otce a současně kmotra své
knížky.
Nedávno zesnulý Vladimír Fux ve své
předmluvě ke knize napsal: „Soubor vzpomínkových autobiografických textů, kte-

rý s velkou otevřeností, nadhledem a vypravěčským kouzlem líčí životní osudy
současné generace rodičů. Prvotina spisovatelky bilancuje jak světlé, tak temnější okamžiky jejího života. Vzpomínkové
texty jsou proloženy autorčinými verši,
ty vystihují nejen prožité životní situace,
ale i vřelý vztah k dětem. Kniha Děckama
nezatopíš patří k těm, které budeme číst s
pocitem, že se nás mnohé situace a příběhy hodně osobně dotýkají.“
Paní Eva Stascha i knihovnice Dana Růžičková ze srdce děkují všem účastníkům
besedy, bez nichž by nebylo příjemné a přátelské atmosféry na setkání a bez nichž by
se knihovnické akce v našem městě vlastně ani nemohly uskutečnit.
A ještě důležitá informace na závěr. Pokud
byste si chtěli knížku i s věnováním autorky koupit na dobírku, můžete paní Evě
Stasche napsat na elektronickou adresu
deckamanezatopis@seznam.cz.
Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

MEZI KNIHAMI V ŘÍJNU NETRADIČNĚ
Soutěž pro dětské čtenáře a všechny jejich
další kamarády pořádá Městská knihovna Velké Pavlovice již několik let za sebou
vždy se začátkem školního roku. Většinou je
však zaměřená, jak jinak, když v knihovně,
na čtenářské znalosti dětí, práci s knihami,
autory nebo ilustrátory, popřípadě to jsou
soutěže výtvarné.

V letošním roce však knihovna připravila
dětem překvapení na „Odpoledni s křížovkami“ v podobě soutěžního souboru
3 křížovek. V průběhu celého pátečního odpoledne 9. října přicházely děti do městské
knihovny, aby se pokusily zadané křížovky
vyluštit. Protože prvňáčci ještě neumějí číst
a psát a teenageři už o podobné aktivity ne-

Eva Stascha, spisovatelka, která ví,
že Děckama nezatopíš.

mají zájem, připravila knihovnice křížovky
pro děti z 2. až 5. tříd základní školy, každý
tříčlenný soubor byl pochopitelně přizpůsoben možnostem malých soutěžících.
Bylo by však nesprávné, myslet si, že luštění
bylo pro děti snadné. Naopak se opravdu
musely hodně snažit, aby soutěž zvládly.
Některé z křížovek se luštily podle fotek
míst ve Velkých Pavlovicích, jiné vyžadovaly
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znalosti o zajímavostech našeho města. Nakonec však se s křížovkami úspěšně poprala
většina z 18 dětí, které to přišly do knihovny
zkusit. Také drobné dárky, jako odměna pro
úspěšné luštitele, byly letos poněkud zvláštní. Děti si mohly vybrat ten svůj nejhezčí

z hromádky malovaných kamenů z dílny
Nevinných dárků paní Nádeníčkové. Třeba
jim kameny zůstanou na psacím stolku jako
trvalá připomínky toho, že poměrně náročné úkoly soutěže zdolaly.

Za pomoc při propagaci soutěže děkuje
knihovnice pedagogům i výchovným pracovnicím ze Základní školy Velké Pavlovice.
Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

MĚSTSKÁ KNIHOVNA UŽ PLÁNUJE PRO PŘÍŠTÍ ROK
Nejvýznamnější akcí připravenou Městskou knihovnou Velké Pavlovice v uplynulých dvou měsících bylo 27. října
setkání s brněnskou autorkou Evou Staschou. S autorkou, jejíž první kniha vyšla v letošním roce, kdy je paní Stasche
již 68 let. Vzpomínková knížka „Děckama nezatopíš“ vychází z autorčiných životních zážitků a zkušeností. Pokud ještě
hledáte hezký vánoční dárek, můžete si
tuto knížku koupit v městské knihovně.
Věříme, že radost jsme udělali také všem
příznivcům knižních dárků, kterým jsme
zprostředkovali na 12. až 14. listopadu
předvánoční prodej převážně dětských
knížek a prodejce nabídl více než 200 titulů.
Povedla se i burza knížek v úterý 17. listopadu, i když se konala vůbec poprvé. Společně
s mladými maminkami bychom v této tradici rádi dále pokračovali a třeba na burze

nabídli i rukodělné či výtvarné výrobky. Těšíme se, že se tato ve městě nezvyklá akce,
ujme.
Velmi pečlivě se připravujeme na pátek
18. prosince na pravidelné Předvánoční odpoledne pro děti, aby se pobavili nejmladší,
malí i větší návštěvníci knihovny, něco zajímavého zde prožili a také si nějakou pěknou vánoční upomínku odnesli domů.
Díky spolupráci s Gymnáziem Velké Pavlovice mohla městská knihovna nabídnout
svým klientům vstupenky na rodinný vánoční muzikál Pískání po větru na hudební scéně Městského divadla Brno. Na představení pojedeme v podvečer 21. prosince,
v již opravdu sváteční atmosféře.
V současné době jsou však samozřejmě
již důležitější plány na začátek roku 2016.
V lednu si mohou všichni návštěvníci kni-

NOSTALGICKÉ VELKÉ PAVLOVICE
ANEB TVÁŘ MĚSTA V PROMĚNÁCH ČASU
…tak zní název a téma výstavy fotografií, která bude zahájena slavnostní vernisáží v pátek 12. února 2016
v 17.00 hodin ve výstavním sále na
Radnici ve Velkých Pavlovicích.
Výstava starých fotografií zachycuje tváře, místa a okamžiky, které již z Velkých
Pavlovic zmizely nebo se postupem času
proměnily a patří již k minulosti. Díky

tomu, že jsou dosud uchovávány v albech a
krabicích, ve skříních a zásuvkách, jako dědictví předků, které jim bylo odkázáno, jsou
důležitým momentem historie a důkazem
toho, jak tomu kdysi u nás bylo. Starší z Vás
tomu zajisté pamatují… vždyť vzpomínky na
mladá léta zůstávají navždy ve Vašich myslích. O tom jste nás ostatně již mnohokráte
přesvědčili např. při promítání fotografií na
společných setkáních seniorů.

hovny prohlédnout, dříve než je odevzdáme
autorům, snímky velkopavlovických fotografů z poslední prezentace, neboť jejich
soubor se nyní vrátil z výstavy v nově rekonstruované Městské knihovně v Rohatci.
Na únor 2016 připravujeme setkání nad
novými knihami a filmy dr. Arnošta Vašíčka, jehož první návštěva se v našem
městě setkala s velkým úspěchem. V březnu
přivítáme partnerskou skupinu ze slovenské Senice na výstavě fotografií Fotoklubu při Záhorském osvětovém středisku
v Senici, jehož členové připravili výstavu ze
svých prací letošního roku.
Celkové výsledky své práce v roce 2015
představí Městská knihovna Velké Pavlovice veřejnosti v prvním čísle zpravodaje
v únoru 2016.
Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

Dochované fotografie se staly jistou motivací autoru výstavy panu Oldřichu Otáhalovi, pro něhož je fotografování velkým
koníčkem. K fotografiím, které návštěvníkům umožní nahlédnout zpět do minulosti, zachytil prostřednictvím svých fotografií současnou tvář města a provede nás
místy, v nichž žijeme.
Ke slavnostnímu otevření výstavy na vernisáži přispěje Presúzní sbor.
Doporučujeme Vám navštívit tuto výstavu a přejeme Vám příjemný zážitek.

Výstavu mohou návštěvníci spatřit do 29. února 2016,
od pondělí do čtvrtka dle pracovní doby MěÚ
Po a St - 7:30 - 11:00 a 11:30 - 17:00 hodin, Út a Čt - 7:30 - 11:00 a 11:30 - 16:00 hodin,
Pá - 7:30 - 11:00 a 11:30 - 14:00 hodin a v neděli od 14.00 do 16.00 hodin.
16
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ROZHOVOR S OLDŘICHEM OTÁHALEM…
PŘIJĎTE SI PROHLÉDNOUT JEHO FOTOGRAFIE A PŘEČTĚTE SI,
JAK SE K FOCENÍ DOSTAL A CO HO BAVÍ NEJVÍCE.
Pan Oldřich Otáhal tvoří, v letošním roce nově, fotografie pro www.velke-pavlovice.cz,
proto jsme se rozhodli ho trochu vyzpovídat. Je mu let 65 let, narodil se v Kobylí, vyrůstal v Hodoníně, dlouhá léta žil
v Břeclavi a ve svém důchodovém věku se
přistěhoval do rodiště své ženy Milušky,
do Velkých Pavlovic.
Oldo, jak ses dostal k fotografování?
Bylo to tvým dětským snem?
Dětským snem nejspíše ne, ale počátek
v dětství to možná mělo. Už jako kluk
jsem rád fotografoval. Více jsem se focení
začal věnovat před pár lety, až zde v Pavlovicích, díky projektu, jehož účastníky byli
amatérští fotografové.
Preferuješ focení lidí, přírody, popřípadě
práci v terénu nebo ateliérovou tvorbu?
Jednoznačně dávám přednost přírodě a jejím krásám, které se proměňují v barvách
i přirozeném světle, v návaznosti na roční
období, od jara do zimy.
Kam si chodíš pro inspiraci?
Mou inspirací jsou hlavně vycházky okolím Velkých Pavlovic. V přírodě, která vypadá pokaždé jinak, přichází kdykoliv a odkudkoliv i samotná inspirace.
Necháš si někdy do focení mluvit nebo se
držíš svého názoru a vlastního stylu?
Mám svůj názor i styl, ale nikdy se nebráním názoru jiných a nechám si rád poradit od zkušených fotografů – kamarádů,
s nimiž jsme společně, a dá se říci, že
i úspěšně, absolvovali projekt „Dívejme se
kolem sebe“. Tento projekt byl zpracován
v roce 2013 na podporu zájmové skupiny
amatérských fotografů z Velkých Pavlovicích a okolí. Účastnili se ho i fotografové
z partnerského města Senica.

Je určitě těžké odpovědět na otázku, zda
máš mezi svými fotkami jednu oblíbenou?
Přesto se ptám, existuje taková?
Na tuto otázku je opravdu těžké odpovědět. Žádnou konkrétní fotografii asi
nemám, vždyť každá v sobě ukrývá něco
svého, osobitého.
Kolik jsi měl doposud fotoaparátů? Máš
nějaký, který je tvým favoritem a nedáš ho
z ruky?
Během let jsem vystřídal hned několik
fotoaparátů, ale tím nejoblíbenějším, který mě všude doprovází, je můj současný
„parťák“.
Focení není tvým jediným koníčkem. Prozradíš našim čtenářům, čemu se kromě
fotografie ve svém volném čase věnuješ?
Víme, že jsi aktivním členem místního klubu důchodců. I za touto činností je ukryto
hodně tvého času a hodně tvé práce.
Držím se motta R. Bernharda: „Pokud
Vás nezajímá život, tak fotografie ztrácí
na významu.“ Mám rád lidi, aktivní odpočinek a proto dokud mohu, rád pomohu.
Svou zálibu jsem našel také v sestavování
rodokmenu. A nejvíce volného času se
snažím věnovat svým vnoučatům, to je
pro mě radost, potěšení, roli dědečka si
s láskou k dětem plně užívám.
Chodíš rád na fotografické výstavy?
Návštěva fotografické či jiné výstavy je
pro mě vždy výzvou, které určitě velmi
rád využívám. „V dnešním světě“ jsou to
většinou ty lepší záležitosti, které člověka
nabíjí energií a pěkným zážitkem.
Plánuješ do blízké budoucnosti nějaký
další projekt?
Velmi rád bych pokračoval v započaté
práci - ve sbírce starých fotografií. Obra-

Z tvorby pana Oldřicha Otáhala
„Listopadová neděle“.

cím se proto i touto cestou na naše spoluobčany s prosbou o zapůjčení jakéhokoliv
materiálu, který zachycuje život ve Velkých Pavlovicích v dobách dávno minulých. Velmi rád rovněž děkuji všem, kteří
mi prostřednictvím svých starých snímků
dopomohli k uspořádání výstavy „Nostalgické Velké Pavlovice aneb tvář města
v proměnách času“ a zároveň Vás na tuto
výstavu velmi rád zvu, přijďte se podívat
a třeba i zavzpomínat.
Mám i určitou představu o dalším novém
projektu, který se týká rovněž města, ale
tuto myšlenku bych si v jejím zrodu prozatím ponechal sám pro sebe…
Oldo, ať se Ti daří s fotoaparátem v ruce
dokumentovat krásy našeho kraje a dále
naplňovat své plány. Děkuji Ti za rozhovor.
Dagmar Švástová

TANČÍ COUNTRY TANCE, JEN TAK „NA POHODU“ A PRO RADOST
Nastal podzimní „kateřinský“ den, 25. listopad 2015, kdy se velkopavlovičtí senioři
z Klubu důchodců sešli v sále Sokolovny na své výroční schůzi. A řešili, čím si
zpestřit kulturní program. Chybět nesmí
zpěv ani tanec. Vsadili na klasiku a dětský
folklórní soubor Sadováček. Zároveň se
rozhodli pro zpestření, pro muziku s pří-

chutí divokého západu s neodmyslitelnými country tanci.
Tentokrát požádali, stejně jako já o krátký
rozhovor, paní Zdenku Kobsovou, která nejméně a oficiálně od roku 2009 pro
country žije. Tento hudební styl a tancování v rytmu country se pro ni staly obrov-

ským koníčkem, možná dokonce i životním stylem. Zdenka, její manžel Franta
a také jejich spolutanečníci Růža Šubíková a Jožka Konečný s vystoupením rádi
souhlasili. Navíc Zdenka i s rozhovorem…
Zdenko, jak už bylo řečeno, country tancům se věnuješ už od roku 2009. Takže
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Zdenka a Franta Kobsovi s Růžou Šubíkovou
a Jožkou Konečným tančí pro seniory.

nejméně šest let Ti v uších zní country písničky a hlavou se Ti honí krokové variace
a choreografie?
No, nějak tak by se to dalo říct :-)! Country
je moje velká láska, stejně i Franty, takže se tak nějak doplňujeme. Navíc, je to
fajn relax a bezva možnost pohybu. Baví
nás sice i cyklistika, hlavně Frantu, ale já
možná o trochu víc upřednostňuju a mám
ráda ty naše tanečky.
Nelze si nevšimnout, že v poslední době vystupujete v komornější sestavě, kvartetu.
Ty, Franta, Růža a Jožka…?
Ano, je to pravda. Dříve jsme se scházeli
v hojnějším počtu v malé tělocvičně ve škole
a to hned dvakrát do týdne. Naučili jsme
se doslova a do písmene krok po kroku

základní taneční kroky, variace, sestavy,
celkem bych napočítala snad sedmdesát
country tanečků, párové, kruhové, řadové, čtverylky… Dalo nám to skutečně
hodně.

To vás musí určitě těšit…

Potom jsme se dohodli, že už nebudeme
tančit až tak úplně organizovaně. Chtěli jsme se našemu koníčku věnovat více
„na pohodu“, ve svém volném čase, jak
se nám bude zkrátka chtít, jak nám zdraví
a elán dovolí. Léta jsou tu a občas už i něco
zabolí a nebo se i nechce, tak proč se nutit.
Proto jsme se ustálili na našem tanečním
kvartetu. Jsme dva páry a zatím vlastně
ani nemáme jméno.

Všimla jsem si, že máte krásné nové kostýmy. Můžu se zeptat, kde jste si je pořídili? Jsou opravdu luxusní, nápadité a moc
vám sluší.

Já bych vám ho vybrala jedna dvě, prostě
Pohodáři :-), to se poptávky o předtančení
pořadatelů nejrůznějších společenských
akcí jen pohrnou...

Zdenko, jsem moc ráda, že sis našla
chvilku na náš jak jinak než „pohodový“ rozhovor. Ráda bych Tobě, Frantovi, Růže i Jožkovi popřála, ať vám to
pospolu stále dobře klape a tančí, ať jste
pořád tak super lidé, kteří mají rádi život a vždy moc dobře vědí, co je v něm
nejdůležitější. Prostě, být NA POHODU! Ať je takový a nejen pro vás, celý
nastávající rok 2016.

Ne že by se nabídky přímo hrnuly, ale rozhodně se čas od času objevují. Vešli jsme
v povědomost ani nevím jak a občas nás
někdo někam, stejně jako dnes naši dříve narození, pozve. Možná si nás všimli,
když jsme v naší komorní sestavě tančili
třeba s místní country kapelou Colorado
na některé z velkopavlovických akcí nebo
třeba v Hustopečích na Burčákových slavnostech. A tak si nás pozvali.

Jak by ne! Vždycky je to příjemné překvapení a pokud to jen trochu jde, rádi vystoupíme.

Jé, děkuju za pochvalu. I nám se moc líbí.
Ušila nám je Růža, je vyučená pánská
krejčová a tak se protentokrát pustila i do
dámských kousků. Tak jí ještě jednou touto cestou děkujeme!

Karolína Bártová

VÁNOČNÍ JARMARK U RADNICE 2015
Nastává čas Ježíška…
S rozzářeným stromem na náměstí a světlem v dětských očích k nám v čase adventu již pomalu vstupuje ta pravá vánoční
nálada. V domovech zavoní cukroví a za
okny vypadá „paní Zima“ mnohem více
romanticky, zvláště když si zapálíme svíčku a s teplým punčem či svařeným vínem
v hrnečku hledíme do praskajícího ohně
v krbu.
Na tak romantickou náladu asi nemáme v tomto předvánočním shonu každý
den každý čas. Měli bychom se však umět
zastavit, protože právě advent je ve svém
prapůvodním křesťanském významu právě o pokorném očekávání příchodu spasitele, tedy o rozjímání, přemýšlení a klidu
v duši, o vnímání pohody.
Zastavme se na chvíli, nalaďme se na vánoční náladu a popřejme si se sousedy pokojné svátky.
Dagmar Švástová
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Přijďte tedy prožít vánoční náladu v neděli
20. prosince 2015 na náměstí na vánoční
jarmark u Radnice ve Velkých Pavlovicích…
* 12.00 hod. Zahájení
- polední menu zabíjačkových specialit
- jarmark, lidová řemesla
- svařené víno pro zahřátí

Vánoce u Myslivečků
– divadelní soubor Škrpálek
* 15.30 hod. Presúzní sbor
* 16.00 hod. Vánoční poselství
* 16.10 hod. Sólistka Barbora Grůzová
a klavíristka Eliška Vomáčková

* 13.00 hod. Vánoční písně s kytarou
– kytarový kroužek
při Základní škole

* 16.30 hod. Vánoční písně a koledy
v podání Žesťového souboru
základní umělecké školy

* 13.15 hod. Vystoupení žen
z Klubu důchodců

* 17.00 hod. Sváteční nálada s country
kapelou Colorado

* 13.45 hod. Těšíme se na Vánoce
– vystoupení dětí z mateřské školy

Ježíškova dílna
Program pro děti * 12.00 až 17.00 hod.
* zasedací místnost na radnici

* 14.00 hod. Balónky s přáním dětí
pro Ježíška
* 14.15 hod. Vánoční koledování žáků
základní školy
* 14.30 hod. Vánoční zpívánky
– kroužek dětí
– Ekocentrum Trkmanka
* 15.00 hod. Čas Vánoc
– pěvecký sbor gymnázia

PLENÉR 2015 - Krajina a architektúra
na konci léta
vernisáž výstavy obrazů výtvarníků Gymnázia
Velké Pavlovice a Základní umělecké školy
Senica se uskuteční v neděli 20. prosince 2015
v 11.00 hodin v podkrovním výstavním sále
velkopavlovické radnice.
VSTUP NA JARMARK JE VOLNÝ.
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Z FARNOSTI

POKOJNÉ VÁNOCE…
Vánoční atmosféra přitahuje. Láká a láká… a to k chování, které nepatří do
denního života. A přece ne vždy přiláká, až ke své podstatě.
Nemohu zapomenout na rozhovor maminky s dítětem, který jsem kdysi vyslechl. Dospělá žena mi říká: „Já se vždycky
na Vánoce chystám na půlnoční…“ a malá
dcerka se jí s rozzářenýma očima ptá:
„Mami, tys byla na Vánoce v kostele?“
A ona sklesle dodává: „…ale vždycky jsem
na Štědrý večer tak utahaná!“

Slavíme, že se na Vánoce narodil Ježíš Kristus, ten, který změnil letopočet, ten, který
na sobě ukázal Boží vlastnosti, ten, který
svůj život obětoval za hříšné lidi, takže nejspíš nebude hlavní smažit kapra :-(.
Ona vánoční atmosféra nás přitahuje ke
společnému zpěvu koled a k umění, se
kterým se setkáváme v kostele. Cílem je
ukázat nám krásu a dát nám zažít pokoj,
aby se proměnil náš všední život.
Kněz Marek Slatinský

Vánoční svátky v kostele
Nanebevzetí Panny Marie.

SVATOHUBERTSKÁ MŠE ZAPLNILA KOSTEL DO POSLEDNÍHO MÍSTA
Již tradičně na konci října nechávají velkopavlovičtí myslivci sloužit Svatohubertskou mši svatou. Mše je sloužena k poctě
české myslivosti, za živé i zemřelé lesníky
a myslivce.
Letošní mše se konala v sobotu 31. října
a měla hned dvě novinky. Tou první bylo,
že mši celebroval nový pan farář PaedDr.
Marek Slatinský a druhou, že nově vystoupili trubači z OMS Přerov v kombinaci

s mužským sborem VOX VINI z Dolních
Bojanovic.
Všichni návštěvníci si pochvalovali spojení
troubené mše se zpěvem. Jelikož u nás byli
trubači nově, tak po mši svaté venku před
kostelem netroubili. Bylo nám však z jejich
strany přislíbeno, že tuto chybu příští rok
napraví. Můžeme se tedy těšit na další ročník, kdy by měl být zážitek ještě větší.
Michal Grůza

LAUDAMUS ZPÍVAL PRO STONOŽKU,
V PRAŽSKÉM CHRÁMU SV. VÍTA

Svatohuberstkou mši sloužil pan farář,
otec Marek Slatinský.

Vyrazíte-li na výlet do Prahy, většinou nevynecháváte Hradčany s Chrámem svatého
Víta. Uvědomělý turista si však v němém
úžasu nad velikostí této stavby nedovolí
ani nahlas povzdechnout. Členům chrámového sboru se však dostalo příležitosti
smět si vyzkoušet akustiku chrámové lodi
a z plných plic a od srdce si zde zazpívat.
V pátek 4. prosince v přímém přenosu televize Noe sloužil J. Em. Dominik kardinál
Duka O.P. mši svatou pro Stonožku hnutí
„Na vlastních nohou“ k 25. výročí jeho založení.

Chrámový pěvecký sbor LAUDAMUS v Praze. Jeho členové se stali součástí
mnohasetčlenného sboru zpívajícího pro charitu.

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha byla
zcela zaplněna stonožkovými dětmi, jejich
učiteli a přáteli hnutí. Mezi významnými
hosty nechyběl náčelník GŠ AČR generálporučík Josef Bečvář, armádní generál
Pavel Štefka, místopředseda Senátu PČR
MUDr. Přemysl Sobotka a mnoho dalších.
Hned na úvod zazněla státní hymna, kte-
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rou zpívali všichni přítomní. Na místě,
kde se snoubí křesťanství s historií našeho
státu, vyvolávaly slova „Kde domov můj“
u všech hluboké emoce.
Chrámový sbor Laudamus se stal na dvě
hodiny součástí mnohasetčlenného spojeného pěveckého sboru pod vedením
sbormistra Jaroslava Pletichy. Dále jako
sólista vystoupil světoznámý český operní
zpěvák Adam Plachetka, sólista Vídeňské
státní opery, který v minulosti také působil
v řadách stonožkových dětí. Stát na pódiu

s tak významnými hudebníky bylo pro
všechny členy sboru nezapomenutelným
zážitkem.

Knihovnou i klášterem nás velmi fundovaně provedl kněz pocházející z Hustopečí
P. Konstantin Petr Mikolajek O. Praem.

Po obědě, který jsme absolvovali v Arcibiskupském paláci, následovalo osobní setkání se zakladatelkou hnutí Češkou žijící
v Norsku paní Bělou Jensen. Dáma plná
pozitivní energie nám velmi vřele děkovala
za přítomnost i za zpívání.

Za svůj pobyt jsme v Praze zanechali nejen
hudební radost, ale také díky Rodinnému
vinařství Suský a Vinařství Lacina vzpomínku v podobě výborných vín z Velkých
Pavlovic. Členové sboru také děkují Městu
Velké Pavlovice za podporu.

Dále jsme ještě využili příležitosti a absolvovali prohlídku Strahovského kláštera.

Za chrámový pěvecký sbor LAUDAMUS
Stanislava Bílková

Z VINNÉHO SKLÍPKU
Svatomartinské otevřené sklepy ve Velkých Pavlovicích slavily letos jubileum,
a to desáté výročí. Téměř dvacítku vinných sklípků vinařů pořádajícího spolku
Víno z Velkých Pavlovic navštívilo téměř
1.200 milovníků lahodného vinného
moku, kteří ochutnávali letošní mladá
svěží vína, některá dokonce oceněná
prestižní značkou Svatomartinské.
Letošní vína se skutečně velmi podařila,
a tak se jen potvrdilo, že se ne nadarmo
mluví mezi vinařskou veřejností o mimořádně kvalitním ročníku století. Všichni

SKVĚLÁ SVATOMARTINSKÁ VÍNA
PODTRHLA SLOVA O ROČNÍKU STOLETÍ
zúčastnění si vzorečky nadmíru vychutnali a vůči vinařům nešetřili slovy chvály.
Celý den byl v souladu s tradicí zakončen
příjemnou besedou s cimbálovou muzikou Lašár a vystoupením folklórního souboru Pohárek.
Za spolek vinařů Víno z Velkých Pavlovic
Lucie Prokešová

Hmmm, je opravdu skvělé! Mladé svěží Svatomartinské ročníku 2015, ročníku století.

KTERÁ VINAŘSTVÍ LETOS ZÍSKALA
PRESTIŽNÍ ZNAČKU „SVATOMARTINSKÉ“?
hodnocení uspělo 113. Podle zpřesněných
odhadů Vinařského fondu dodají vinaři na
trh cca 2 300 000 lahví Svatomartinských
vín ročníku 2015.

Ve čtvrtek 29. října proběhlo druhé závěrečné kolo hodnocení vín, usilujících o získání možnosti používat od 11. 11. značku
Svatomartinské. Celkem za obě kola hodnocení vinaři přihlásili 445 vzorků vín,
z kterých uspělo 369. Vyšší zájem o Svatomartinská vína se projevil nejen v množství přihlášených a úspěšných vín, ale
také v počtu vinařů, kterých v obou kolech
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Nejrozmanitější nabídku, tedy největší počet
vzorků Svatomartinských vín najdeme letos
u bílých vín (167). Svatomartinských odrůdy Müller Thurgau je 97, Muškátu moravského 44 a Veltlínského červeného raného
23. Bílá Svatomartinská vína doplnila 3 vína
cuvée, neboli směs z více uznaných odrůd.
U růžových vín a klaretů můžeme letos
vybírat ze 103 vín. Růžových Svatovavřineckých je 61, Zweigeltrebe 31, Modrého
Portugalu 10 vín a 1 cuvée.
Červených Svatomartinských vín nabízejí
vinaři, vinotéky, obchody a restaurace 99;

Modrého Portugalu 61, Svatovavřineckého 36 vín a 2 cuvée.
„Dokladem kvality ročníku je i procento
úspěšných vín. Zatímco loni komise přidělila možnost používat známku Svatomartinské jen necelým 80 % vín, letos to bylo cca
83 %. Vinařů, vzorků i lahví vín tak letos
bude historicky nejvíce. Letošní Svatomartinské bude navíc ještě o něco kvalitnější,
než na co jsou milovníci těchto prvních vín
ročníku zvyklí,“ komentoval bezprostředně po skončení hodnocení Ing. Jaroslav
Machovec, ředitel Vinařského fondu.
Značka „Svatomartinské“ byla registrována v roce 1995 a od roku 2005 je jejím
vlastníkem Vinařský fond. Ten v letošním
roce již pojedenácté organizuje propagaci
těchto vín pod jednotným logem.
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Seznam zatříděných Svatomartinských vín 2015 velkopavlovických vinařů:
* Helena Bednaříková
(Müller Thurgau 2015 MZV 0515)
* Rodinné vinařství Suský
(Müller Thurgau 2015 MZV 1501)
* Pavlovín, spol. s r.o.
(Müller Thurgau 2015 MZV 37-15;
Müller Thurgau 2015 MZV 33-15;
Modrý Portugal 2015 MZV 38-15;
Modrý Portugal 2015 MZV 35-15;
Svatovavřinecké rosé 2015 MZV 34-15;
Zweigeltrebe rosé 2015 MZV 36-15)

* Reichman Karel
(Muškát moravský 2015 MZV MO0115)
* Šlechtitelská stanice vinařská V. Pavlovice, a.s. (Müller Thurgau 2015 MZV
0915/2; Modrý Portugal 2015 MZV
0415; Zweigeltrebe rosé 2015 MZV
0515)
* Vinařství Halm s.r.o.
(Svatovavřinecké rosé 2015 MZV 21-15;
Svatovavřinecké 2015 MZV 23-15)
* Vinařství V & M Zborovský, v.o.s.
(Müller Thurgau 2015 MZV 0115;
Modrý Portugal 2015 MZV 0615; Svatovavřinecké rosé 2015 MZV 0415;
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Muškát moravský 2015 MZV 0215;
Zweigeltrebe rosé 2015 MZV 0515;
Veltlínské červené rané 2015 MZV
0315)
* Vinium a.s. (Müller Thurgau 2015
MZV 1/152; Modrý Portugal 2015
MZV 5/152; Svatovavřinecké rosé
2015 MZV 4/152; Zweigeltrebe klaret
2015 MZV 2/152; Zweigeltrebe rosé
2015 MZV 3/152; Svatovavřinecké
2015 MZV 6/152)
Nezbývá než vyzvat, přiťukněte si letošním Svatomartinským, na zdraví!
Zdroj: www.wineofczechrepublic.cz

MLADÝM VÍNŮM SE DOSTALO SLAVNOSTNÍHO POŽEHNÁNÍ
Stalo se již dlouholetou tradicí, že po svátku svatého Martina se velkopavlovičtí vinaři setkají, aby náboženským obřadem
poděkovali Bohu za úrodu ve svých vinicích a společně ochutnali první vína nového ročníku.
Mladým vínům se dostalo požehnání v neděli 22. listopadu v prostorách Vinných
sklepů Františka Lotrinského. Slavnostního obřadu se ujal pan farář Marek Slatinský, slavnostní přípitek pronesl starosta města Ing. Pavel Procházka.
Práce vinařů se v tuto dobu z vinohradů
přesouvá do vinných sklepů, kde se začíná
utvářet kvalita a chuť nejstaršího kulturní-

ho nápoje na světě – vína, které je darem
přírody a podobá se svému tvůrci – vinaři.
Při ochutnávání mladých vín se potvrdilo,
že s víny nového ročníku 2015 nás čekají
jen samé příjemné zážitky. Díky krásnému a slunečnému počasí slibuje ročník
2015 výjimečná vína, vína ve skvělé kondici, s kyselinami a cukry, přesně taková,
jaká chceme moravská vína mít. Ne nadarmo se mezi vinařskou veřejností mluví
o mimořádně kvalitním ročníku století.
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 nepo-

První přípitek mladým posvěceným vínem
ročníku 2015.

slední řadě pořadatelům, kterými byl ČZS
a Víno z Velkých Pavlovic, o.s..
Věra Procingerová

PROMENÁDA ČERVENÝCH VÍN 2015
V sobotu 5. prosince 2015 se konala veřejná prezentace desátého ročníku soutěže vín
vyrobených z modrých odrůd révy vinné
PROMENÁDA ČERVENÝCH VÍN.
Více jak sto milovníků červených vín mohlo
ochutnat 86 vystavených vzorků vín od šestadvaceti vinařů a vinařských firem, které
obodovalo 14 odborných degustátorů. Bodování proběhlo 25. listopadu v sále Vinia
a.s. Velké Pavlovice pod vedením Radomila
Balouna.
Promenádní vína pocházela od Znojma až
po Kyjov na Hodonínsku. Kromě klasických červených vín byla přihlášena 3 vína
likérová a 8 vín v kategorii vína růžová.

Překvapením pak bylo, že odborná komise
vybrala jako šampiona soutěže růžové víno
a to Svatovavřinecké rosé z vinařství Mikulica Velké Pavlovice. Nejvyšší ohodnocení
za vystavenou kolekci vín získal Štěpán
Maňák, Žádovice u Kyjova. Na pomyslném
druhém místě v kolekcích byla Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice a.s.
a na třetím místě Vinařství Procházka Velké
Pavlovice.
Dík patří všem vystavovatelům, degustátorům a návštěvníkům. Blahopřání pak oceněným vinařům a vinařským firmám.
Ing. Pavel Veverka

Letos se Promenáda konala v den obchůzky
mikulášské družiny. A tak si mohli účastníci akce zcela mimořádně přiťuknout i se
samotným Mikulášem, andělem a nebo s
čertem.
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Z MERUNĚK VYRÁBÍ VÍNO. MARHULOVÉ
Když se před mnoha lety začal Alois Václav Horňanský věnovat šlechtění odrůdy
Velkopavlovické meruňky, nejspíš ho
vůbec nenapadlo, že z nich někdo bude
za nějaký čas dělat víno. S voňavou novinkou přišel Pavel Lacina z velkopavlovického Vinařství Lacina.
Při svém cestování se dostal na ostrov Maui,
kde ochutnal poprvé netradiční ananasové
víno. „Tehdy jsem pochopil, proč lidstvo dělá
víno z hroznů a z ničeho jiného,“ usmívá se
Lacina.
Později narazil v Rakousku na
několik vinařství, kde měli meruňkové víno, a rozhodl se, že to
zkusí taky. „Pavlovická meruňka
je ovoce s nejlepšími chuťovými vlastnostmi. Sice rychle podléhá zkáze, ale
jinak je výborná na kořalku, džem nebo
právě pro výrobu vína. Zároveň bych
tím chtěl podpořit výsadbu této odrůdy na Velkopavlovicku“, říká muž.

Kudy cesta nevede

S prvními pokusy o netradiční nápoj začal
již loni. „Byla to spíš taková zajímavost.

Měli jsme jen asi sto šedesát lahví, které
byly hned pryč. Letos jsem se do toho pustil
naplno,“ vypráví výrobce vína, které nazval
marhulové.
Technologie postupu je stejná jako při výrobě bílého vína. „Vylisuje se meruňka a nechá
se prokvasit. Ale problém je, že je u ní v porovnání s hroznem daleko menší výlisnost.
Pracujete se surovinou, která má vyšší kyseliny v porovnání s hroznem. Výroba je složitější,“ srovnává vinař.
Několikrát si podle svých slov připadal při práci jako Jára Cimrman.
„Cimrman řekl, že musí zjistit, kudy cesta nevede. Já jsem také zjistil
asi čtyřikrát, kudy cesta nevede. Je
to taková průzkumnická práce,“
zmiňuje Velkopavlovičan, který
z meruněk vyrobil i obdobu
burčáku, takzvaný merčák.
Jako nejsilnější stránku marhulového vína vnímá chuť a příjemné
aroma. „Není tam ani milimetr vody.
Je to vylisovaná krásně oranžová šťáva, které
dopřejete kvas. Díky té chuti působí na něko-

Vinař Pavel Lacina se svou specialitou
Marhulovým vínem.

ho, především na ženy, přímo jako afrodiziakum,“ směje se Lacina.
Zdroj: Břeclavský deník, 16. listopadu
2015; autor: Aneta Beránková

ŽENY, KTERÉ SE NAŠLY VE VÍNĚ.
PATŘÍ K NIM I HELENA BEDNAŘÍKOVÁ A MARIE SUSKÁ
Internetové vydání deníku Právo se
v měsíci říjnu zaměřilo na ženy vinařky.
Redaktor Petr Veselý vyzpovídal tři zástupkyně něžného pohlaví, jež si zvolily
více než nevšední povolání. Velmi nás
potěšilo, že dvě z nich jsou právě z Velkých Pavlovic...
Po dlouhé roky, možná věky, bylo žen
mezi vinaři jako šafránu. A zdaleka nejen u nás. Přitom ženy jako by byly pro
víno stvořené - jemný nos i vytříbenou
chuť jim mnozí muži mohou závidět.
Když jsem jel na Moravu, abych mluvil
se třemi z nich, zdůrazňovaly mi kolegyně: „Hlavně zjisti, jaké to je pro ženu
prosadit se v tak typicky mužském oboru.“ Čekal jsem, že je muži budou spíš
hecovat a dělat si z nich legrácky. Ale že
někdy musejí o svou pozici tolik bojovat, mě překvapilo.
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Chtělo to odvahu, tak ji našla

HELENA BEDNAŘÍKOVÁ
Vinařství se na domácím záhumenku ve
Velkých Pavlovicích věnoval už tatínek
i dědeček Heleny Bednaříkové. „Taťka dělá
velice pěkná červená vína, srdcem a bez chemie,“ říká majitelka vinařství Helena.
„Měla by chutnat lidem, kteří věří, že jim
dobré červené dodá energii a elán do života.
Snažím se červená dělat podle jeho filosofie.
Daří se jim tady. Díky sprašovým půdám
mají keře vinné révy i třicet metrů hluboké
kořeny, takže tu dobře dozrávají také modré
odrůdy.“
Když se rodiče rozvedli, tatínek si odvezl
své sudy pryč. Bylo jí dvanáct a zvědavě
pak chodila do sklepa za dědečkem. Nejvíc
ji zajímala druhá bečka od dveří, ve které

bylo André. Vždycky trošku dostala. Dodnes má tuhle odrůdu nejradši.

Chceš dělat víno?
Tak se to nauč. Sama!
Od dědečka odkoukala pár postupů a později dělala víno pro sebe i pro známé. Když
se ale před sedmi lety rozhodla založit rodinné vinařství Helena, musela si spoustu
věcí nastudovat. Věděla, že s tradičními
postupy, které se naučila, nevystačí.
„Pořád jsem byla naložená v knihách, protože chlapi vám tady toho moc neporadí,
s výjimkou dvou třech známých. Řeknou:
Chceš dělat víno? Nauč se to! Tak jo. Na
hodně věcí jsem musela přijít sama. Ve vinici i ve sklepě. Občas jsem si u toho poplakala, ale nevzdala jsem to.“
V té době byla svobodná matka se třemi
dětmi a vinařina pro ni nebyla jen vášeň,

6
VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

ale i způsob, jak se uživit. Pustit se však
v její situaci do investice, jakou představuje moderní vinařství a nové technologie, to
vyžadovalo kuráž. Helena ji našla.

Tři tetičky sudičky
Dnes má vedle čtyř dětí a prosperujícího
vinařství také profesionální degustátorské zkoušky, takže jezdí hodnotit vína na
nejrůznější soutěže. S chodem vinařství
jí pomáhá rodina, včetně přítele Martina.
S pracemi ve vinici pak i nejstarší syn Ladislav, který vystudoval vinařskou školu,
a také tři tetičky sudičky, jak říká třem důchodkyním.

Z kanálku se linula vůně
Chardonnay
Těžkých chvil musela překonat řadu. Třeba
když jí ukradli z vinice úrodu Svatovavřineckého. Stalo se to navíc v roce 2010, kdy
se ho urodilo málo. Nebo když jí někdo
bezděky vrazil do kohoutu u sudu se Chardonnay v pozdním sběru a z 900 litrů vína
zůstalo uvnitř pouhých 200, zbytek vytekl
do kanálku.
Anebo když rozšiřovali sklep a půda zasypala jednoho jejího příbuzného, naštěstí
bez tragických následků. Tak bychom
mohli pokračovat.

„Jedna z nich, Květa Pozdílková, dělala
ve šlechtitelské stanici, takže těm věcem
opravdu rozumí,“ říká Helena. „Proto svým
sudičkám nemusím vykládat, co by bylo
potřeba. Vědí to, možná líp než já, a samy
od sebe to dělají.“

Učila se zároveň svoje vína prezentovat.
Zjišťovala, jak lidi zaujmout, ale třeba také
to, že si musí dávat pozor i na nevinné košilaté vtípky. Je rozdíl, jestli je říká muž,
nebo žena. Alespoň některé posluchačky
v publiku to tak vnímají.

To hlavní však odpracuje sama a není toho
málo. Nejde přitom jenom o výrobu vín ve
sklepě. Není pro ni problém sednout za
volant traktoru, míchat beton v míchačce
při přestavbě sklepa stejně jako se starat
o výrobu, prodej a propagaci svých vín.
Snaží se dělat ta kvalitní, protože konkurovat „sudovkami“ levným a dotovaným
vínům z dovozu nemá smysl.

Tahle holčička neunese
ani kyblíček
Dívám se na fotku, na které tlačí kočárek
s nejmladší dcerou Martinkou ve vinici,
kde ji také kojila. Lidé, kteří Helenu neznají, si ji někdy představují jako robustní selku. Mnohé z nich překvapí, že jim potom
podává ruku drobná energická žena. Když
si šla jednou pro cenu, kterou získala, dobírali si ji vinaři: „Tahle holčička neunese
ani kyblíček, zavolejte tu vinařku.“
Těch cen získala Helena řadu. Třeba Zlatou medaili ze soutěže Promenáda červených vín za Frankovku v pozdním sběru
2009 a další zlatou za bílé Cuvé Helena
2012 VOC, kterou dostala na Festwinu,
letos podruhé obdržela titul Nejlepší vinařství na Pražském vinobraní na náměstí
Jiřího z Poděbrad atd.
„Dobré víno vyžaduje hodně úsilí a dřiny,“
říká. „Když o něm však přemýšlíte a vyrobíte ho poctivě, srdcem, tak vám všechnu
energii vrátí tím, že vám dělá radost a nakonec i dobré jméno.“

Šlápnout na hrozen bolí…

MARIE SUSKÁ

Helena Bednaříková – Vinařství Helena,
Velké Pavlovice.

V degustační místnosti vinařství Suský ve
Velkých Pavlovicích stojí krásný dubový
lis z 19. století. Rodina se vinaření věnuje
po generace a Marie Suská na záhumen-
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cích ve vinicích doslova vyrostla. Taky tu
celý život pracovala. V posledních letech
pomáhá synovi Markovi, který pokračuje
v rodinné tradici. Ani další jablko přitom
nepadlo daleko od stromu - druhý syn působí jako ředitel ve vinařství Jedlička.
Osud měla pohnutý. Tatínek, František
Štambachr, byl starostou Velkých Pavlovic
a také poslancem Národního shromáždění
za lidovou stranu. Založil družstvo Vinopa, které vinařům pomáhalo se zpracováním vína.
V osmačtyřicátém ho v zinscenovaném
procesu poslali za vlastizradu jako nepřítele lidu do vězení. „Celé dětství jsme za ním
s maminkou jezdily do nejrůznějších věznic
po republice,“ vzpomíná Marie Suská.
„Pustili ho v šedesátých letech, s podlomeným zdravím. Trvalo delší dobu, než se dal
trochu dohromady.“
Mohla vystudovat jenom dvouletku, teprve
později si směla udělat střední zemědělskou školu. Celý život pracovala v místním družstvu jako účetní, v devadesátých
letech pak jako místopředsedkyně a předsedkyně, až do jeho prodeje soukromníkovi.

Elektrické nůžky,
symbol nové doby
Na vinicích pracovala s bratrem. Ten místo vojny nastoupil do dolů v Orlové, kde ho
při těžbě zasypalo uhlí. Měl pak problémy
s páteří. Na vysokou se dostal ve čtyřiceti,
dělal pojišťováka, neoženil se, pomáhal
rodině a nakonec zemřel na rakovinu plic
způsobenou zřejmě azbestem z dolů.
„Práce ve vinohradu byla kdysi těžká,“ říká
Marie Suská. „Neexistovala technika jako
dnes. Jen si vezměte, co vážila třeba dřevěná putna na hrozny. Také všechny postřiky
jsme tahali v kýblech a tak dál.
Syn mi nedávno koupil elektrické nůžky na
zastřihávání keřů. Jde to s nimi lehce, někdy až moc, člověk občas ustříhne, i co by
neměl. Na Moravě je teď snaha vyrábět kvalitní vína, proto se musí část hroznů ostříhat, aby se snížil jejich počet. Ty zbývající
pak snáz vyzrají do vyšší cukernatosti. Říkám Markovi: Ty bys mi měl platit bolestné.
Víš, jaké to je, když šlápneš na ty ustřihnuté
hrozny a ony ti pod botami křupkají?“

Bitvy se špačky
Práce ve vinohradu začíná už v lednu prořezáváním keřů a trvá až do pozdního pod-
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zimu, pak všechno pokračuje ve sklepě. Víno v sudech reaguje podle Marie
jako živý organismus. A tak je potřeba se
k němu i chovat. Jakmile ho nalahvujete,
všechno se zastaví. Ležením se pak už jen
zklidňuje a harmonizuje.
„Když k nám do vinařství přijdou návštěvníci a naše víno jim chutná, dělá mi to radost. Mám pocit, že všechna ta práce měla
nějaký smysl.“

Marie Suská – Rodinné vinařství Suský,
Velké Pavlovice.

co na ně platí, jsou cvičení sokoli. Jakmile
uslyší jejich křik, okamžitě mizí. Jenže ti
nad vinicemi také nemohou létat pořád.

Těžký život na vinohradech
A co si Marie Suská myslí o ženách v oboru? Kupodivu nemá dojem, že by jich bylo
málo. Spíš se v družstvech věnovaly takzvaným zeleným pracím ve vinici.

Pokud se ale někde objeví problém, je ho
často potřeba řešit hned. „V posledních letech máme problémy se špačky,“ říká Marie
Suská.

Místa sklepmistrů nebo vedoucí posty je
zas tolik nezajímaly, protože měly na starost domácnost, výchovu děti a často i péči
o rodiče. V rodinných vinařstvích dělaly
všechno, co bylo třeba a co zvládaly.

„Nepamatuji si, že by jich někdy bylo tolik
jako teď, když se nesmějí střílet a přemnožili se. To jsou tisíce ptáků, a když se zvednou,
je to jako obrovský černý mrak. Dostanou
se vám i pod ochranné sítě a během chvilky
zničí úrodu.“

„Ten každodenní život byl někdy hodně těžký,“ říká Marie Suská. „Ale tím spíš jsem
ráda chodila do vinohradu, koukala do
krásně zvlněné krajiny, sledovala, jak keře
kvetou, rostou, nalévají se hrozny… Mám
na to většinou samé hezké vzpomínky.”

Plašičky nebo děla, která je mají zahánět rachotem, na ně prý moc nefungují, jediné,

Autor: Petr Veselý;
Zdroj: Internetový deník Právo

ÚSPĚCH MODRÝCH PORTUGALŮ VOC MODRÉ HORY
V TESTU WINE AND DEGUSTATION
Magazín Wine and Degustation, měsíčník pro milovníky vína, v listopadovém čísle hodnotil Modré Portugaly
českých a moravských vinařů. Vítězem
jejich testu se stal Vít Sedláček s Modrým Portugalem 2012 VOC. Celkově
jsou mezi pěticí nejlepších vín tři zástupci VOC Modré Hory.
Modrý Portugal je tradiční odrůdou, která
se u nás pěstuje od 19. století, v současnosti jeho obliba klesla vinou rozšíření
řady nových modrých odrůd. Wine and
Degustation svým testem připomněli, že
je to příjemné, dobře pitelné víno. A vinaři
VOC potvrdili, že Modrý Portugal z Modrých Hor patří k těm nejlepším.
V komisi zasedlo několik sommelierů z významných gastronomických podniků a obchodů s víny, například viceprezident Asociace sommelierů Ivo Dvořák a nejlepší
současný český sommelier Jakub Přibyl
a další. Hodnotili 12 vzorků a kromě vítězného Víta Sedláčka se mezi prvními pěti
objevili Patria Kobylí a ještě jednou Vít
Sedláček s ročníkem 2011.
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„Umístění modrohorských vinařů pro nás
nebylo překvapením, pouze potvrzením toho, že apelace VOC Modré Hory je označením pro skutečně kvalitní červená vína,“
říká k vítězství Michal Šetka, šéfredaktor
Wine and Degustation. „Víta Sedláčka
i další členy VOC můžete najít i v novém
Průvodci nejlepšími víny ČR 2015, který
vydáváme. O modrohorských červených
vínech si tu mohou přečíst nejen profesionálové, pro něž je Průvodce nezbytnou pomůckou, ale i všichni milovníci vín,“ dodává šéfredaktor.
Vítězné Vinařství Víta Sedláčka sídlí ve
Vrbici. K rodinnému vinařství patří také
pět století starý sklep s lisovnou z 19.
století, kde se mohou příznivci nejen červených vín Víta Sedláčka zastavit. Malé
vinařství totiž většinu své produkce prodá
přímo ze sklepa a jeho příznivci nelitují
cesty za jejich kvalitou.

VOC Modré Hory, o.s.
Je prvním apelačním systémem, který svá
vína vyrábí pouze z modrých odrůd révy
vinné. Povolenými odrůdami z hlediska

Odrůda révy vinné Modrý portugal.

původu a kvality jsou Frankovka, Svatovavřinecké a Modrý Portugal. Z těchto
je možné uvádět na trh červená vína po
18měsíčním zrání a mladá rosé vína.
VOC Modré Hory sdružuje 5 obcí, Bořetice, Kobylí, Němčičky, Velké Pavlovice
a Vrbice. V současné době je členem 16 vinařů, hospodařících na 130 ha vybraných
vinic.
Podrobné informace na
* www.vocmodrehory.cz
Kontakt pro média:
Předseda VOC Modré hory
Ing. Jan Stávek, Ph.D.
mobil: 774 430 739
e-mail: jan@jstavek.cz
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MEDITRINA PODRUHÉ ZVOLÍ VÍTĚZE VINAŘSKÉ SOUTĚŽE
VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH

Meditrina 2015 – z prvního pilotního a velmi úspěšného ročníku ryze ženské vinařské soutěže.

Mezinárodní soutěž vín Meditrina vstupuje do svého druhého ročníku. Vína, hodnocená degustátorkami, se utkají 5. března 2016 ve Velkých Pavlovicích. Soutěž
doprovází společenský večer.

O čem je soutěž Meditrina?
Meditrina dostala svůj název podle římské
bohyně zdraví a vína a její organizátorky si
daly za cíl spojit profesionálky vinařského
oboru, aby představily svoji práci a vytvořily možnost profesního setkávání.
Do loňského ročníku vinaři přihlásili 220
vzorků vín a jejich ohlas potvrdil, že ženy
jsou v dnešní době respektovanými odbornicemi tohoto oboru. Členky komise svým
výsledným hodnocením jednoznačně vy-

vrátily předsudek, že ženy preferují spíše
sladká vína.

Jaký bude druhý ročník?
Letošní ročník opět zahrnuje dopolední
odbornou část, kdy členky komise hodnotí
přihlášená vína. Večer je slavnostní vyhlášení, spojené se společenským programem. „I když je naše akce spojována s ženami, společenský večer určitě není určen
jenom jim. Je to příležitost nejen poznat
soutěžní vína, ale také si zatančit a přijít se
bavit,“ říká hlavní organizátorka Meditriny Pavla Škrabalová. Večer se pořádá opět
v Sokolovně ve Velkých Pavlovicích.
Večerem provází Junior Band Jaroslava Krčmáře, budoucí absolventky oboru

oděvního designu z brněnské Střední školy umění a designu představí své modely
na módní přehlídce. Kromě možnosti degustace všech hodnocených vín bude na
programu ukázka společenských i latinsko-amerických tanců taneční školy Novosádových z Nových Bránic, ochutnávka
vinných specialit a na své si přijdou i dámy
při prezentaci kosmetiky.
Organizátoři připravují také charitativní
projekt a jednají o spolupráci s dobročinnými organizacemi. Akce se koná za podpory Vinařského fondu, Vína z Moravy,
vína z Čech a Vína na dotek.
Pavla Škrabalová,
Velké Pavlovice 7. prosince 2015

PAVLOVÍN MÁ Z IZRAELE ZLATOU ZA „LEDOVKU“
Letošní jubilejní desátý ročník izraelské
soutěže OIV Terravino Mediterranean International Wine Challenge opět
vyhrál Vinselekt Michlovský s Ryzlinkem
vlašským 2009 výběr z bobulí. Oceněné
víno získalo také cenu vítěze kategorie
a diplom Best of Nation za nejlepší víno
z České republiky. Celkem si moravští
a čeští vinaři přivezli 22 medailí, 11 zlatých a 11 stříbrných.

Za Českou republiku v mezinárodní porotě zasedli Iva Kováříková a JUDr. Luboš
Bárta, MBA. Účast vín z České republiky opět finančně podpořil Vinařský fond
a organizačně ji zajistilo Národní vinařské
centrum.
JUDr. Luboš Bárta, MBA, který byl na
místě, okomentoval další úspěchy našich
vinařů: „Pozoruhodný je úspěch Pavloví-

nu, který získal zlato za ledové víno Chardonnay 2014 - pokud mne paměť nemýlí jednou z pouhých dvou nebo tří „ledovek“,
které byly v tom neveselém roce u nás sklizeny a uznány!“.
Ing. Pavel Krška,
ředitel Národního vinařského centra
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SPOLKY A KONÍČKY

V sobotu 17. října 2015 se v Drnholci
konalo úvodní kolo hry Plamen. Jak
už bývá zvykem, soutěžilo se nejprve
ve štafetě požárních dvojic a následně
v závodu požární všestrannosti neboli
branném závodu. Velkopavlovičtí mladí hasiči postavili do soutěže jedno
družstvo mladších žáků a také jedno
družstvo starších.

MLADÍ HASIČI ZAHÁJILI NOVOU SEZÓNU
V DRNHOLCI

Ihned po příjezdu se museli mladí hasiči
vypořádat s velkou zimou, která naštěstí
postupně ustupovala, až dokonce vysvitlo sluníčko, a tak mohly naše mladé naděje soutěžit v záři podzimních slunečních
paprsků. Mladší žáci skončili ve štafetě na
místě osmém a starší dokonce na pátém.
Další soutěže jsou v plánu na jaře. Mladé
hasiče tedy čeká zimní příprava v tělocvičně. Doufejme, že ji nepodcení a na jaře tak
naváží na skvělé výsledky z minulé sezóny.
Michal Procinger

Mladí hasiči z Velkých Pavlovic na hře Plamen v Drnholci.

SENIOŘI SE SEŠLI A ZAVZPOMÍNALI NA SKVĚLÝ ROK PLNÝ ZÁŽITKŮ
Členové místního Klubu důchodců se sešli ve středu 25. listopadu 2015 na výroční členské chůzi, aby zhodnotili již téměř
uplynulou letošní sezónu. A že to byla sezóna bohatá, o tom svědčí jejich zážitky
a vzpomínky na pohodově společně strávené chvíle.

Umění stárnout je umění žít, prožívat uspokojivě a plnohodnotně život, žít v přítomnosti.

Přejeme Vám vše dobré, především to zdravíčko a veselá mysl ať Vás neopouští!

A my všichni jsme rádi, že se Vám to v klubu
důchodců skvěle daří!

Dagmar Švástová

Výčet všech akcí, které se jim podařilo v uplynulém období uskutečnit, je vskutku pestrý.
Se svou pomocí se aktivně zapojili do mnoha akcí pořádaných ve městě. Nelenili a vyjeli na výlety za poznáním krás naší země.
Účastnili se vzájemných setkání seniorů
z našich družebních měst. Ti odvážnější na
chvíli dokonce zasedli do školních lavic, aby
se seznámili s prací na PC. Díky fotografiím
pana Oldřicha Otáhala se již v lednu opět
sejdou, aby se společně ohlédli a zavzpomínali na své zážitky.
Setkání se odvíjelo nejen na pracovní úrovni. Zpestřením pěkně prožitého odpoledne
bylo krásné vystoupení dětského folklórního souboru Sadováček, country taneční
vystoupení, blahopřání a kytička všem,
kteří se dožili ve druhé polovině roku životního jubilea.
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Na výroční schůzi Klubu důchodců došlo na
srdečné gratulace jubilantům…
… a také na hudbu, zpěv a dobrou náladu.
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY…
Letošní krásný teplý podzim jsme v naší
mateřské škole využili k vycházkám za
poznáním do přírody. Pozorovali jsme
dění v polích, vinohradech, lesoparku,
u rybníka. Z nasbíraných plodů jsme
pak vyráběli podzimníčky, vařili z brambor a pekli z jablíček.

PODZIM V MATEŘINCE

Na zahradě školky jsme prožili odpoledne
plné her a zábavy při Putování s dráčkem
Mráčkem. Pohyb na čerstvém vzduchu si
užily nejen děti, ale i jejich rodiče a sourozenci. A jaké vtipné úkoly děti plnily? Vozily řepu na kolečkách, sbíraly a nalepovaly
listy na namalovaný strom, házely bramborami, také se svezly s papírovým drakem

Školkaříky přišel začátkem prosince pozdravit Mikuláš. Vzal sebou spanilého andílka a přidal se k nim i darebný čert!

Naše účast v soutěži „Třídíme s Hantáláčkem“ byla zahájena prvním sběrem papíru. Podařilo se
Folklórní soubor Sadováček zatančil našim babičkám a dědečkům. nám nasbírat 4.000 kg
papíru! Děkujeme všem
na skluzavce a hledaly šišky v pískovišti. rodičům, kteří se na této akci podíleli.
Podzimní víla je pak odměnila drobnou
hračkou a mohly se posilnit zdravým ml- Děti ze Sadováčku vystoupily pod vedesáním v podobě ovoce a zeleniny. Nejvíce ním pani učitelek Kláry Konečné a Kateřiny Strnadové na setkání Klubu důchodců
jim chutnala mrkvička.
v sokolovně.
Děti v MŠ zhlédly pohádku „O začarovaném princi“ a představení z divadla Bolka „Divadélko z mateřinky“ pod vedením paPolívky „Kuk a Cuk“. Při hudební pohádce ní učitelky Radky Klaškové sehrálo hu„O Červené Karkulce“ se nejen pobavily, mornou scénku plnou hudby a čertího tance na adventním benefičním koncertu „Děale také poučily, jak se správně chovat.

ti dětem“, jehož výtěžek byl věnován Dětskému domovu ve Štítech.
Přiblížil se zimní čas a za dětmi přišel opět
Mikuláš se svojí družinou a obdaroval děti
mikulášskou nadílkou. V prosinci se uskutečnily vánoční besídky spojené se společným tvořením dětí a rodičů. Děti předvedly, co se naučily a odnášely si domů pěkně
nazdobený zvoneček.
Přejeme všem dětem, jejich nejbližším
a všem příznivcům mateřské školy klidné
a pohodové Vánoce a vše nejlepší v roce
2016.
Jiřina Zigová,
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice

DĚTI SI UŽILY HRÁTEK S DRÁČKEM MRÁČKEM.
NA ZAHRADĚ ŠKOLKY A TENTOKRÁT I S RODIČI
Pohádkové a hlavně zdravé odpoledne, plné
her, zábavy a pohybu na čerstvém vzduchu
si užili nejen děti, ale tentokrát i jejich rodiče a sourozenci, na zahradě mateřské školy.
Sešli se zde, aby tu pospolu strávili společné
chvíle radosti a dychtivosti nejen se soutěží
zúčastnit, ale také něco pěkného vyhrát. Vše
se jim splnilo do puntíku…

V úvodu Hrátek s dráčkem Mráčkem, které školka uspořádala ve čtvrtek odpoledne
22. října 2015, obdrželo každé dítko malého
papírového draka. Ale ten nebyl se vším
všudy, chyběly mu nezbytné mašličky na
ocásku. Postrádal jich přesně pět a pokud
jich plný počet děti na soutěžních stanovištích
vybojovaly, dostaly za ně v cíli krásnou hračku.

Tentokrát je více než kdy jindy na místě
přiblížit náplň vtipných úkolů, protože
byly vskutku originální, nesoucí se ryze
na vlnách podzimu. Na prvním stanovišti měli malí zemědělci těžkou práci, naložit fůru řepy kolečko. Na druhém lepil
sadařský dorost zpět lístky na opadaný
strom. Dařilo se to však jen na papírovém
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Na startu velká fronta a dychtivé očekávání
zrcadlící se v očích dětí. Jaké to asi bude s
Dráčkem Mráčkem?!

modelu, čas nezastavíš… Na dalším místě
popadla sportovní drobotina namísto míčků brambory a házela je na panáka. Čtvrté
stanoviště patřilo sjezdu skluzavky s dráčkem a poslední vyhrabávání šišek z písku.

Uf, pátá mašlička na ocásku dráčka Mráčka a huráááá pro výhru! Která však tentokrát oproti běžné zvyklosti nebyla sladká.
Žijeme přeci zdravě a mlsání plné cukru
nám ničí zoubky, bolaví bříško a jsme po
něm stále kulatější a kulatější. Takže stop!
Děti dostaly v cíli z křehkých rukou líbezné
Podzimní víly drobnou hračku pro radost.
A radost udělalo i občerstvení, hlavně rodičům, kterým je zdraví svých ratolestí nadevše. Všichni si mohli pochutnat na nekonečném množství druhů ovoce a zeleninky
plných tolik potřebných vitamínů a také se
zahřát teplým čajíkem.
Na zahradě bylo rušno, veselý výskot, švitoření a hlahol se rozléhal do dálky, sílu
ztrácející podzimní sluníčko hřálo jak jen
ke konci října dokáže, znaveno však v po-

V cíli odměna, laskavý úsměv Podzimní víly
a nakonec i zdravé mlsání.

malu nadcházejícím soumraku předalo
žezlo padající studící mlze…
Přeci jen, vládu už přebral podzim.
Karolína Bártová

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY…

KOUZLO VÁNOC NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
KROK DO VÁNOC byl názvem DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se
konal v Základní škole Velké Pavlovice v sobotu 28. listopadu 2015.
Obě budovy školy jsme zpřístupnili pro
veřejnost od 14.00 do 17.00 hodin. Překvapil nás velký zájem o naši školu. Přišlo
více než 230 návštěvníků – rodiče s dětmi,
prarodiče, budoucí školáci, bývalí žáci,
kteří sedávali ve školních lavicích před
mnoha lety a matně vzpomínali, do které
třídy vlastně chodili. Obzvláště nás potěšila návštěva pedagogů, kteří v naší škole
dříve působili. Rádi s námi zavzpomínali
a srovnávali naše školství v minulosti a současností. Povolání učitele má rozhodující
význam pro společnost v oblasti vzdělávání a výchovy. Ne náhodou máme na titulní
stránce propagačního letáčku naší školy

motto: „Učitel ti může otevřít dveře, ale
vstoupit do nich musíš ty sám“.
Atmosféra Dne otevřených dveří se nesla
v duchu nadcházejících Vánoc. Celá škola byla vyzdobena vánočními stromečky
a výtvarnými pracemi našich žáků. Při prohlídce školy si mohli nejmenší návštěvníci
vyrobit v tvořivých dílničkách vlastní vánoční ozdobu z drátků a korálků, napsat
přáníčko s motivem vánočního stromku či
Mikuláše. Dětem a rodičům byla také nabídnuta možnost zhlédnout moderní způsob výuky na interaktivních tabulích, kterými jsou vybaveny všechny učebny školy.

Den otevřených dveří se nesl ve znamení
blížících se Vánoc, kdo měl ruce a nápady,
tvořil o sto šest. A věřte nebo ne, výtvarničiny se s notnou dávkou umu a nadšení
nezřídka zhostili i páni kluci.

Největší zájem byl o barvení vánočních
svíček a zdobení perníčků, které si mohly
děti ve školní jídelně samy nazdobit. Návštěvníci měli možnost občerstvit se čajem
a ochutnat skvělý koláč s lesním ovocem
z dílny našich kuchařek. Ve školní družině
na děti čekalo překvapení, které si mohly
utrhnout z vánočního stromečku.
Velký zájem rodičů byl také o fotbalové utkání žáků školy ve velké tělocvičně, o čemž
svědčila plná tribuna povzbuzujících diváků. V malé tělocvičně probíhal turnaj
žákyň v přehazované, rovněž za velkého
zájmu a potlesku návštěvníků.

Role se prohodily, z dětí se stali učitelé a z rodičů žáci. Copak generace dnešních třicátníků
či výše ví, co je to interaktivní tabule a jak se s ní zachází?
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Všem dětem a rodičům děkujeme za návštěvu naší školy a těšíme se na další setkání.
Poděkování patří také všem našim zaměstnancům.
Mgr. Michal Rilák,
ředitel Základní školy Velké Pavlovice
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
• V říjnu žáci 1. stupně ZŠ navštívili brněnská divadla. Mladší děti zhlédly představení Děvčátko Momo a ukradený čas
v divadle Polárka a páťáci inscenaci Ostrov pokladů v Mahenově divadle.
• V inspirativním prostředí Ekocentra Trkmanka se zábavnou formou žáci třetí,
čtvrté a páté třídy dozvěděli mnoho zajímavostí o životě netopýrů. Dětem se
program moc líbil a již teď se těší na další
přírodovědná dobrodružství.
• Zajímavou besedu o Karlu Čapkovi si pro
druháky a třeťáky připravila Mgr. Dana
Růžičková v městské knihovně. V programu plném pohádek, písniček a úkolů

Děti z velkopavlovické základní školy si zasoutěžily v netradiční disciplíně. Ve skákání
přes švihadlo. Ceny nejúspěšnějším předal
ředil školy pan Mgr. Michal Rilák.

Slavný den pro prvňáčky, dostali Slabikář. Hurá do čtení!

se žáci seznámili s tvorbou a životem tohoto spisovatele.
• Dne 10. listopadu se v kině pro žáky druhého stupně ZŠ konalo divadelní představení Listování s Lukášem Hejlíkem a
Ivanem Novotným. Herci seznámili žáky
s knihou o Usainu Boltovi. Své představení o jamajském běžci doprovázeli četbou a fotografiemi. Skvělé výkony herců
byly odměněny zaslouženým potleskem.
• Kolikrát přeskočíte švihadlo za 30 sekund? Soutěže Skákání přes švihadlo
se zúčastnili malí sportovci z druhých
a třetích tříd. Pan ředitel Mgr. Rilák
ocenil výkony všech závodníků a vítězům předal diplom a sladkou odměnu.
Nejúspěšnějším skokanem z 2. třídy byl
Viktor Fůkal. V kategorii 3. ročník se na
1. místě umístila Nela Maleňáková.
• Středa s datem 25. listopadu 2015 se
do života prvňáčků navštěvujících Zá-

kladní školu ve Velkých Pavlovicích zapsala jako velmi významný den. Všichni
úspěšně dokončili učivo Živé abecedy,
a tak jim mohly být předány Slabikáře, které si od začátku do konce dokáží
přečíst už úplně sami. Tato slavnostní
událost proběhla za přítomnosti pana
ředitele Mgr. Riláka a třídních učitelek.
• V pátek 27. listopadu pořádala ZŠ Velké
Pavlovice již druhé kolo ve sběru papíru.
Tentokrát žáci odevzdali neuvěřitelných
13.530 kg papíru. Děkujeme.
• Koncem listopadu se uskutečnil předvánoční sportovní turnaj O putovní pohár
žáků 4. tříd za účasti ZŠ Velké Pavlovice a ZŠ Bořetice. Chlapci sehráli utkání
v sálové kopané, dívky ve vybíjené, dále se
soutěžilo v běhu na 50 m a ve šplhu. Všem
sportovcům blahopřejeme ke skvělým výsledkům.

DEVÁŤÁCI ZKUSILI ŠTĚSTÍ V SOUTĚŽNÍM POŘADU U6 A VYHRÁLI!
Soutěžní pořad České televize Ostrava U6
– ÚŽASNÝ SVĚT TECHNIKY se natáčí
již druhým rokem v interaktivní expozici
v oblasti Dolních Vítkovic v Ostravě. Zkusit své štěstí se vydalo družstvo žáků devátých ročníků ve složení Jan Procinger,
Lukáš Čačík, Nela Kobzová, Marie Langerová a Sabina Mácová. Vzhledem k tomu, že samotné natáčení probíhá celý
den, náš příjezd byl den před natáčením
a odjezd druhý den po natáčení.
Již týden před odjezdem každý z družstva
musel vytvořit svoji stručnou vizitku obsahující jméno, věk a dvě vtipné věty charakterizující jeho osobnost a koníčky.

A co to vlastně U6 je? Je to soutěž zaměřená na přírodní vědy a jejich užití v reálném
životě a má naznačit divákům, jak funguje
svět kolem nás. Celou soutěž uvádí dvojice
mužů - továrník a ducháček. První z jmenovaných zadává jednotlivé úkoly a druhý
doprovází družstva na příslušná stanoviště. Celá soutěž se odehrává ve velké hale
bývalých železáren.
Našim protivníkem byla Základní Masarykova škola z Českého Těšína. Hned v úvodu se ujala vedení a to si držela po celou
dobu. V předposlední soutěži, sportovní,
se nám podařilo s přehledem vyhrát a tím
jsme se vrátili zpátky do hry o celkové ví-

Veni, vidi, vici aneb Přišli, viděli, zvítězili!
Náš vítězný tým televizní soutěže U6.

tězství. Měla rozhodnout poslední soutěž,
ve které se hádala osobnost. Jen bych chtěla podotknout, že téma celého klání bylo
CESTA DO STŘEDU ZEMĚ.
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My jsme neměli již co ztratit, a tak jsme
vsadili všechny doposud získané body a vyslali Honzu Procingera do boje. Neznámá
osobnost byla v modré sportovní kombinéze, na stole měla pracovní klíče, mapu
Afriky a model Tatrovky. A Honza uhádl!
Správně napsal na list papíru jméno Karel
Loprais a my vyhráli.

Naše radost byla obrovská. A nyní nás
čekalo hledání klíčů ke třem tajemným
truhlicím, ve kterých se pro nás skrývaly odměny. Odemykání se ujala Maruška Langerová a její taktika slavila úspěch. Podařilo se nám najít klíče ke dvěma truhlám.
A co v nich bylo? Na to se podívejte sami
s námi první a nebo druhou neděli v měsíci

lednu v roce 2016, kdy naše soutěžení odvysílá ČT Déčko.
Ing. Lenka Bukovská,
Základní škola Velké Pavlovice

ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZABODOVALI
V OKRESNÍM KOLE MINIFOTBALU
Dne 22. října 2015 se uskutečnilo okresní kolo v minifotbalu v Břeclavi. Velkopavlovická základní škola se úspěšně
umístila v obou kategoriích - mladší
a starší.
V mladší kategorii se přihlásilo celkem šest
škol, rozdělena byla do dvou skupin. V naší skupině A jsme svedli boj o postup do

Minifotbalový tým mladších žáků
– ZŠ Velké Pavlovice.

finále se Základní školou Mikulov a Kupkova Břeclav. Dařilo se, hráči podávali vynikající výkon a tak jsme se probojovali do
čela skupiny. O první místo jsme sehráli
zápas se Základní školou Kobylí. Bohužel
zde jsme prohráli a skončili na skvělém
druhém místě.
Kdo nás reprezentoval? Pavel Kučerka,
Nikolas Janás, David Cvingráf, Tomáš Krejčí, Saša Pudynets, Pavel Plách, Filip Šlancar.
Kategorie starší žáci svedla v naší skupině
dohromady základní školy - Komenského
Břeclav, Kobylí, Lanžhot a Velké Pavlovice. Družstvo bylo sehrané, ale stačila jen
jedna malá chyba v poslední minutě prvního zápasu se ZŠ Komenského, dostali
jsme gól, a i když jsme další zápasy přesvědčivě vyhráli, do finále nás to již bohužel nepustilo. A tak jsme hráli o třetí místo
se ZŠ Slovácká. S přehledem jsme zvítězili
5:0. Tým hrál ve složení Mirek Zborovský,
Patrik Havlík, Tomáš Osička, Jan Procin-

Minifotbalový tým starších žáků
– ZŠ Velké Pavlovice.

ger, Jan Rozinka, Michal Tesař, Radek
Krejčiřík a Tobiáš Kaderka.
Závěrem lze dodat, že jsme si odvezli druhé a třetí místo z okresního kola v minifotbalu a krásný pohár. Poděkování patří
nejen všem hráčům, ale i panu učiteli Mgr.
Lukáši Svobodovi za vedení obou týmů.
Ing. Lenka Bukovská

DĚTI NAVŠTĚVUJÍ ROVNOU ŠESTNÁCTKU KROUŽKŮ.
jedenáct z nich jsou kluci. A musíme říci,
UČÍ SE TŘEBA I VAŘIT vuže velmi
šikovní.

V měsíci říjnu 2015 zahájilo svou činnost
Středisko volného času při Základní škole
Velké Pavlovice. Otevřeno bylo celkem šestnáct zájmových útvarů.
Největší zájem je tradičně o keramiku, kytaru a gymnastiku. S překvapením opadl zájem o loni tolik populární střelecký kroužek.
Nováčkem se stal zájmový útvar Táborník,
který si vzal do programu naučit děti uzlům,
práce s kompasem, stavění stanu a z jara to
bude i vaření buřt guláše v kotlíku na ohništi.
Obrovského věhlasu se velmi rychle dostalo kroužku Tvořivé ruce. Navštěvuje jej čtrnáct dětí. Určitě byste nehádali, ale kupodi-
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Náplň tohoto kroužku je motivačně různorodá. Kdo do něj chodí, naučí se třeba i
vařit. V jednom z prvních kroužků si děti
zkusily usmažit palačinky. Rozděleny byly
do dvojic, na každou dvojici připadla jedna
pánvička a obracečka. Dva litry mléka, vajíčka, sůl, olej, mouka a bylo připraveno těsto. Dětem bylo těsto na pánvičku nalito, ony
si jen hlídaly, aby se právě jejich palačinka
nepřipálila, ale pěkně upekla. A potom už
jen potřít marmeládou či nutellou a mohlo
se jít ochutnávat a baštit.
Všem šla práce skvěle od ruky a palačinky
zmizely pomalu dříve, než se je podařilo pro
dokumentaci vyfotografovat.

Od těchto veselých kuchtíků chutnat
prostě musí!

Všem dětem, ať už si vybraly jakýkoliv zájmový útvar, přejeme, aby zde byly spokojené a rády na SVČ při ZŠ Velké Pavlovice
trávily svůj volný čas.
Ing. Lenka Bukovská,
vedoucí SVČ při ZŠ Velké Pavlovice
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Z GYMNÁZIA…

ČAS VÁNOC, ALE I ŠKOLNÍCH POVINNOSTÍ
Blíží se konec kalendářního roku, nastává čas bilancování. Ve škole je však
časem nejdůležitějších písemných prací a zkoušení. Přesto jsme do nabitého
vzdělávacího programu vložili přípravu
na vánoční koncert, který se uskuteční v úterý 15. prosince. Dopolední vystoupení bylo určeno pro naše studenty,
odpoledne pak pro veřejnost. Program
se samozřejmě nesl v duchu vánočním.
Jsme moc rádi, že i naši studenti vnímají atmosféru Vánoc slavnostně, předávají ji dál a snaží se podporovat ty,
kteří to mají v životě obtížné. Letos je
výtěžek z vánočního jarmarku i vánočního koncertu věnován Sabince Grófové
z Němčiček.

Naši žáci se zúčastnili okresní soutěže Pišqworky v Břeclavi, kde se umístili po urputném boji na bramborové příčce. Proběhla také soutěž Bible a my, šachový turnaj v Břeclavi, kde žáci obsadili pěkné 4.
a 5. místo.

Podzimní prázdniny vybraná skupina deseti studentů strávila v Berlíně na jazykovém pobytu v rámci výzvy č. 56 OP VK.
Jazykový kurz přinesl možnost ověřit si
znalosti, komunikovat v německém jazyce
nejen ve výuce během kurzu, ale při návštěvě historických památek a především
při pobytu v hostitelských rodinách.

Pondělí 9. listopadu bylo pro třídy vyššího
gymnázia neobvyklé. Tento den k nám přijeli policisté z Krajského ředitelství Policie
ČR Jihomoravského kraje a MUDr. Barbora Zuchová ze Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Ukázali
nejenom žákům, ale i pedagogům jak postupovat při ohrožení života, a tak všichni
přítomní mohli zdárně absolvovat kurz
KPR + AED.

První den otevřených dveří proběhl 4. listopadu v dopoledních i odpoledních hodinách. Dopoledne si mohli zájemci prohlédnout běžnou výuku, odpoledne mohli
nahlédnout do činnosti kroužků, předmětových dílen, vyzkoušet si napsat test z matematiky a českého jazyka. Příští den otevřených dveří se bude konat 13. ledna
2016.

Na začátku listopadu se konal již osmý
ročník literární dílny, která se opět uskutečnila na Gymnáziu Brno, třída Kapitána
Jaroše. Celý víkendový pobyt se nesl v publicistickém stylu, studenti se mohli zúčastnit dramatické výchovy v SVČ Lužánky,
přednášek na Fakultě sociálních studií MU
Brno, zhlédli představení studentů JAMU.
Výsledkem jejich zápolení, literární tvořivosti je časopis Apello.

Lukáš Hejlík a Alan Novotný přijeli opět
po roce se svým programem LiStOVáNÍ,
kterým ukazují dětem, jak zajímavé a zábavné může být čtení. Oba herci sklidili zasloužený potlesk s oběma knihami Usain
Bolt – Můj příběh 9:58 a Tomáš Sedláček
Ekonomie dobra a zla.

Studentky velkopavlovického gymnázia
se zúčastnily osmého ročníku literární dílny
v Brně.

V pátek 13. listopadu byli naši studenti posledních ročníků stužkováni, a oficiálně se
stali maturanty. Při slavnostním aktu jim
byly předány stužky a šerpy, přítomní rodiče a příbuzní zhlédli prezentace fotografií,
které dokumentovaly průběh jejich studia
a školní zážitky.
Podzimní Šlapka 17. listopadu začínala na
hřišti gymnázia. Všichni přítomní si mohli
prohlédnout opravený areál a poté „vyrazit“ uzavřít velkopavlovické turistické
stezky.
Jako připomínka dávných let proběhl ve
škole 18. listopadu RETRODEN, tentokrát v duchu první republiky. Možnost dotknout se této doby spočívala pouze v promenádě jednotlivců dobově oděných, nicméně to bylo zajímavé zpestření školního vyučování. Celá akce proběhla díky
studentskému parlamentu, který se v posledních letech velmi aktivně zapojuje do
chodu školy.
Neméně zajímavá jsou sportovní utkání,
v tomto čase probíhají zápasy ve florbale
a futsale. Třídy jednotlivá utkání vášnivě
podporují, okresní přebory nás ještě čekají.
Program gymnázia je plný zajímavých akcí,
které komplexně podporují žáky naší školy
v naukových, ale i volnočasových aktivitách. Pokud budete chtít nahlédnout do
chodu školy, podívat se na vybavení učeben, získat informace o možnosti studia,
práci studentského parlamentu, rádi Vás
přivítáme na dni otevřených dveří 13. ledna 2016.
V závěru velmi stručného nahlédnutí do
života školy bych rád touto cestou popřál
úspěšný nový rok 2016 pracovníkům školy,
ale i našim žákům, rodičům a v neposlední řadě všem čtenářům Velkopavlovického
zpravodaje.

Omyl, to není záběr ze seriálu „První republika“, ale Retro den na místním gymnáziu.

PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice
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CERTIFIKACE STUDENTŮ GYMNÁZIA V OBLASTI BIOENERGETIKY
Město Velké Pavlovice bylo účastníkem projektu, jehož cílem je popularizovat vědu
a vzdělávání v oblasti bioenergetiky, podpořeného v rámci OPVK, s názvem Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky, reg. č.
CZ.1.07/2.3.00/45.0006.
Tento projekt navazoval na již dva realizované projekty a to na projekt Podpora
transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií do praxe, reg.
č. CZ.1.07./2.4.00/31.0026 a projekt Partnerství pro podporu popularizace VaV
a další vzdělávání v oblasti popularizace
transferu technologií v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky, reg.
č. CZ.1.07/2.3.00/35.0013.
V tomto projektu se uskutečnilo několik zajímavých akcí, které přispěly k propagaci
a popularizaci výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky a to převážně žákům ze
Základní školy Velké Pavlovice a studentům z Gymnázia Velké Pavlovice.
Studenti Gymnázia Velké Pavlovice v rámci
tohoto projektu měli tu čest zúčastnit se
certifikace na Mendelově univerzitě v Br-

ně, kde je přivítal doc. Ing. Radim Cerkal,
Ph.D., proděkan AF MENDELU pro rozvoj a informační systémy, který jim představil univerzitu a na exkurzi se studentům
dále věnovali doc. Ing. Martin Fajman,
Ph.D., proděkan AF MENDELU pro studijní záležitosti a akreditace, Ing. Tomáš
Koutný, asistent ÚZPET, prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D., vedoucí ÚPŠRR, Ing.
Ondřej Polák, technický pracovník pro výuku ÚPŠRR, Ing. Petr Sláma, Ph.D., asistent ÚMFGZ, Zdeněk Morávek, technický
pracovník pro výuku ÚMFGZ.
V rámci certifikace a exkurze studenti navštívili na Mendelově univerzitě v Brně celkem čtyři ústavy Agronomické fakulty, a to:
Ústav techniky a automobilové dopravy Laboratoř termochemických transformací
biomasy; Ústav zemědělské, potravinářské
a environmentální techniky – Laboratorní
bioplynová stanice; Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat – Pitevna, Osarium, Fyziologické sbírky; Ústav pěstování,
šlechtění rostlin a rostlinolékařství – hostitelský ústav.
Studenti velkopavlovického gymnázia se
této certifikace a exkurze zúčastnili proto,

Studenti velkopavlovického gymnázia
obdrželi na Mendelově univerzitě v Brně
certifikáty o úspěšném absolvování projektu
Propagace a popularizace výzkumu
a vzdělávání v oblasti bioenergetiky.

že se svoji účastí podíleli na tomto projektu a nahlédli tak do oblasti bioenergetiky.
Přínos projektu pro studenty i školu byl
velký, neboť umožnil propagovat atraktivním způsobem ve výuce vědu a výzkum
v perspektivní oblasti bioenergetiky. Realizovaný projekt přispěl k cílevědomější
přípravě studentů na své budoucí povolání
v přírodovědné oblasti, umožnil nahlédnout do výzkumných pracovišť a vysokých
škol a vytvořit tak potencionální vysokoškolské studenty tohoto oboru.
Gymnázium Velké Pavlovice

SPORT
A muži:
Podzimní část soutěže se A mužstvu příliš nevydařila. Po špatném začátku se už
družstvo nedokázalo „chytit“, podávalo
nevyrovnané výkony, několik slibně rozehraných zápasů nedokázalo dotáhnout do
vítězného konce. Navíc bojovalo mužstvo
s častými zraněními, nebývale mnoho laciných chyb vyprodukovalo v defenzívě
a navíc se tentokrát nedokázalo výrazněji
prosadit ani v ofenzívě.
Výrazně chyběl větší gólový příděl tradičních střelců Šabaty a Záblackého (oba
pouze 3 branky). Tentokrát je střelecky za-
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stoupil záložník David Havlík, pro kterého
to byl celkem vydařený podzim, patřil určitě k nejplatnějším hráčům družstva a se
6 vstřelenými brankami byl i kanonýrem
týmu. Velkým zklamáním pro trenéra byl
jistě přístup k tréninkům a zápasům od
některých místních hráčů, kteří nezvládli
přechod z dorostenecké kategorie. I když
dostali velkou šanci se v mužstvu prosadit,
sami si svým přístupem šanci zhatili!

Hříby nepohrdli a rádi vypomohli družstvu při velké marodce (Procházka Pavel,
Kalužík Patrik, Hejl Vladan, Benda Jiří,
Ulica Tomáš). V domácím prostředí sice
mužstvo nepoznalo hořkost porážky, ale
celkem 4 remízy znamenaly hodně velké
ztráty. Ani venku se hráči nedokázali příliš
prosadit (1 výhra, 1 remíza) a to v konečném účtování po podzimu znamenalo až
12. místo se ziskem pouhých 14 bodů.

Naopak potěšitelný byl návrat některých
hráčů z hostování, kteří nabídkou trenéra

Zimní přípravu zahájí hráči A mužstva ve
druhé polovině ledna, kdy budou kromě
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tradičních zimních výběhů využívat sportovní halu, posilovnu a spinning. V případě příznivého počasí může družstvo využívat běžecký ovál a nově položenou umělou
trávu 3G na multifunkčním hřišti u školy.

krát překvapili i mužstva z popředí tabulky
a získali cenné body.

V průběhu přípravy sehraje mužstva cca
6 – 7 přípravných zápasů.

V podzimní tabulce obsadili se ziskem 16
bodů konečné 10. místo. Velkou oporou
mužstva byl věkem ještě žák Mirek Zborovský, který byl také s 5 vstřelenými brankami kanonýrem dorostu.

B muži:

Starší žáci:

Béčko hraje své zápasy IV. třídy na hřišti
v Němčičkách. Letos mužstvo výrazně omladilo a od prvních kol se drží v čele tabulky. Získalo celkem 23 bodů, ale náskok
před druhým ambiciózním mužstvem Bořetic je pouze bod. Navíc ze třetího místa
budou útočit silné Starovice, které sice získaly pouze 18 bodů, ale celý podzim odehrály na hřištích soupeřů.

Výkony starších žáků kolísali s tím, jak
se podařilo tým doplnit o hráče na střídavý start. Pokud bylo mužstvo v nejsilnější
sestavě, dokázalo vzdorovat i čelním družstvům tabulky. V ní nakonec patří starším
žákům 6. místo se ziskem 12 bodů. Kanonýrem družstva byl stejně jako u dorostu
Mirek Zborovský, vstřelil celkem 8 branek.

Kanonýrem mužstva se stal podle očekávání Pavel Procházka, který je se svými 16
vstřelenými brankami suverénně nejlepší
střelec soutěže! Díky své střelecké pohotovosti se probojoval též do základní sestavy
A mužstva.

Mladší žáci zdatně sekundovali svým starším kolegům, když jim na stejné umístění
stačilo získat 10 bodů. Družstvo se citelně
potýkalo s nedostatkem hráčů, často museli doplňovat sestavu starších. Střelcem
družstva byl s 5 brankami Jakub Otáhal.

Dorost:

Přípravka:

Dorostenci pod vedením trenéra Šefránka
vstupovali do sezóny s mírnými obavami,
protože družstvo patří k nejmladším v soutěži a navíc bojuje s nízkým počtem hráčů.
Navíc se v průběhu podzimu zranil gólman Robin Podrázský, který byl oporou
týmu. Nakonec se ale mladíkům podařilo
zvládnout polovinu soutěže se ctí, několi-

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. Nejmladší naděje Slavoje
se zatím fotbalovému umu učí pod vede-

Mladší žáci:
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ním trenérské dvojice Michal Jilka a Miloš
Paštika, na podzim se podařilo získat na
výpomoc při vedení přípravky Petra Václavka.
Vzhledem k tomu, že tréninků se účastní
i více než 30 dětí, je stále třeba shánět dalšího trenéra. Je to nutné i z důvodu toho,
že by klub mohl přihlásit do soutěží ještě
jedno družstvo přípravky a bude mít šanci
hrát zápasy více dětí! Pro přípravku se
podařilo pro zimní období získat navíc
i další termín ve sportovní hale ZŠ, za což
patří velký dík novému řediteli školy Mgr.
Michalovi Rilákovi.

Ženy:
Ženám se podzim příliš nevydařil, často bojovaly holky s nedostatkem hráček, s omlazeným družstvem v některých vyrovnaných
zápasech zbytečně ztratily body a nakonec
to stačilo v podzimní tabulce na konečné
7. místo se ziskem 6 bodů. Střelecky byla
opět oporou Iva Rathouská, která ovšem
tentokrát vstřelila pouhých 5 branek.

Valná hromada TJ Slavoj
Každoroční valná hromada TJ Slavoj proběhla v pondělí 16. listopadu. V průběhu
VH účastníci schvalovali důležité změny
ve stanovách TJ, které vychází z platnosti
nového občanského zákoníku. Dále VH
potvrdila ve funkcích výkonný výbor a revizní komisi TJ do dalšího období.
Za TJ Slavoj Velké Pavlovice
František Čermák

PŘÍPRAVKA DOVEZLA ZE SLOVENSKA POHÁR ZA 2. MÍSTO
Fotbalová přípravka přijala pozvání
k účasti na turnaji „O pohár predsedu
BSK Pavla Freša“ z města Senec a tak
se ve sváteční úterý 17. listopadu 2015
vypravili hráči ročníku 2006 a 2007
v čele s dvěma trenéry a fanoušky do obce
Šenkvice, kde byl tento turnaj pořádán.
Na naše hráče vybavené zcela novými dresy čekaly celkem čtyři zápasy. V tom prvním jsme narazili na pořádající tým z MŠK
Senec a soupeře jsme svojí aktivní a důraznou hrou předčili 5:1.
Druhý duel proti Vištuku byl z našeho pohledu herně opět povedený, bohužel jsme
nakonec odcházeli poraženi poměrem 2:1,
kdy naše hráče vychytal výborný brankář
slovenského týmu.

Ve třetím zápase jsme následně jednoznačně zvítězili nad týmem Čataj poměrem
11:1 a chystali se na posledního soupeře.
Tím nám byly domácí Šenkvice, a tak, jak
nám v druhém zápase štěstí nepřálo, tak
se na naši stranu tentokrát otočilo a opět
v dramatickém střetnutí jsme nakonec zvítězili 2:1.
Jelikož první tři týmy měly shodný počet
bodů, o pořadí na prvních třech místech nakonec rozhodovalo skóre ze vzájemných zápasů, které nás posunulo na celkové krásné
2. místo, za které jsme si odvezli velký pohár
a každý z hráčů i trenérů medaili.
Pro nás nejdůležitějším zjištěním bylo, že
kluci odmakali celý turnaj a předváděnou
hrou potěšili nejenom nás trenéry, ale i sku-

Stříbrná velkopavlovická přípravka
na turnaji u slovenských sousedů v obci
Šenkvice.

pinu našich fanoušků a také trenéry a zástupce ostatních týmů.
Velké díky patří městu Velké Pavlovice za
pomoc při zajištění příprav na tento turnaj
a také panu Lubomíru Stokláskovi za poskytnutí finančního daru, z kterého jsme
tyto nové dresy včetně několika míčů mohli pořídit.
Michal Jilka, trenér přípravky
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TENISTÉ UKONČILI LETNÍ SEZÓNU ROKU 2015
Sváteční 28. říjen využili tenisté k brigádě na tenisových kurtech, které připravili k zimnímu odpočinku.

kávaný nárůst nových členů. Kurty jsou také hojně využívány nejen občany Velkých Pavlovic, ale také občany okolních obcí a v neposlední řadě také návštěvníky našeho města.

Letní část sezóny můžeme jistě hodnotit
kladně. Z pohledu návštěvnosti kurtů dokonce nad očekávání. Vzhledem k tomu,
že jsme poprvé využívali v létě pět kurtů,
zvýšila se nejen návštěvnost, ale přišel i oče-

Zvýšila se také návštěvnost ze strany našich
nejmenších, z čehož máme největší radost.
Děti mohou trénovat pod vedením pana Daniela Blažka (tel.: 776 454 334), nebo od
letních měsíců u pana Dominika Kunického
(tel.: 605 898 018). Oba využívají pro trénink
i krytou halu v zimním období.

Končí říjen a s ním i tenisová sezóna roku
2015. Nastal čas pro brigádu, údržbu kurtů
a jejich zazimování.

Větší počet kurtů má velký přínos také pro
závodní tenis. V letošním roce jsme hráli
v kategoriích babytenisu, starších žáků a dorostu. Dospělí hráli soutěž neregistrovaných. Uspořádáno bylo několik turnajů.
Na druhou stranu bohužel přetrvávají problémy se zajištěním závlahy nových kurtů

a také se zvýšila časová náročnost na údržbu všech hřišť. Bez nadšení některých členů
Tenisového klubu, kteří bez ohledu na počet
odpracovaných brigádnických hodin udržovali kurty v provozu i v letošních horkých
letních dnech, by ale letní sezóna vypadala
jinak.
Pro nadšence, kteří si rádi zahrají i v zimním
období funguje od října na kurtu č.1 nafukovací hala, kterou provozuje pan Dalibor
Šefránek. Rezervaci si můžete domluvit na
telefonu 724 002 854.
Všem aktivním členům děkujeme nejen za
poslední brigádu, ale také za aktivní přístup
v celém letním období.
Za Tenisový klub Velké Pavlovice
Miroslav Maincl

HOLKY VARMUŽOVY BODOVALY.
POKOŘILY REKORDY, VYSBÍRALY MEDAILE
O víkendu 14. a 15. listopadu 2015 se zúčastnila rodačka z Velkých Pavlovic, plavkyně
Anna Varmužová z Fakultního klubu Brno,
Zimního krajského přeboru staršího žactva
v Brně na Lesné. Zaplavala několik osobních
rekordů. Umístila se na 4. místě na 200m
prsa a na 6. místě na 400 m volný způsob.
O týden později, v sobotu 28. listopadu 2015,
se dva plavci z oddílu Fakultní klub Brno zúčastnili Zimního krajského přeboru 10-11letých v plaveckém bazénu Blansko.
Lucie Varmužová si vyplavala 6 medailových umístění z 6 možných startů. Zlatou

medaili si odvezla z 800 m volný způsob, nádherný čas 2:31:30 zaplavala na 200 m volný
způsob a dosáhla na stříbro, za 400 m volný
způsob a 100 znak si odvezla po svou stříbrných, bronz si odvezla také dvakrát a to ze 100 m
volný způsob a 100 m prsa.
Tímto se kvalifikovala na Zimní pohár České republiky – Morava, který se uskuteční v
Brně na Lesné.
Oběma holkám patří ohromná gratulace
a přání úspěchu do dalších závodů!
Jitka Varmužová & Karolína Bártová

Sestry Varmužovy – starší Anna (druhá zleva, spodní řada) a mladší Lucka (třetí zleva,
spodní řada) závodně plavou se skvělými
výsledky za Fakultní klub Brno.

RENESANCE BADMINTONU, DÍKY NADŠENÝM DĚTEM
Mladí badmintonisté SVČ při ZŠ Velké
Pavlovice vstoupili do nové sezóny. Od
konce září jsme začali dvakrát týdně trénovat v tělocvičně základní školy. V tomto školním roce navštěvuje tréninky patnáct dětí. První turnaj nové sezóny jsme
odehráli v Brně. Nejlépe umístněným
na tomto turnaji dvouher, který pořádal
domácí oddíl Komety, byl z hráčů SVČ
Jakub Herzán, který skončil po pěti zápasech na příjemném sedmém místě.
Začátkem listopadu následoval v Podivíně
postupový turnaj GPD U13. Hráči zde sehráli
zápasy o postup na oblastní přebor Jihomoravského kraje, který proběhne pod patronací ČBaS v Jihlavě. Anička Drápalová skončila
na pátém místě a stala se tak po Elišce Ko-
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nečné, která díky umístnění v žebříčku GP
měla postup jistý, druhou hráčkou, která se
koncem listopadu turnaje v Jihlavě zúčastní.
V Podivíně jsme také obsadili dvě třetí místa
ve čtyřhrách. Martin Huslík s Aničkou Drápalovou v mixu a následně i s Jakubem Herzánem v chlapecké čtyřhře. Klukům se však
do oblastního přeboru v Jihlavě postoupit
nepodařilo.
Do konce letošního roku nás čeká ještě několik důležitých soutěžních turnajů, dále se
připravujeme na přátelská utkání s badmintonisty v Hustopečích a také na jednodenní
zimní soustředění.
Jiří Huslík

Stačí raketa, badmintonový míček, kvalitní
obuv, tričko, kraťasy a hlavně pořádný kus
sportovního ducha a touhy zvítězit…
a můžete se pustit do badmintonu.
Stejně jako naši malí borci!
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Hledám ke koupi

RODINNÝ DŮM

ve Velkých Pavlovicích.
Tel.: 605 982 553

JÍZDNÍ
KOLA
V NABÍDCE JIŽ MODELY 2016

koloběžky a odrážedla, elektrokola na objednávku
náhradní díly, doplňky a sluneční brýle

Otevřeno: po - pá 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
sobota - mimo sezónu: 1. 11. až 28. 2. zavřeno
Hlavní 68, Velké Pavlovice, tel.: 776 820 690, www.zaf.cz, velo@zaf.cz

AUTOOPRAVNA

BARVÍK

•
•
•
•
•

Běžné opravy vozidel
Příprava a zajištění STK
Výměna autoskel
Renovace světlometů a laku
Karosářské práce
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

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 1/2016 – 10. února 2016
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje
1/2016 – 26. února 2016
Ceník inzerce ve Velkopavlovickém zpravodaji * rok 2016
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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KALENDÁŘ AKCÍ - Prosinec 2015, Leden & Únor 2016
VÁNOČNÍ JARMARK U RADNICE
Neděle 20. prosince 2015, 12.00 hodin
* Náměstí 9. května a radnice města Velké Pavlovice

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA GYMNÁZIU
Středa 13. ledna 2016, 8.00 až 17.00 hodin
* Gymnázium Velké Pavlovice, Pod Školou 10

ŠTĚDRÝ DEN - I. vánoční bohoslužba za dobrodince kostela
s vystoupením pěveckého sboru Laudamus, zazní Česká mše
vánoční Jakuby Jana Ryby
Čtvrtek 24. prosince 2015, 22.00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

MYSLIVECKÝ PLES
Sobota 16. ledna 2016, 20.00 hodin
* Sokolovna Velké Pavlovice, Hlavní 1

BOŽÍ HOD – Božíhodová bohoslužba za všechny farníky
s vystoupením pěveckého sboru Laudamus,
zazní Česká mše vánoční Jakuby Jana Ryby
Pátek 25. prosince 2015, 11.00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Sv. ŠTĚPÁN – Svatoštěpánská mše za mládence
Sobota 26. prosince 2015, 11.00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
ŠTĚPÁNSKÝ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ * I. ročník
Sobota 26. prosince 2015
* Sportovní hala – velká tělocvična, areál škol Velké Pavlovice
Sv. RODINA - Mše s obnovou manželských slibů
Neděle 27. prosince 2015, 11.00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
ŽIVÝ BETLÉM se soutěží o nejlepšího
kostýmovaného návštěvníka
Neděle 27. prosince 2015, odpoledne
* Fara ve Velkých Pavlovicích, Hlavní 88/153
MŠE SVATÁ
Úterý 29. prosince 2015, 18.00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
ARODACE NA PODĚKOVÁNÍ ZA UPLYNULÝ ROK
Čtvrtek 31. prosince 2015, 18.00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
NOVÝ ROK - Mše svatá za ženy a dívky
Pátek 1. ledna 2016, 11.00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
MŠE S ŽEHNÁNÍM TŘÍKRÁLOVÝM KOLEDNÍKŮM v kostele
Úterý 5. ledna 2016 * Kostel Nanebevzetí Panny Marie
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
Sobota a neděle 9. a 10. ledna 2016
* Koledování farníků a dobrovolníků v ulicích města
KROJOVANÝ PLES
Sobota 9. ledna 2016, 19.30 hodin
* Sokolovna Velké Pavlovice, Hlavní 1

MODLITBY ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ
Středa 20. ledna 2016 * Kostel Nanebevzetí Panny Marie
PRODLOUŽENÁ
Ukončení tanečního kurzu studentů Gymnázia Velké Pavlovice
Pátek 22. ledna 2016, 18.00 až 22.00 hodin
* Sokolovna Velké Pavlovice, Hlavní 1
SPECIÁLNÍ VÝSTAVA SKŘIVANŮ A ŘÍMANŮ
A MÍSTNÍ VÝSTAVA HOLUBŮ „O pohár starosty města“
Sobota a neděle 23. a 24. ledna 2016
* Chovatelská hala Velké Pavlovice, Nám. 9. května
FOTBALOVÝ TURNAJ „O pohár Modrých Hor“
Sobota 30. ledna 2016, 12.30 hodin
* Sportovní hala – velká tělocvična, areál škol Velké Pavlovice
MASOPUST - OSTATKY
Sobota 6. února 2016, 14.00 hodin - průvod masek městem,
15.00 až 22.00 hodin program a zábava v Sokolovně
* Sokolovna Velké Pavlovice, Hlavní 1
MŠE S UDÍLENÍM POPELCE v kostele
Středa 10. února 2016, 18.00 hodin * Kostel Nanebevzetí Panny Marie
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
„Nostalgické Velké Pavlovice aneb Tvář města v proměnách
času“ Pátek 12. února 2016, 17.00 hodin
* Výstavní sál radnice ve Velkých Pavlovicích, Náměstí 9. května 40
12. STUDENTSKÝ PLES Gymnázia Velké Pavlovice
Pátek 12. února 2016, 19.30 hodin
* Sokolovna Velké Pavlovice, Hlavní 1
VALENTÝNSKÉ VYRÁBĚNÍ PRO DĚTI na faře
Sobota 13. února 2016 * Fara ve Velkých Pavlovicích, Hlavní 88/153
SPOLEČENSKÝ PLES MODRÝCH HOR
Sobota 20. února 2016, 19.30 hodin
* Sokolovna Velké Pavlovice, Hlavní 1
MEDITRINA – DEGUSTACE ŽEN 2016
* Mezinárodní výstava vína zaštítěná a realizovaná pouze ženami
Sobota 5. března 2016 * Sokolovna Velké Pavlovice, Hlavní 1
Podrobné informace k veškerým výše uvedeným akcím naleznete
na webových stránkách města Velké Pavlovice * www.velke-pavlovice.cz,
v hlášení městského rozhlasu a v informačních vitrínkách spravovaných
TIC – na budově TIC a Městské knihovny a na ulici Hlavní u budovy 2. stupně ZŠ.

Další rok za námi i před námi…
Milí čtenáři, přiblížil se konec roku… uběhl jako voda a my opět stojíme na samém prahu Vánoc, nejkrásnějších svátků v roce.
Za redakci Velkopavlovického zpravodaje Vám přejeme krásné svátky dárků, přání, štědrovečerní pohody a poděkování.
Prožijte klidné a pohodové vánoční dny, s krásnými zážitky a příjemnými chvílemi se svými blízkými.
Vám všem, kteří jste se v letošním roce podíleli na tvorbě obsahu zpravodaje, a všem čtenářům děkujeme za přízeň a přejeme vše dobré
v novém roce 2016.
Dagmar Švástová
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