srpen 2006

Velkopavlovický zpravodaj
HODY a HODKY 2006
VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ 2006
Vážení spoluobčané,
přiblížila se doba konání tradičních Velkopavlovických hodů, které letos proběhnou v mimořádně brzkém termínu 13. až 15. srpna. Stavění máje bude v pátek 11. srpna, hodky pak
19. srpna. Na konání hodů v tak krátkém termínu se dohodli pořadatelé, to je chasa, TJ Slavoj
a město po konzultaci s farním úřadem z toho důvodu, že Velkopavlovické vinobraní, které
si již také vybudovalo svoji pozici v kulturním kalendáři, nelze z organizačních důvodů konat
v jiném termínu než 1. a 2. září.
Tak jako každý rok probíhají i letos poslední úpravy a úklidy ve městě, aby obě akce měly
důstojný rámec.
Obě slavnosti proběhnou v areálu sokolovny a v jejím okolí. Zatímco hody budou mít
tradiční, po dlouhá léta neměnný scénář, při vinobraní bude k vidění mnoho novinek, z nichž
pro nás bude určitě nejzajímavější nově nastudovaná scénka, kterou místní ochotníci zahrají
v nedělním odpoledním bloku u sokolovny.
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás tímto srdečně pozvat na Vekopavlovické hody a Velkopavlovické vinobraní s přáním příjemně prožitých dnů oslav a dobré zábavy.
Ing. Martin Bálka
starosta města
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Velké Pavlovice
Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje seZastupitelstvo města na svém XXIV. zasedání, které se konalo
šla čtyřikrát a mimo jiné projednala následující problematiku: dne 20. července 2006, mimo jiné projednalo:
• informaci o provedeném výběrovém řízení na pozici účetní
městského úřadu
• spoluúčast města Velké Pavlovice při konání Májové veselice,
kterou pořádala nezisková organizace SPCCH, hostujícími byli
občané ze Senice
• schválila žádost Myslivecké jednoty Velké Pavlovice o převzetí patronátu nad střeleckou soutěží „O pohár starosty města
Velké Pavlovice“ včetně hlavní ceny pro vítěze
• projednala zprávu o posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení na stavbu „Rekonstrukce a modernizace ZŠ Velké
Pavlovice,“ které zpracovala ﬁrma T-Projekt Břeclav. V oznámení
výběrového řízení byla uvedena kritéria, podle kterých se nabídky
posuzovaly a hodnotily. Největší váhu 45% měla nabídková cena,
dalším kritériem 35% byl termín dokončení a posledním byla záruka 20%. Výpočtem podle splněných kritérií bylo sestaveno pořadí
nabídek, které členové RMě odsouhlasili: MIKULICA, s. r.o., Velké
Pavlovice; STAVOČ, spol. s r.o., Horní Bojanovice; DOLP, s.r.o.,
Brno; AURELIA MORAVA, spol. s r.o., Hovorany; BaS, spol.
s r.o., Hodonín
• schválila ﬁnanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na pomník
T.G.Masarykovi, který bude postaven v Hustopečích
• informací o kontrolách městského úřadu - kontrola na stanovení a výběr místních poplatků, na pořizování územních a regulačních
plánů a vnitřní audit
• zabývala se přípravou otevření cyklostezky „Krajem André“
• vzala na vědomí Věstník vlády pro orgány krajů a orgány
obcí
• schválila směny bytů, vybudování posezení před cukrárnou na
ulici Čechova 5 a projektovou dokumentaci RD manželů Francových, V Sadech 24 v lokalitě Padělky
• studii novostavby RD manželů Řádkových v lokalitě Padělky
• dle zveřejněného záměru odsouhlasila pronájem:
• obecního pozemku v trati Hrůdky p. Jaroslavu Kostrhounovi,
Kpt. Jaroše 14
• obec. pozemku v trati Súdný p. Petru Havelkovi, Ořechová 4
• části obecního pozemku p. Petru Havelkovi, Ořechová 4
• části obec. pozemku manželům Blažkovým, Bezručova 25
• informaci o přípravě stavby „Vyčištění rybníka a oprava technických prvků“ – byla přiznána dotace Státního fondu ŽP ve výši
80% nákladů na stavbu, ﬁrmou T-Projekt Břeclav bylo vypsáno výběrové řízení, kde největší váhu při výběru dodavatelské ﬁrmy bude
mít cena – 80%, dále reference 10% a záruka 10%.
• řešila ﬁnancování stavby „Rekonstrukce a modernizace ZŠ
Velké Pavlovice“ včetně posouzení nabídek úvěrů čtyř peněžních
ústavů
• odsouhlasila spolupodílení města na organizaci a ﬁnancování
hodů a vinobraní
• schválila změny Vnitřní směrnice pro oběh účetních dokladů
a Vnitřní směrnice pro dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
• informaci o činnosti pracovní skupiny Města Velké Pavlovice
• schválila žádost JSDH o poskytnutí daru do tomboly noční
soutěže „O pohár starosty Města Velké Pavlovice“

• informaci o činnosti rady města od posledního zasedání
• rozpočtové opatření č. 3/2006 týkající se přijaté dotace na
mzdové výdaje a zákonné pojištění členům JSDH a dále dotace na
nákup automobilové stříkačky
• plnění rozpočtu za I. pololetí 2006 – celkové příjmy: 17 907,7
tis. Kč, celkové výdaje: 16 141,7 tis. Kč
• připomínkovaný návrh zadání změny č.2 sídelního útvaru Velké
Pavlovice včetně dílčích změn
• změnu č.1 regulačního plánu Velké Pavlovice – Padělky a vyhlášku města o závazných částech
• prodej plynárenského zařízení NTL plynovodu – Zelnice, Starohorská, společnosti Jihomoravská plynárenská a.s. Brno
• darování části plynárenského zařízení NTL plynovodu – Zelnice, Starohorská, společnosti Jihomoravská plynárenská a.s. Brno
• doﬁnancování stavby „Rekonstrukce a modernizace ZŠ Velké
Pavlovice“ formou úvěru ve výši 10 000 000,- Kč
• uzavření úvěrové smlouvy s pohyblivou sazbou úroku mezi
Městem Velké Pavlovice a Komerční bankou, a.s. na poskytnutí
investičního úvěru ve výši 10 000 000,- Kč na ﬁnancování „Rekonstrukce a modernizace školy Velké Pavlovice“
• v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2006 – 2010 počet členů zastupitelstva města v počtu 17 osob, přičemž rada bude pětičlenná
• prodej majetku města dle vyhlášky o prodeji nemovitostí a výsledku dnešního jednání:
• pozemků parc.č. KN 1364/3, 1365/1 a 1365/2 v k.ú. Velké
Pavlovice o výměrách 630, 257 a 139 m² manželům Josefu a Andree
Kalusovým, Dlouhá 42, Velké Pavlovice

Některé dotazy a připomínky členů zastupitelstva města, které
byly na zasedání uplatněny:
- Ing. Vladimír Veverka uplatnil připomínku týkající se doby
hlášení místním rozhlasem. Hlášení důležitých zpráv bude spouštěno
po 18.00 hodině
- P. Ivana Vojtěšková navrhla zařadit do programu některé ze
stran kandidujících v letošním roce do zastupitelstva vybudování
koupaliště. Studie na vybudování koupaliště byla zpracována v roce
1992, ﬁnanční náklady byly víc jak 20 mil. Kč. Protože bylo třeba
realizovat důležitější akce, bylo od stavby upuštěno
- Ing. Vladimír Veverka se dotázal, zda bude pořízen radar pro
strážníky městské policie, kteří mohou od 1. 7. 2006 měřit rychlost
v obci. Upozornil, že v některých částech města jezdí řidiči velmi
rychle. Ing. Bálka odpověděl, že tento problém byl diskutován, ale
k rozhodnutí zatím nedošlo. V současné době je v provozu radar na
ul. Brněnské, monitoruje a eviduje rychlosti projíždějících aut a ve
spolupráci s Policií ČR bude evidence vyhodnocena. Mobilní radar
stojí asi 500 tis. Kč
Jitka Krátká
tajemník MěÚ

z radnice
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Informace pro občany:
Změny ve vydávání cestovních dokladů (Zák. č. 136/2006 Sb.)
Česká republika zahájí vydávání cestovních dokladů se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými údaji od
1.září 2006.
Občané budou moci požádat o vydání
cestovního pasu se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými údaji od
1.září 2006, tj. ode dne nabytí účinnosti zákona č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů.
Tyto cestovní pasy se budou vydávat
občanům starším 5 let.
Doba platnosti cestovních pasů se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je obecně 10 let. Pokud jsou
tyto cestovní pasy vydávány občanům ve
věkové kategorii 5 až 15 let, vydávají se na
dobu platnosti 5 let. Občanům mladším 5 let
se budou vydávat cestovní pasy bez strojově
čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými prvky s dobou platnosti na 1 rok.
Od 1. září 2006 nebude možné zapsat
dítě - občana mladšího 15 let do cestovního
pasu jeho rodiče. To se týká jak dosavadních
typů cestovních pasů, tak i nově vydávaných
cestovních pasů se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými prvky.
Děti zapsané v cestovních dokladech
rodičů před nabytím účinnosti zákona
č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů, tj. před
1. září 2006, budou moci i nadále cestovat
do zahraničí společně s rodiči bez vlastního
cestovního dokladu.
Řízení o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji státnímu občanu České
republiky bude oproti stávajícímu právnímu
stavu odlišné v celé řadě úkonů.
Cestovní pas se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými údaji vydá
občanovi – obecní úřad obce s rozšířenou
působností, příslušný podle místa jeho trvalého pobytu. Pro občany s trvalým pobytem
ve Velkých Pavlovicích je to Městský úřad
v Hustopečích.

Žadatel se musí na výše uvedený úřad
dostavit osobně, zastoupení na základě plné
moci není přípustné. Nepředkládá žádnou
písemnou žádost. Veškeré úkony spojené se
zpracováním žádosti provádějí úřady, a to
s využitím informačních systémů evidence
obyvatel a evidence cestovních dokladů,
ve kterých se ověřuje správnost údajů
zpracovávaných v žádosti. Žadateli zůstává
povinnost předložit občanský průkaz k ověření jeho totožnosti nebo předložení listin
k ověření případně zjištěných pochybností
ve zpracovávaných údajích.

ho občana bude především plastová stránka,
ve které je uložen bezkontaktní čip s anténou
a s uloženými daty. Tato datová stránka obsahující údaje o držiteli cestovního pasu, bude
také obsahovat pouhým okem viditelná personalizovaná data a strojově čitelnou zónu.
Na této datové stránce bude navíc pro účely
zpracování obličeje použita místo klasického tisku velmi bezpečná technologie, tzv.
laserové gravírování, kterou bude zobrazení
obličeje gravírováno černobíle (barevné zobrazení obličeje bude uloženo v čipu). Metoda
laserového gravírování zvyšuje uživatelskou
bezpečnost uvedeného cestovního pasu.

Žadatel nepředkládá rovněž žádnou fotograﬁi, údaj o zobrazení obličeje je pořizován
Cestovní pasy se strojově čitelnými údaji
přímo příslušným úřadem k tomu určenou a s nosičem dat s biometrickými údaji buspeciální technologií.
dou celosvětově označeny na titulní stránce
logem, označujícím přítomnost čipového
Odlišným úkonem je také pořízení pod- modulu, jinak vnější podoba pasů zůstane
pisu, kdy žadatel se jednak podepisuje spe- stejná jako u dosavadního vzoru se strojově
ciální technologií pro účely elektronického čitelnými údaji.
zpracování žádosti, jednak svým podpisem
potvrzuje na vytištěné variantě elektronicky
Na Městském úřadě ve Velkých Pavlovizpracovávané žádosti správnost uvedených cích můžete podat žádost o vydání stávajícíúdajů.
ho typu strojově čitelného cestovního pasu
nejpozději do 18.srpna 2006. Na Městském
I nadále bude možné získat tzv. „blesk“, úřadě v Hustopečích do 21.srpna 2006.
tedy cestovní doklad bez strojově čitelných
V období mezi 21.srpnem a 1.září 2006
údajů, vystavený přímo na obci s rozšířenou bude pouze možné podat žádost o vydání
působností. Pouze doba platnosti takového cestovního pasu bez strojově čitelných údajů
cestovního pasu bude omezena na 6 měsíců. s dobou platnosti na jeden rok a za správní
Lhůta pro vydání tohoto cestovního pasu je poplatek 600 Kč.
do 15 dnů.
Pořízení cestovního pasu bez strojově
Žádost o vydání cestovního pasu se
čitelných údajů bude také dražší (viz správní strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
poplatky níže).
s biometrickými údaji bude přijata nejdříve
1.září 2006.
Nejvýznamnější novinkou cestovního
pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem
dat s biometrickými údaji z pohledu běžnéSprávní poplatky:
• za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s dobou
platnosti 10 let je stanoven správní poplatek ve výši 600 Kč
• občanům starším 5 let a mladším 15 let s dobou platnosti 5 let je stanoven správní
poplatek ve výši 100 Kč
• za vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 6 měsíců,
vydaném ve zkrácené lhůtě do 15 dnů je stanoven správní poplatek ve výši 1.500 Kč
• za vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů vydávaném občanům
mladším 5 let je stanoven správní poplatek ve výši 50 Kč
• za vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů vydávaném občanům
starším 5 let a mladším 15 let s dobou platnosti 6 měsíců je stanoven správní poplatek
ve výši 1.000 Kč
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Volby do Parlamentu ČR 2006
K volbám do Parlamentu ČR,
Výsledky voleb ve Velkých Pavlovicích:
konaným 2. a 3. června 2006
přišlo ve Velkých Pavlovicích
ODS – 32,65 % – 566 voličů
1708 z 2470 oprávněných voličů,
ČSSD – 27,48 % – 468 voličů
tj. volební účast 69,15 %. U voličů
KSČM – 16,27 % – 277 voličů
zvítězila ODS před ČSSD, KDUKDU-ČSL – 13,74 % – 234 voličů
-ČSL byla tentokrát až na čtvrtém
SZ – 4,7 % – 80 voličů
místě za KSČM. Na pátém místě
Ostatní strany nepřekročily 1 % hranici.
strana zelených nepřekročila 5 %
hranici.
Ve Velkých Pavlovicích se
rozdíl u prvních dvou stran. Zatímco v okrsvolí ve dvou okrscích. Rozdíly
ku 1 (volební místnost na městském úřadě)
ve volebních výsledcích byly
volilo ODS 34,47 % a ČSSD 26,80 %, ve
minimální, zajímavostí je pouze
volebním okrsku 2 (sokolovna) bylo více vo-

Pro srovnání výsledky parlamentních voleb v České
republice, Jihomoravském kraji, na Břeclavsku a ve
Velkých Pavlovicích (údaje v procentech):
ČR
Volební účast 64,47
ODS
35,38
ČSSD
32,32
KSČM
12,81
KDU-ČSL
7,22
SZ
6,29

JmK Břeclav V. P.
65,29
61,98 69,15
30,67 29,67 32,65
32,95 30,94 27,48
13,74 15,90 16,27
11,14 12,35 13,74
6,20
4,79
4,70

ličů nakloněno sociální demokracii – ODS 30,84 %,
ČSSD 28,15 %.

Telegraﬁcky

• Zmenšení autobusového nádraží a rozšíření míst veřejné zeleně měly za úkol zemní práce, které probíhaly na přelomu července
a srpna. Ozelenění prostoru má za úkol aspoň částečně oživit neúměrně velké zpevněné a nepříliš šťastně řešené plochy. Úpravy
řeší provoz autobusů na nádraží a vyčlenění míst pro parkování
osobních vozidel. Součástí je i mobilní zeleň v kontejnerech, která
umožňuje volné využití prostoru při pořádání vinobraní a dalších
kulturních akcí.

• První informační panely – orientační plán města a z historie
šlechtitelské stanice slouží již několik týdnů návštěvníkům města.
Častá zastavení turistů u těchto panelů svědčí o tom, že panely jsou
při současném trendu růstu turistické návštěvnosti nezbytností. Do
konce roku budou ve městě umístěny další orientační plány a panely o historii města, vinařství a dalších zajímavostech.

• Takovou bouři, která se přehnala v noci 20. června přes Velké
Pavlovice, si dle slov někteří pamětníci nepamatují. Kroupy, které
se po dobu několika minut kolem 3. hodiny ranní sypaly z oblohy,
napáchaly škody zejména zemědělcům. Meruňky v Ostrovcích, vinice ve Starých horách, Novosádech a Bedřiškách byly poškozeny
nejvíce. Pro zemědělce jsou tyto ztráty těžce nahraditelné a při těžkých podnikatelských podmínkách je to další těžká rána.

• Radikální zásah do městské zeleně čeká město v zimním období. Lípy v ul. Hlavní svým mohutným vzrůstem již škodí a čeká je
nutný omlazovací řez. Jako nejšetrnější se zdá varianta radikálního
omlazení zdravých přerostlých stromů a odstranění nemocných
a přestárlých. Dosadbou se Hlavní ulice zaplní a lípy stále zůstanou
její dominantou. Radikální omlazení alejových stromů není nic neobvyklého, tato metoda je běžně využívána ve městech. Nějakou
dobu však potrvá, než stromy obrostou a vytvoří pěkné stromořadí.

• Bezpečnější a příjemnější chůzi podél drůbežářských závodů
v ul. Nádražní nabízí od konce července nově zrekonstruovaný
chodník. Obnovu jeho zanedbaného stavu doplnila rekonstrukce
veřejného osvětlení a nová výsadba zeleně. Stavbu prováděli pracovníci služeb města. Celkem bylo rekonstruováno 700m² dlažby,
hodnota díla činí přibližně 800 tisíc korun.

• V ul. Hodonínská bude výstavba nového chodníku zahájena
v září. Po jednání s ČD a zpracováním připomínek bylo ke stavbě
vydáno stavební povolení. Nyní se čeká na vyklizení polních plodin
z přilehlých pozemků. Chodník bude z živičného povrchu z důvodu
jednodušší údržby. I v této lokalitě doplní stavbu chodníku nové
veřejné osvětlení.

publicistika

Krajem André

Sdělení občanům
Změny na úseku
občanských průkazů
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Jak to viděl pořadatel

Když se koncem minulého roku mělo
uskutečnit setkání zástupců měst Velké
Pavlovice a Hustopeče s cílem stanovit
• Nově na žádost občana se z důvodu
strategii v oblasti rozvoje turistiky, vinařské
ztráty, odcizení, poškození nebo zničení
turistiky a propagace našeho regionu, bylo
občanského průkazu bude vydávat občanský
toto setkání přijímáno s určitými rozpaky.
průkaz s dobou platnosti na jeden měsíc. ObVšichni si byli vědomi, že pokud se mají
čan bude moci požádat o vydání občanského
vytvořit projekty, které přitáhnou turisty
průkazu bez strojově čitelných údajů současa návštěvníky, je třeba sjednotit termíny
ně se žádostí o vydání občanského průkazu
a propagaci nejvýznamnějších akcí a tím
bez strojově čitelných údajů. Za každý obzvýšit šanci na jejich úspěšnou realizaci.
čanský průkaz občan zaplatí 100 Kč.
Na druhé straně byla položena otázka, zda
bude tato spolupráce oboustranně korektní
• Občanské průkazy bez strojově čitela vstřícná?
ných údajů vydané občanům narozeným
Již první jednání v Hustopečích však
před 1.lednem 1936, pokud v těchto obpotvrdilo
oboustranný zájem o spolupráci.
čanských průkazech není doba ukončení
Hustopeče
do prioritních akcí zařazují
platnosti, nepodléhají nařízené výměně,
Burčákové
slavnosti,
Soutěž vín o Hustozůstávají nadále v platnosti..
pečskou pečeť a přehlídku archívních vín.
Velké Pavlovice Nominační soutěž vín
Velkopavlovické vinařské oblasti Forum
Moravium, Víno v oranžovém, Velkopavlovické vinobraní a Salon červených
vín. Mezi společné akce by měly patřit
Svatomartinské slavnosti a otevření nové
Sdělujeme vlastníkům psů,
cyklostezky. Zatímco ke Svatomartinským
že na základě zákona musí kažslavnostem se naši vinaři přiklonili k varidý vlastník psa vyplnit „Přiznáantě uspořádání samostatných akci v obou
ní k místnímu poplatku ze psů“.Za tímto
městech, u nové cyklostezky byla situace
účelem Vaši domácnost do konce roku
odlišná.
navštíví strážníci Městské policie a toto
Při těchto jednáních se poprvé objevila
přiznání s Vámi vyplní. Povinností kažmyšlenka vzniku nové cyklostezky, která
dého vlastníka psa je mít psa označeného
o pár měsíců později, přesně 1. července
psí známkou. Pokud známku nevlastníte
2006, byla oﬁciálně realizována. Už konnebo jste ji ztratili, dostanete novou.
cem minulého roku byla stanovena její
trasa. Hustopeče - zastávka první - centrum
Hustopečského mikroregionu – možnost exkurze v Domě u Synků,
seznámení se s bohatou
historií. Starovičky zastavení druhé – obec
nemá samozřejmě takové možnosti jako ostatní, přesto trasa prochází
mezi vinicemi v tomto
katastru a návštěvníky
potěší krásný výhled na
Novomlýnské nádrže
z vyhlídky U Obrázku.
Velké Pavlovice – centrum Velkopavlovické
Jedna ze zastávek byla i u Šlechtitelské stanice.
vinařské oblasti, místo

Upozornění
majitelům psů

Foto: P. Procházka

vzniku
odrůdy
André, sídlo významných
vinařských podniků a aktivních vinařů. Bořetice
– recesistická Republika
Kraví Hora má své kouzlo,
skvělé nápady a srdečné hostitele, Vrbice
– kouzelné a romantické sklípky Na Stráži
a krásný výhled okouzlí snad každého návštěvníka. Dalších míst k návštěvě by mohlo být samozřejmě mnohem více - Kobylí,
Němčičky, Zaječí a další. Obavy však byly
z toho, že nelze vytvořit přehnaný projekt.
Úvodem bylo nutné zvolit trasu, kterou
lze zvládnout i při častějších zastaveních.
Na dalším jednání již byli přítomni všichni starostové obcí na trase a nápad se jim
zalíbil. Z několika návrhů na pojmenování
zvítězil návrh „Krajem André“ a datum
slavnostního otevření 1. července 2006 pod
názvem „Expedice Krajem André“. Pro nás
je označení této cyklostezky oceněním práce mnoha šlechtitelů z Velkých Pavlovic,
Ing.Jaroslava Horáka, Ing. Josefa Veverky
a Jana Havlíka. Je to příležitost, jak jejich
práci aspoň dodatečně symbolicky ocenit.
Město Velké Pavlovice předložilo na Vinařský fond ČR žádost o poskytnutí dotace
a získalo na tuto akci 213.500,- Kč, jedná se
o 70 % z předpokládaných nákladů. To byl
základ pro deﬁnitivní rozhodnutí a stanovení rozsahu akce. A pak již nastal normální
organizační shon – výběr a úpravy trasy,
označení, vypracování map a propagačních
materiálů, propagace a mediální kampaň,
zajištění kulturního programu a zabezpečení účastníků. Mnoho hodin práce a občas
nervozity, ale pokud je akce úspěšná, nikdo
vynaloženého úsilí nelituje.
Nyní, po ukončení akce, již lze jen
konstatovat, že zřízení nové cyklostezky
Krajem André mělo mimořádně příznivý
ohlas. Akce byla pozitivně prezentována
v médiích, pozvání proběhlo i v živém
vysílání České televize. K propagaci paradoxně přispělo i to, že dnem 1. července
vstoupil v platnost nový zákon o silničním
provozu a skloňuje se termín požívání alkoholu cyklisty. Zřízení nové cyklostezky
Krajem André není návodem k tomu, jak by
se cyklisté měli opíjet ve vinných sklípcích,
ale chce ukázat návštěvníkům krásy vinorodé jižní Moravy, zavede je mezi pracovité
lidi a seznámí je s historií i současností
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tohoto kraje. Není hodnotnějšího zážitku,
než setkávání návštěvníků s místními lidmi
a předávání si svých zkušeností a životních
osudů. Pokud na ně jižní Morava zapůsobí,
budou se určitě rádi vracet a doporučovat
tuto oblast k návštěvě druhým. Zúčastnil
jsem se, stejně jako mnoho dalších přátel
a známých z Velkých Pavlovic, této „expedice“. Registrovali jsme nedostatky a přemýšleli, co je nutné změnit a vylepšit. Ale
především jsme potkávali cyklisty z Plzně,
Zlína, Karlových Varů a dalších míst České
republiky. Byli nadšeni, těšili se na další
podobné akce a pro nás to bylo to nejhezčí
ocenění a povzbuzení.
Pavel Procházka

Jak to viděl cyklista
Paní Marta Schäfferová má ráda společnost a s oblibou se účastní městem pořádaných akcí. Zocelená lety chůze jako poštovní
doručovatelka nezalekla se kilometrovníku
nové cyklostezky, domluvila se s kamarádkami a ráno vyrazily. O průběhu akce řekla:
„Abychom si to trochu usnadnily, nechaly
jsme se i s koly zavézt na Vrbici. Start byl
u sklepů Na Stráži. Za startovné 100 Kč dostal každý triko, pohárek, žetony pro vinaře
na vzorky vín a mapku. Sklepy Na Stráži
byly otevřené k prohlédnutí i koštování. Nás
zlákal k návštěvě známý vinař, rovněž majitel
historického sklípku. Pak jsme pokračovaly
k dalšímu bodu trasy – kulturnímu domu na
Vrbici, kde jsme získaly druhé razítko a chutné občerstvení, mimo jiné dobrou škvarkovou
pomazánku.
Dále vedla trasa po silnici do Bořetic.
Třetí razítko jsme získaly u bořetické pošty
a pak už nás vítala Kravihorská republika
s otevřenými sklepy, muzikou a pohoštěním.
Tady nás zastihl déšť, ale nikomu to nevadilo.
Pak jsme jely polňačkou do Pavlovic. 1. razítkovací zastavení bylo u šlechtitelské stanice,
kde jsme si prohlédly sklep. Další zastavení
na domácí půdě bylo na hřišti za kostelem. Tu
hrála country kapela, opět košt a občerstvení.
Nás ale táhla cimbálka, která mezitím dorazila ke šlechtitelce, a tak jsme se tam ještě
vrátily. Nakonec jsme se zastavily ve sklepě
Mirka Mikulici. Tam se mi moc líbil profesionální přístup při podávání vína a spolupráce
otce se synem.
Mrzí mě, že jsme nedojely až do konce
– do cíle v Hustopečích, ale dost jsme se
zdržely v Pavlovicích, úprava polní cesty
nebyla dokončená a na státní silnici jsme si
netrouﬂy. Akce to byla moc vydařená a vese-

lá, nejkrásnější byla družná atmosféra mezi
účastníky, kteří, ať známí či cizí, poznávali
se podle triček a zdaleka se pozdravovali.
Snad jen jednu chybu to mělo, že někteří
lidé byli málo informovaní o tom, co je kde
čeká a dotazovali se mezi sebou. Mně se to
ale velmi líbilo a příště jedu zas!“.

Jak to viděl vinař
Otevření nové cyklostezky se stalo další
příležitostí pro pavlovické vinaře prezentovat své slunné plody. Do akce se zapojili
vinaři ze sdružení Víno z Velkých Pavlovic
tím, že otevřeli přijíždějícím cyklistům své
sklepy. Jedním ze zúčastněných byl Miroslav Mikulica, majitel menšího rodinného
vinařství. Sklep i vinné hospodářství má přímo ve svém domě. Pan Mikulica zhodnotil
tuto akci následně:
„Cyklisté využili obou možností startu
a přijížděli z obou směrů – jak z Vrbice,
tak i od Hustopečí. Byli vybaveni mapkami
a žetony, které směnili za ochutnání vzorků
vína. Abych jim ještě více usnadnil orientaci, vytáhl jsem před dům bečku.
O návštěvníky nebyla nouze. Hlavní
důvod úspěchu vidím v dobrém umístění
našeho domu přímo na trase stezky. Během
dne se u nás vystřídalo okolo 120 lidí, jezdili samostatně i ve skupinách, jedna ze skupin měla přes 20 hlav. Naštěstí mi pomáhala
žena i syn, který studuje vinařství na střední
škole a vpravuje se tak prakticky do problematiky vinaření. Hodilo se, že máme prostorný dvůr, kam si cyklisti mohli bez obav
složit kola. Nabídl jsem účastníkům samozřejmě André, ale i Modrý Portugal, Svatovavřinecké a také Frankovku rosé, která se
chystala na další akci – Víno v oranžovém.
Z bílých si zvláště ženy pochutnávaly na
Moravském muškátu a Pálavě, ale nabízel
jsem i Veltlínské zelené, Aurelius a další.
Většinou nebyl čas zvídat, kdo je odkud, ale
pokud na to došla řeč, zaznamenali jsme lidi
z blízkého okolí i z dáli, stavili se i místní.
Všichni vypadali spokojeně, nezaregistrovali jsme žádnou kritiku. Ani my si nemůžeme na nikoho stěžovat, příchozí hosté byli
vesměs disciplinovaní, ani žádní opilí.
Celkově vzato můžu říct, že to byla akce
vydařená. Jistě jsme nečekali od cyklistů, že
budou v tento den nakupovat víno, ale kontaktů a reklamy - ať už pro nás vinaře či pro
obec – není nikdy dost. Věřím, že část z nich
se vrátí jako zákazníci. Budu rád, když se
z Krajem André stane tradice.“
Ivana Švástová

Nové webové
stránky města
Kdo v posledních týdnech zavítal
na webové stránky města, byl zřejmě
patřičně zklamán. Chybí aktualizace,
na stránkách nejsou nové zprávy ani
pozvánky. Důvodem pro tento stav
jsou vrcholící přípravy pro uvedení
nové verze webových stránek města.
Veškerá činnost je nyní soustředěna
k naplnění těchto stránek a vytvoření
zajímavé, důstojné prezentace města.
A co lze od nových stránek očekávat?
Změna povede k využití nového systému tvorby stránek a jejich jednodušší
a přehlednější správě. Tzv. redakční
systém umožňuje provozovateli velmi
jednoduché a příjemné ovládání webové prezentace a operativní provádění
změn dle aktuální potřeby. Z původních
stránek budou převzaty všechny zajímavé a důležité informace a odkazy, které
byly vytvořeny pro první verzi, včetně
všech povinných úředních informací.
Na úvodní straně budou k nahlédnutí
aktuality a kalendář akcí, chybět nebude výběr z denního hlášení městského
rozhlasu, aktuální informace ze sportu
a z kulturních života ve městě, aktuální zprávy pro vinaře, nabídky pro
turisty, možnosti ubytování, stravování
a prezentace podnikatelských subjektů.
Pro aktualizaci údajů je důležitá i spolupráce s občany města a se zástupci
jednotlivých organizací. Kdo bude mít
zájem o zveřejňování informací pod
oﬁciálními stránkami města, bližší informace získá
v infocentru, případně u tajemníka
městského úřadu. Nová verze stránek
města bude uvedena pod stejnou adresou tj: velke-pavlovice.cz. Věříme, že
se nové stránky budou líbit a návštěvníci v nich najdou přehledné a aktuální
informace.
Pavel Procházka
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750 let města Senica
Významné výročí – 750 let od první
písemné zmínky – oslavilo koncem května
naše partnerské město Senica na Slovensku.
Bohatý kulturní a společenský program po
celý týden nabízel mnoho možností pro
zábavu i seznámení se s historií města.
Oslavy výročí se na pozvání primátora
RNDr. Lubomíra Parízka zúčastnili členové naší městské rady. Společně se zástupci
dalších partnerských měst švýcarského
HERZOGENBUCHSEE, srbského BÁĆU,

polského PULTUSKU a českého TRUTNOVA, byli přítomni na slavnostním městském
zastupitelstvu, přítomen byl i slovenský
president Ivan Gašparovič. Za občany Města
Velké Pavlovice pozdravil přítomné hosty
starosta města ing.Martin Bálka. Jediný soubor, který na oslavách města reprezentoval
Velké Pavlovice, byla skupina Colorado.
Před naplněným hledištěm v amﬁteátru se
její vystoupení líbilo a zanechalo u návštěvníků příjemný ohlas.

V Senici v současné době žije více než
20 tis. obyvatel a po určité stagnaci se úspěšně daří rozvíjet investiční záměry v oblasti
podnikatelské činnosti. Svědčí o tom nedávné zahájení výstavby průmyslového parku,
na jehož infrastrukturu získalo město dotace
ve výši 213 mil. SK. Více informací o Senici získáte na webových stránkách města:
www.senica.sk.
Pavel Procházka

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM – sezóna léto 2006
Turistické informační centrum ve Velkých Pavlovicích slouží
návštěvníkům města Velké Pavlovice i dalekého okolí letos již
šestým rokem. Rok od roku zaznamenáváme vyšší návštěvnost
a zároveň také určitý vývoj požadavků, nároků a dotazů našich
zákazníků – turistů.
Dříve si u nás turisté prohlédli informační materiály, zajímali
se o nejvýznamnější turistické cíle, jako Lednicko-valtický areál,
Mikulov, Pálavu. V souvislosti s rozvojem tuzemského cestovního
ruchu a jeho propagací začali být turisté mnohem náročnější. Bedlivě sledují vybavenost infocenter, dostupnost, čistotu, ochotu zaměstnanců a velký důraz kladou na otevírací dobu, především pak
o víkendech. Jmenované aspekty kladou na zaměstnance čím dál
větší nároky, především v získávání a rozšiřování aktuálních podrobných informací a to ze stále vzdálenějšího okolí. Turisté však
poté nešetří chválou a odchází od nás spokojeni. Což je náš prioritní
zájem a každý spokojený návštěvník nás opravdu mile potěší.
Ve většině případů máme největší návštěvnost začátkem týdne,
kdy se mění pobytové turnusy. Návštěvníci nás navštíví začátkem
své dovolené, mají zájem o informační materiály Velkých Pavlovic,
nejbližšího okolí, ale také vzdálených cílů. Žádají nás o naplánování výletů na více dnů předem, mnohdy i na celou dobu jejich
pobytu. Plánujeme cyklistické trasy, výlety do okolí, specializujeme se na turisty – cyklisty, turisty motorizované, turisty dopravené
hromadnou dopravou – což značí vyhledávaní dopravních spojení
do okolních měst a obcí a velkou speciﬁckou skupinu tvoří turisté
s dětmi, jimž nabízíme speciální programy, fyzicky nenáročné, rozmanité, poznávací a poutavé.
Velkou speciální skupinu našich zákazníků tvoří cykloturisté.
I zde jsme zaznamenali určitý vývoj. Dříve si cyklisté projeli okolí
a program si více méně vytvořili sami. Nyní, jak již bylo řečeno,
plánujeme trasy cyklistům tzv. šité na míru. Velký zájem je tradičně
o vinařskou cykloturstiku. Nově a stále více se objevují cykloturisté specializující se na lidovou architekturu, na přírodní zajímavosti
a opět speciﬁcká skupina – cykloturistika s dětmi.
Další činnost, jíž se naše TIC zabývá je nabídka a zprostředkování ubytování, nabídka stravování, propagace kulturních, společenských a sportovních akcí (v našem městě i širokém okolí),
podílíme se na realizaci nových turistických projektů (naposled
otevírání cyklostezky Krajem André), prodej propagačních materiálů, pohledů, známek na pohledy, turistických známek, map,
vstupenek na akce, úzce spolupracujeme s okolními infocentry.

i

Další významnou činností našeho TIC je tvorba a následná správa turistického webu Velkopavlovicko – průvodce vinařskou
podoblastí pod adresou www.velkopavlovicko.cz a nyní i nové
verze oﬁciálních stránek města Velké Pavlovice pod adresou
www.velke-pavlovice.cz.
Neposkytujeme však služby jen turistům a návštěvníkům našeho města, ale také místním obyvatelům – především vinařům. Každé úterý rozesíláme Situační správu o ochraně révy vinné na e-maily vinařů, kteří si již o tuto službu požádali. Pokud máte také zájem
o doručování této zprávy, kontaktujte nás na tel. 519 428 149, nebo
na e-mail bartova@velke-pavlovice.cz. Ihned po zařazení Vaší
e-mailové adresy do naší databáze Vám bude každé úterý Situační
zpráva bezplatně docházet.
Něco málo z naší Knihy návštěv …..
23. 3. 2006
Děkuji zdejším pracovníkům za ochotu při poskytování informací. Chceme tady se skupinou turistů (20 - 30) prožít červencový
týden. Telefonem jsem požádal – a obdržel jsem řadu materiálů
poštou. Dnes se mně věnovali a získal jsem další informace.
Díky!
Ing. Karel Fultner, místopředseda KČT Rychnov nad Kněžnou
12. 7. 2006
Opět skvělé „Infoprůvodkyně“! Jsme moc spokojeni. Vaše služby budeme určitě prezentovat i v dalších městech. Děkujeme!
14. 7. 2006
Děkujeme za milé překvapení v podobě TIC Velké Pavlovice.
a) vstřícnost a ochota paní z TIC
b) vybavení a zázemí
c) šok pro turistu – otevřeno do 19.00 hod.! To se nikde nevidí,
prosím nezkažte to!
Ing. Pavel a Nina Schnoppovi a pes Beny
KČT Chemopetrol Litvínov
28. 7. 2006
Veľmi sa mi tu páči, ľudia sú vážně fajn. Ďakujem personálu
pošty a informačného strediska za veľkú pomoc. Je to tu skrátka
super, škoda, že už idem preč.
Danko (Slovensko)
Karolína Bártová
TIC Velké Pavlovice
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Rekonstrukce a modernizace Základní školy ve Velkých Pavlovicích zahájena
Základní škola, dvě budovy, kterými školního roku 2006/2007, tj. do 4. září 2006.
„Pro naši ﬁrmu je tato zakázka presprošel snad každý velkopavlovický rodák Cena za provedení díla je stanovena ve výši tižní a jsme rádi, že ve výběrovém řízení
a budou ji navštěvovat i další generace. 17 milionů Kč, město na akci získalo dotaci ze byla hodnotící komisí naše nabídka vyhodNení snad proto nutné pochybovat o tom, státního rozpočtu ve výši 2,5 mil.Kč.
nocena jako nejlepší. Rekonstrukce školy
že investice vložené do školství a vybuJednou z nejpovolanějších osob celé stavby a zejména fasády nové školy by měly být
dování kvalitního zázemí pro
dominantou a chloubou města
studium jsou jedny z nejlepa my se na tom budeme svou
ších investic z městského rozprací podílet.
počtu. Současné zastupitelstvo
Vlastní stavební akce
města si je toho vědomo a jak
spočívají v zateplení objektu,
všichni víme nebo jsme se při
výměny oken, dveří a úpravy
různých příležitostech mohli
fasád obou škol. Budova „A“
v rámci dnů otevřených dveří
– I. stupeň byla postavena ve
či pravidelných setkáních
20. letech 20. stol. jako zděný
žáků školy seznámit, prochází
objekt se třemi nadzemníškolský areál v posledních lemi podlažími. Stěny byly
tech obrovskými a viditelnými
provedeny z pálených cihel.
změnami.
Konstrukce stropu je ocelokeV krátkosti si připomeňramická. Se sedlovou a valbome investice minulých dvou
vou střechou se tvarově sjedlet, nově byly zřízeny mulnotila s historickou budovou
timediální učebny, speciální
„B“ – II. stupeň (měšťanka),
laboratoře, šatna, tribuna tělokterá má střechu ve stejném
cvičny, sociální zařízení a bylo
rázu, ale jen dvě nadzemní
provedeno propojení objektů.
podlaží s částečným suteréZáměrem investora, Města
nem. Tato budova má však
Velké Pavlovice, je v letošním
stropy dřevěné, trámové
roce provést zásadní úpravy
s podbitím a rákosovou omítv zateplení objektu a současně
kou. Budova pochází z 90. let
i provést úpravy důstojného
19. stol. Z architektonického
vstupu do základní školy. Vyhlediska je řešeno sjednocení
tvořit odpovídající shromažrůznorodých budov do jednoďovací prostory před školou
ho celku a to nejen barevně,
a fasády budov rekonstruovat
ale i tvaroslovně. Jižní čelní
do nové podoby. Zde bylo
fasáda se vyznačuje poměrně
na zváženou, zda se nejvíce
silným výrazem plastické
přiblížit podobě, kdy školy
fasády. Z tohoto důvodu jsou
vznikaly, či sjednotit budovy
zbývající fasády řešeny anado jednoho stylu a vytvořit
logicky. Z důvodu plastičnostak ucelený školský areál. Po
ti plochy fasády „štuků“, se
mnoha úvahách a diskusích
zateplení bude provádět pěnozvítězila varianta druhá.
vým fasádním polystyrénem
Ve výběrovém řízení na doo různé tloušťce dle stavebnídavatele stavby z pěti nabídek
ho a architektonického návrPráce na rekonstrukci a zateplení budovy ZŠ jsou v plném proudu.
ve zúženém stavebním řízení
hu zpracovaného ﬁrmou TOP
Foto: P.Procházka
uspěla stavební ﬁrma MIKUarch DESIGN, Velké PavloviLICA, s.r.o., a tato také v prvce. Převládající rozměr je 80
ním týdnu letošních prázdnin
mm. Nově osazená okna, vyje vedoucí výroby stavební ﬁrmy MIKULICA,
rekonstrukci zahájila. Termín ukončení je Ing.Antonín Schaffer. Požádali jsme jej o tech- robená z PVC proﬁlů bílé barvy a zasklené
22. září 2006. Stavební práce uvnitř budov nický popis a celkové zhodnocení této zajíma- izolačním dvojsklem, i dveře budou takřka
musí být provedeny do zahájení nového vé stavební akce:
všude kopírovat stávající otvory. Obě bu-

fórum občanů
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HODY a VINOBRANÍ
dovy v posledních podlažích budou opatřeny pod
stropem nebo nad stropem zateplením z minerální
vaty v tl. 160 mm, z důvodu zabránění úniku tepla. V závěrečné fázi bude provedena rekonstrukce
veřejného osvětlení na obou budovách. Dále bude
provedena nová trasa venkovního vedení v zemi
a z obou budov bude odstraněno stávající vzdušné
vedení, které je v současné době na konzolách
školy. K tomuto novému osvětlení budou vytvořeny zámečnické prvky, které budou tvořit zvýraznění a optické propojení obou budov. Tato náročná
rekonstrukce, se zásahem do celého areálu školy,
s minimálním časem realizace (90 kalendářních
dnů) je značně organizačně náročná a je závislá na
dodávce jednotlivých stavebních prvků. V rámci
stavby se například mění 220 ks oken, zatepluje
se více než 1.500m² stropů,nových omítek je více
než 3.500 m².V části objektu se provádí kompletní
výměna elektroinstalace a celá škola bude nově
vymalována. Pro zvládnutí všech stavebních prací
jsme museli omezit jiné stavby, v některé dny na
stavbě pracuje až 60 pracovníků.“
Pavel Procházka

Program kina
září
8. 9. Účastníci zájezdu
15. 9. Šifra mistra Leonarda
22. 9. X man
29. 9. Lemra líná

říjen
6. 10. Všechno nejlepší
13. 10. Za plotem
20. 10. Auta
27. 10. Piráti z Karibiku 2

Václav Halm,
60 let, důchodce
Jak prožíváte hody?
Vzhledem k tomu, že všechny naše
děti stárkovaly, měli jsme vždy náročné
přípravy. Nakonec jsem ze samotných
hodů moc neměl. Trpěl jsem totiž dlouhodobými problémy se zády a vždy
v létě potíže vyvrcholily. Ale nejméně
jednou jsme vždy na zábavě byli. Hody
u nás doma tedy patří k tradičním svátkům a krom toho, že je sami intenzivně
prožíváme, také zveme své známe
z Prahy apod. Každopádně jsem si hodů
užil za mlada. Na jedny nezapomenu
určitě! 21. srpna 1968, zrovna na můj
den; byl jsem třetí stárek, k nám přišli
nezvaní sovětští „hosté“. Komunisti
pak hody přerušili a hodky se slavili až
s velkým zpožděním.
Jak slavnosti vinobraní?
Vloni jsem byl osobně přítomen
jako personál. Takže to jsme si slavnosti až tak neužili, lépe řečeno užili jsme
si je dost, ale pracovně. Musím říct, že
přípravy jsou každopádně náročnější
než na hody. Alespoň z pohledu služeb
města, kde jsem před rokem pracoval.
Týden před slavností vše kulminuje,
a když jsme pak ještě na samotné akci
byli pracovně, měli jsme toho víc jak
nad hlavu. Letos je obsluha a občerstvení svěřeno do rukou profesionální ﬁrmy, tak doufám, že i mí bývalí kolegové
si užijí slavností jako diváci. Já sám se
také chystám vše si letos vynahradit.
Jak vnímáte vliv moderní doby na
tradice, kroje?
Je velmi pozitivní, že popularita
hodů, krojů a tradic je mezi mladými
opět silná. Dokonce ani když my jsme
stárkovali, nechodilo tolik párů co dnes.
Byla i doby, kdy jakoby opadl zájem; to
snad bylo z tehdejšího národního výboru dáváno jako příkazem jít v kroji, ale
dnes musí být člověk, který má k tradicím vztah, spokojen. Osobně se mi více
líbí starší typ kroje, černý, bez výšivek.
Byl podle mne elegantnější, čistší. Boty
měli široký kramﬂek, bez podkůvek.
Ale nemám to nikomu za zlé. Jsem
v tomto ohledu tolerantní. Je to vývoj.

Lucie Trsťanová,
23 let, studentka
Jak prožíváte hody?
Už šest let je prožívám z pohledu
krojované chasy, takže dost intenzivně.
Je to pro mě moc krásná tradice, které se
nikdy nemůžu dočkat. Všichni, co si to
zažili, pochopí, když řeknu, jaký je to nezaměnitelný pocit, obléci si v neděli kroj
a uslyšet, jak jde ulicí muzika. Ty čtyři
dny mají pro mě obrovské kouzlo.
Jak slavnosti vinobraní?
Užívám si je, přece jen pro mě tak
trochu voní novotou. Pamatovala jsem
si tuto slavnost z dětství a zajímalo mě,
proč už není. A proto jsem měla velkou
radost, když se po letech vinobraní obnovilo. Myslím, že se po ní lidem stýskalo.
Možná, že ji teď trochu doprovází punc
komerčnosti, ale žádnou z folklórních
tradic vinobraní to tím neohrožuje. Tak
proč ne.
Jak vnímáte vliv moderní doby na
tradice, kroje?
Asi jsem v tomto ohledu trochu
konzervativní, záleží mi na tom, aby
folklórní tradice nebo pro někoho
drobnost, jako je podoba kroje, zůstaly
zachovány pokud možno v původní
podobě. Ale taky vím, že špetka moderního přístupu a tolerance je nezbytná
a někdy i prospěšná. To pomůže přilákat
mladé
lidi,
poslední roky
jsou toho důkazem. Dokud
stále
budou
lidé, kteří učí
další příchozí
generace lásce k folklóru
a bude dost
mladých, kteří
nejen, že chtějí
chodit v kroji,
ale s nadšením
se učí i zpívat
a
tancovat,
nebojím se, že
moderní doba
tyto
tradice
převálcuje.
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školní okénko

školní rok 2005/2006 - hodnocení
základní škola
Letošní školní rok 2005/2006 skončil netradičně a to o týden
dříve. Je to proto, že začala rozsáhlá úprava školních budov – výměna oken, zateplení školních budov včetně fasád.
Při ohlédnutí za školním rokem konstatuji, že probíhal v dobré
atmosféře , o kterou se přičiňují jak vyučující a provozní pracovníci, tak velká většina žáků. Opravdu se ukazuje, že ten kdo má zájem
na výsledcích svých a celé školy, ten přistupuje k plnění úkolů jak
vzdělávacích, tak výchovných s co nejlepším úmyslem. Přinesl
však i situace, které jsou k zamyšlení. Je to škoda, protože problém
v pravidelné docházce do školy být opravdu nemusí.
Jaké jsou výsledky ve školní práci?
Základní školu navštěvuje 343 žáků a všichni prospěli. Prospěch s vyznamenáním na 1. stupni vykazujeme u 141 žáků. Na 2.
stupni, kde obtížnost učiva je zřetelná, prospělo s vyznamenáním
70 žáků Prospěch však není jediným kritériem v hodnocení práce
žáků. Vystupování, jednání, příprava pomůcek, domácí příprava na
vyučování patří mezi oblasti, ve kterých si žáci dokazují svůj vztah
ke školní práci a ke svým vyučujícím. Ve svém celku je výsledek na
tomto úseku hodnocen kladně.
Pokud hodnotíme úroveň chování a vystupování, včetně reprezentace naší školy pak byly uděleny jak pochvaly třídních učitelů,
tak byly uděleny knižní a věcné odměny. Kromě již uváděných,
obdrželo 48 žáků pochvalu ředitele školy za velmi dobré výsledky
ve školní práci. Jsou to:
1.–5. ročník - Hana Veverková, Zdeňka Bálková, Iva Jilková,
Viola Krausová, Veronika Listová, Renata Popovská, Eva Škrabáková, Jan Míchal, Karin Forejtová, Veronika Halmová, Nela
Škrabáková, Tereza Láníčková, Barbora Grůzová, Pavel Hanzálek,
Melinda Hiclová, Monika Procházková, David Václavek, Darina
Čermáková.
6.–9.ročník - Daniela Pazderová, Kateřina Bukovská, Nicola
Demingerová, Lenka Kubíková, Miroslav Gajdošík, Roman Halm,
Zuzana Drienková, Tereza Pláteníková, Helena Gajdošíková, Tomáš Gála, Petr Halm, Kamila Hanzálková, Šárka Hlávková, Jakub
Kostroun, Kristýna Láníčková, Karel Laštůvka, Lenka Plotová, Dominik Popelka, Lucie Proncingerová, Anna Srholcová, Jan Tomek,
Adéla Veverková, Michal Bureš, Michal Bystřická, Hana Marečková, Daniela Michnová, Lukáš Procházka, Tomáš Průdek, Vendula
Šafránková, Barbora Švejdová.
V této souvislosti bych chtěl zvláště vyzdvihnout výsledek Zuzany Drienkové, která naši školu a město reprezentovala, přes vítězství v okresním a krajském kole, až v národním ﬁnále v recitační
soutěži. Naši školu dále žáci velmi dobře reprezentovali na úrovni
okresu – Helena Gajdošíková 6.místem v okresním kole olympiády
českého jazyka, ale i někteří další žáci, jako jsou Stanislav Prachař,
Roman Halm, ale i děvčata v pěveckých soutěžích jako je Barbora
Grůzová, Eva Škrobáková, HankaVeverková a další.
Významným způsobem naši žáci se svými vyučujícími dobře
prezentují své dovednosti a talent na takových akcích jako je výstava výtvarných prací, sportovní soutěže, kde v Mc Donaldś cupu
dobře školu reprezentovali žáci 3.–5. ročníku, hoši v 6.–9. ročníku
v malé kopané rovněž postoupili do okresního kola, v dopravní soutěži se žáci umístili velmi dobře v rámci okresu.
V této souvislosti chci poděkovat žákům 9. ročníků, kteří od-

cházejí na střední školy, za dobře odvedenou činnost. Do dalšího
období jim přeji hodně úspěchů. Rovněž chci hodně úspěchů popřát
žákům, kteří odchází z 5. ročníků studovat na gymnázium.
V závěru chci poděkovat všem vyučujícím, vychovatelkám školní družiny a školního klubu, provozním pracovníkům a pracovnicím
školní jídelny za celoroční práci.
Všem žákům a pracovníkům přeji příjemné prázdniny a dovolenou.
PaedDr. Antonín Kavan
ředitel ZŠ

gymnázium
Při hodnocení uplynulého školního roku 2005/2006 je třeba říci,
že se daří plnit hlavní poslání gymnázia a to je kvalita výsledků ve
výchovně vzdělávací oblasti a příprava studentů k dalšímu studiu.
V současné době na naší škole studuje 298 studentů v 11 třídách
– 8 třídách na osmiletém studiu a ve 3 třídách na čtyřletém studiu.
Jakých bylo dosaženo výsledků ?
V letošním školním roce na naší škole poprvé maturovaly
2 třídy se 48 studenty. Z tohoto počtu 18 studentů maturovalo s vyznamenáním, bylo uděleno 12 pochval ředitele školy. Jaká je zkušenost? Je taková, že hlavně studenti septimy a 3.A musí důkladně
přemýšlet, které předměty si vyberou k maturitě. Totéž se týká i tříd
v dalších ročnících.
Pokud zrekapituluji výsledky za letošní školní rok, pak je stav
následující: prospělo 291 studentů, z tohoto počtu na nižším stupni
gymnázia 61 s vyznamenáním. Na vyšším stupni studia prospělo
s vyznamenáním 43 studentů.
Aktivita a výsledky studentů gymnázia se promítají i v prezentaci v soutěžích a olympiádách, při různých činnostech třídy a školy.
Při této příležitosti bych chtěl sdělit, že bylo uděleno 65 pochval
třídních učitelů a 51 pochval ředitele školy.
Všechny udělené pochvaly jsou za velmi dobrý přístup ke školní
práci, za jednání a vystupování a za reprezentaci školy. Velmi dobře
se zapojili do činnosti studenti z primy, kde prakticky celá třída se
v některé z činnosti objevuje na dobrém umístění. Oceňujeme výborné umístění Barbory Řádkové ve výtvarné oblasti, Pěnčíková
Veroniky, Marie Holáskové, Kateřiny Horáčkové, Evy Jilkové, Jitky
Chorvátové a Anety Petráskové v národním ﬁnále Zelená stezka,
zlatý list, oceňujeme výsledky těchto žáků v dopravní soutěži –Lucie
Důbravová, Dominik Forejta, Martin Jilka, Kunická Kamila, Loveček Vít, Nestarec Tomáš, Osičková Karolína, Osičková Nikola,
Klára Vymazalová, Zapletalová Nikola.
Pochvalu ředitele dále obdrželi: Buchta Vojtěch, Fůkalová Edita, Doláková Lenka, Buchta Martin, Bukovský Václav, Holásková
Anna, Rilák Filip, Rusnoková Lenka, Suský Jakub, Bukovský
Tomáš, Drábková Kateřina, Jilka Michal, Kobsová Nikol, Syrovátková Romana, Šmídová Lenka, Veverková Markéta, Dvořáček Petr,
Halmová Jana, Páleníčková Libuše, Harmáčková Alena, Pláteníková
Zuzana, Osičková Monika.
Naši studenti obsadili významná umístění v olympiádách, ve
středoškolském odborné činnosti, výtvarných soutěžích, sportovních

z farnosti
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Zahradní slavnost
akcích apod. Velmi si jich vážíme a jsme rádi, že dobře reprezentují naší
školu a město.
Při této příležitosti chci poděkovat všem pedagogickým za přípravu
a vedení studentů. Dále chci poděkovat za celoroční práci provozním
pracovníkům.
Všem přeji příjemné prázdniny a dovolenou.
Za významnou sponzorskou pomoc našemu gymnáziu bych chtěl
poděkovat manželům Pláteníkovým, p. Ing. Horáčkovi, maželům Pěnčíkovým ze Staroviček, ﬁrmě Hantály, a.s. , p. Mikulicovi, Ing. Bendovi
a jeho spolupracovníkům, kteří organizují memoriál p.Trsťana.

Farní budova a zahrada se na 4. červnový den staly
místem setkání velkopavlovických farníků i všech, kteří
se na chodu farnosti podílejí. Ve farním sále hrála cimbálová hudba Falešnica, která skoro stovce lidí zpříjemnila
podvečer. Zahradou se nesla libá vůně grilovaného masa,
zpěv a povídání dlouho do noci.
Pavla Míchalová

PaedDr. Antonín Kavan
ředitel gymnázia

Loučení s mateřskou školou
Prázdniny jsou v plném proudu, a tak je na místě připomenout
si konec školního roku.
Z mrňousků, které nám rodiče svěřili,vyrostli zvídaví a samostatní předškoláci, kteří po prázdninách nastoupí do základní
školy. Rozloučení těchto dětí s mateřskou školou se letos konalo
27. června 2006 v sále radnice Města Velké Pavlovice. Osmnáct
slavnostně oblečených dětí přišlo se svými rodiči. Hosty byli ředitel ZŠ PaedDr. Antonín Kavan a paní učitelka Eva Drienková. Po
krátkém úvodu paní matrikářky k dětem promluvil místostarosta
pan Pavel Procházka. Pak byly děti slavnostně stužkovány stužkou školáka.
V upomínku na mateřskou školu obdržely knížky, které zakoupilo Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při mateřské škole.
Na závěr si společně zazpívaly. Doufáme, že na dobu strávenou
v mateřské škole budou s radostí vzpomínat. Přejeme jim, ať se
jim ve škole daří a najdou spoustu nových kamarádů.
Jiřina Zigová
ředitelka MŠ

Pro děti byla tato chvíle velkou událostí.
Foto: archiv

Páter Petr Papoušek vítá první hosty Zahradní slavnosti...
Foto: P. Míchalová

Farní fotbal
Jestliže zahradní slavnost byla určena zejména dospělým, pak si neděli 5. června užily především děti
a mládež. Tři farnosti, Velké Pavlovice, Velké Němčice
a Hustopeče se sešly v tělocvičně ZŠ k 1. turnaji o pohár
faráře Velkých Pavlovic. V originálně pojatých zápasech,
kdy 1. poločas odehráli mladší a 2. poločas starší ministranti, nakonec zvítězili zástupci farnosti Velké Němčice
a získali tak putovní pohár. Velkopavlovičtí se hlavně
díky výkonu mladších ministrantů umístili na 2. místě.
Pavla Míchalová

...a při vyhlašování výsledků turnaje.
Foto: P. Míchalová
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Velkopavlovické hody
Nejvýznamnější tradiční slavností zůstávají hody. Ve Velkých Pavlovicích se vztahují ke svátku Nanebevzetí Panny Marie, podle zasvěcení
kostela.
Hlavní postavy hodů, stárci, se volili obyčejně měsíc před slavností při
zábavě, zvané také zahrávky. Až do let před první světovou válkou byli
volbě přítomni představitelé obce, starosta s radními. V obecní hospodě
zasedli ke stolu jim určenému, starostovskému. Začátek volby dal vytroubit dosavadní první stárek. Pak některý z chlapců podal návrh, o němž se
hlasovalo. Dostal-li kandidát většinu hlasů, byl zvolen. Chasa jej vyzvedla
do výše, provolala mu slávu a muzikanti zahráli tuš. Nově zvolený stárek
dostal sólo a k tanci si vybral z děvčat tu, se kterou chtěl stárkovat. Musel
však k tomu dostat od jejích rodičů svolení. Na zábavě si chasa zvolila další
tři stárky a sklepníka, jímž se obvykle stal loňský první stárek. První stárek
musel představitelům obce slíbit, aby se chasa v hody, ale aj po celej rok
dobře chovala a obci ostudy nenadělala. Starosta předal prvnímu stárkovi
symbolické právo nad chasou, ta musela své stárky, zvláště prvního, poslouchat po celý funkční rok.
Poslední taková volba stárků se konala ve Velkých Pavlovicích v roce
1913. V meziválečném období se hody staly záležitostí různých spolků,
pořádaly se na více stran a s tím i na více místech. V sokolovně je měli
Sokoli, v Katolickém lidovém domě Orli, dělníci v hostincích u Korčáků
a u Kocmánků. Jednotlivé organizace pořádající hody, měly své stárky,
jejichž pravomoc byla omezena jen na pořadatelství v době hodů. Po druhé
světové válce se přešlo k jednotným hodům v areálu sokolovny.
Nově zvolení stárci museli pozvat na hody chasu z okolních vesnic, zakoupit máj a víno, což měl na starosti sklepník. V doprovodu stárků obcházel všechny sklepy, než si vybral. Vyhlédnutou máj zaplatil starosta nebo
stárci ze společného fondu. Sestávala zpravidla ze dvou částí, dosahovala
25 i více metrů. Odkorněné kmeny spojil kovář železnými pláty k sobě.
Dodnes se staví ručně, pomocí tyčí. Zelený vršek ozdobily dívky stuhami
a růžemi z papíru, uvázaly na něj jablka, hrušky, bílý a modrý hrozen, láhev
s vínem. Podobně se zdobí i dnes. Výzdobu doplňuje zelený věnec, upevněný do spodní části kmene. Také úprava místa pro muzikanty (pod zeleným)
patří ke starým prvkům hodové tradice. Nejstarším místem, kde se stavěla
máj, bylo prostranství před obecní hospodou.
Hody mají svou stránku obecní i rodinnou, dotýkají se života snad
každé domácnosti, v minulosti i v době současné. V předhodovní době se
v domácnostech uklízí, pere, žehlí, sjíždějí se kramáři, kolotoče, houpačky
a střelnice.

Pořad hodů se započal po hrubé mši v neděli, když stárci vyšli po
zvaní. Nejprve na faru, ke starostovi, pak do jednotlivých domů. Pokračovalo se v pondělí. Peníze získané při zvaní tvořily důležitý příspěvek
do stárkovské pokladny, z níž se hradily všechny účty, zejména muzika.
Odpoledne si stárci vyšli pro své stárky shromážděné u první stárky
a společně se odebrali k máji. Tam dostali sólo nejprve stárci, potom
přespolní, kteří přijížděli společně.
Dalším osobitým prvkem hodů je zavádka. Tanec zahájili stárci se
svými stárkami, v ruce držíce fedra, pak zavedli starostu a obecní radu,
následovala chasa a ostatní přítomní. Texty zavádkových písní skládali
sami muzikanti, odrážely se v nich aktuální události, vlastnosti stárků
i stárek. Bylo zvykem, že sklepník zavdával a vybíral při tom peníze.
Úterní zábava pod májí už bývala v dřívějších dobách běžnou, stárci i stárky už neměli slavnostní oblečení ani znaky svého postavení.
Středa po hodech byla i v dřívějších dobách ve znamení pohodí.
Stárci chodili s harmonikou po domech a na dvoře si sami brali drůbež,
králíky, vejce. Když pochodili po městě, odebrali se do hospody, kde
jim stárky z přinesených naturálií připravily oběd. Nakonec se ještě ve
sklepě dopíjeli zbytky stárkovského vína. Končilo se taneční zábavou
pod májí o hodkách.
Základní obřad hodových dní (stavění máje, zvaní, zavádka, pohodí) přetrvala do dnešních časů, ale některé prvky se během času
rozšířily. Např. úloha všech čtyř stárek, krojovaný průvod vychází od
každé z nich. Přibyli sklepníci a sklepnice a dva kárníci, kteří vozí na
káře demižon s vínem. V průvodu se objevují malé děti v krojích a sólo
v tanci, které je jim uděleno v úterní odpoledne, patří k nejpřitažlivější
části hodového programu pod májí. Novým prvkem je předávání stárkovské pravomoci starým stárkům (mladým ženatým mužům) a vůbec
jejich úloha v hodovém ceremoniálu v úterý. Stárci jim předávají i svá
fedra a šmukáče. Dodnes se udržuje i pohodí.
Popřejme pavlovské chase, aby zachovala své lidové umění, svůj
kroj, tradiční zvyky, písně, to vše předávané po léta generacím jako
dědictví našich předků!
Hodně zdaru a dobrý průběh hodů všem, kteří se podílí na přípravách a organizaci letošních hodů!
Pěknou zábavu a krásné zážitky všem občanům i návštěvníkům
Velkých Pavlovic!

(text z knihy Město Velké Pavlovice)

kultura
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HODY a HODKY 2006
Velkopavlovická chasa, TJ Slavoj Velké Pavlovice a Město Velké Pavlovice
Vás srdečně zvou na tradiční krojované

VELKOPAVLOVICKÉ HODY a HODKY 2006,
které se konají ve dnech

13., 14., 15. a 19. srpna 2006
v areálu sokolovny ve Velkých Pavlovicích
Program:

Neděle 13. srpna 2006
7.30 hod. Hodovní mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie
8.30 – 14.00 hod. zvaní občanů města k hodovým zábavám, sraz krojované chasy u kostela, směr
ulice Dlouhá (pozvání starosty města), ul. Hlavní a dolní část Velkých Pavlovic
15.00 – 17.00 hod. průvod chasy městem od Restaurace Vinopa ulicí Hlavní k 1. stárce
(ul. Hlavní) a zpět Bálkovou uličkou, ulicí Dlouhá, Nám. 9. května a Hlavní
k sokolovně na hodovní sólo
17.00 – 19.00 hod. uvítání přespolní krojované chasy na hodovním sóle a vystoupení přespolní
chasy
20.30 – 03.00 hod. hodová zábava, k tanci a poslechu hraje dechová hudba Lácaranka

Pondělí 14. srpna 2006
9.00 – 14.00 hod. zvaní občanů města k hodovým zábavám, sraz krojované chasy u sokolovny
15.00 – 17.00 hod. průvod chasy městem od Restaurace U Kolíka ulicí Bezručova ke 2. stárce
(ul. Bezručova) a zpět ulicí Bezručova, V Údolí, Pod Břehy a Hlavní k sokolovně
na hodovní sólo
17.30 – 19.00 hod. tradiční stárkovská zavádka
20.30 – 03.00 hod. hodová zábava, k tanci a poslechu hraje dechová hudba Vacenovjáci

Úterý 15. srpna 2006
15.00 – 17.00 hod. průvod chasy a „ženáčů“ městem od Restaurace U Regenta ulicí Sokolská,
Dlouhá, Bří Mrštíků, Horňanského ke 3. stárce (ul. Kpt. Jaroše) a zpět ulicí
Nová, Nám.9.května a Hlavní k sokolovně na hodovní sólo. Prosíme ženáče
a vdané paní, aby se v hojném počtu zúčastnili.
20.30 – 03.00 hod. hodová zábava včetně sóla „bosky, bez košil a v trenýrkách“ k tanci a poslechu
hraje dechová hudba Túfaranka

Sobota 19. srpna 2006
15.00 – 17.00 hod. průvod krojované chasy městem od Restaurace U Ferdinanda ulicí Sokolská,
Dlouhá, Bří Mrštíků, Herbenova ke stárce (ul. Nová) a zpět ulicí Náměstí
9. května a Hlavní k sokolovně na hodkovní sólo
20.30 – 03.00 hod. hodková zábava, k tanci a poslechu hraje dechová hudba Sokolka
Doprovodné akce hodů:

Pátek 11. srpna 2006
18.00 hod. zahájení stavění máje u sokolovny, od 20 hod. hraje cimbálová muzika
Slovácko ml. Chasa se tímto obrací na všechny silné a schopné muže se žádostí
o pomoc při stavění máje.
20.00 hod. Red Love Party, DJ Vevik - diskotéka, stadion TJ Slavoj Velké Pavlovice

Neděle 13. srpna 2006
20.00 hod. DJ Lovely & DJ Vevik – hodovní diskotéka , stadion TJ Slavoj Velké Pavlovice

Za Velkopavlovickou chasu Vás
srdečně zvou:
Stárci a stárky:
1. Švásta Roman
2. Buchta Jan
3. Klaška Roman
4. Blažek Jan
1.
2.
3.
4.

Drašková Tereza
Havlíková Veronika
Francová Markéta
Kobsová Nikol

Sklepníci a sklepnice:
1.
2.
3.
4.

Mikulica Petr
Kostrhun Jakub
Doležal Lukáš
Zapletal Tomáš

1.
2.
3.
4.

Hájková Dominika
Srholcová Anna
Gajdošíková Helena
Janů Jaroslava

K tanci a poslechu hrají
dechové hudby:
Hody
13. srpna 2006 Lácaranka
14. srpna 2006 Vacenovjáci
15. srpna 2006 Túfaranka
Hodky
19. srpna 2006

Sokolka

Odpolední vstupné na hodovou zábavu
30 Kč
Večerní vstupné na hodovou zábavu
70 Kč
Celodenní vstupné na hodovou zábavu 100 Kč
Jednotné vstupné na hodkovou zábavu
50 Kč
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1. a 2 září 2006
hudba, tanec, divadlo, hry v několika areálech, vinný
trh, ochutnávky burčáků, zkrátka pestrý program pro celou
rodinu…
Druhý ročník nejrozsáhlejší kulturní akce města navazuje na úspěšně započaté oživení tradičních slavností v loňském roce. Cílem nám je vytvořit opět hodnotný a při tom
stylový kulturní program pro nejširší veřejnost, pro všechny
generace. Akce je zaměřena na rodinu jako celek a snaží se
nabídnout bohaté vyžití každé věkové kategorii.
Celý program je postaven na prezentaci typické pro náš
region – tedy jak v umění, tak i ve vinařství. Vyjadřuje ve
své podstatě odvěkou syntézu mezi hospodářskou a uměleckou kulturou kraje. Proto v programu nechybí snad
žádný z fungujících a tvořících souborů z našeho města od
dětského folklórního souboru Sadováček, přes Mládežnickou dechovou hudbu ZUŠ, cimbálovou muziku Falešnica,
cimbálové trio Rivus, žesťový kvintet Allyjazz až po Mužácký sbor a samozřejmě obětavé ochotníky velkopavlovické chasy, kteří pro letošní rok připravili poněkud odlišné
pojetí scény „zarážení hory“; o to cennější, že jeho autorem
i režisérem je člověk z jejich středu Petr Jílka. Naši vinaři
budou o Vaše chuťové buňky pečovat v improvizovaném
vinařském náměstí, které bude umístněno před budovou
vinařství R.Balouna, samozřejmě za doprovodu lidových
hudeb, dechových i cimbálových.
Stylový folklórní program je pak obohacen o bloky i jiných žánrů s několika pozvanými hosty a soubory – letos
to budou: Hradišťan s Jiřím Pavlicou (který se mj. potká
i s našimi mužáky v pátečním večeru při lidové besedě
u cimbálu), folklórní soubor světového věhlasu slovenská
Lúčnica a jejich krajané - slovenská skupina roku Peha,
kteří završí jednotlivé etapy dvou dnů slavností. Tradičně
přivítáme hosty z našeho družebního města Senica, tentokrát soubor heligónkářů a dechovou hudbu Seničanka.
Umělecký program doplňuje plejáda přidružených akcí
především pro děti a mládež. Stylový jarmark lidových
řemesel, jezdecký den a výstava vojenské techniky za
cihelnou, jízdy kočárem po městě a hlavně zajímavé hry
a soutěže v prostorném stanu u hlavního areálu, kde se
s pracovníky DDM Velké Pavlovice určitě nudit nebudou.
Srdečně Vás zveme na slavnosti úrody a vinařství,
tvořené s vědomím hodnot duše kraje, jeho jedinečnosti
a s přáním potěšit a zaujmout návštěvníky jakéhokoliv
věku.
Těšíme se na Vás ve Velkých Pavlovicích 1 a 2. září…
Roman Veverka
Kontakt na produkci:
Solis Art
tel.+fax: +420 519 428 573
gsm: +420 777 137 488
e-mail: solisart@solisart.cz

fejeton:
Takto nějak bychom si představovali ideální ohlas
diváka Velkopavlovického vinobraní 2006:
…tedy počasí vám vyšlo, jen co je pravda! Jinak se mě
moc líbilo celkové pojetí, byli jsme tu s dětmi a popravdě
řečeno museli jsme se skoro přít o to, kam půjdeme dřív;
tedy zrovna dětem se moc líbilo divadlo a šermíři, taky
krojované dětské soubory byly krásné. Před průvodem
jsme se projeli kočárem po městě až na ranč. Tam bylo taky
dost živo, ale nakonec jsme se i svezli na koníku. Odpoledne jsme museli tatínka na chvíli vyprostit z náruče vína
a burčáku na vinařském náměstí, aby užil taky kultury. Po
poutavém lidovém divadle (prý to napsal dokonce člověk
od vás?) se nám líbily netradiční úpravy lidovek v podání
trubačů,cimbálky a zpěváků. Moc fajn byla taky krátká instruktáž k tancům vašeho kraje, pak jsme si je v programu
souboru vychutnali jako znalci. S lidovým vypravěčem se
člověk zase dobře uvolnil na další pěkné pásmo písniček
a taky nápad s tím hercem, co tak poeticky vyprávěl o víně,
byl výborný. Ideálně nás naladil na oheň energie slovenské Lúčnice. Nikdy jsem ji v akci takto neviděla, ale to se
opravdu tají dech. Pak jsme se ještě mrkli na skutečné
ohně a rychlé meče a spěchali za naší dcerou na stadion.
Tedy ona tam byla celé odpoledne, sice jsem jí říkala, ať
se de podívat i na folklór, ale to víte ji zajímá víc moderní
hudba. Byla spokojená, zatancovala si a zazpívala se svou
oblíbenou Pehou, ne na tváři, ale s tou slovenskou skupinou. Moc rychle to uteklo, a tak k půlnoci jsme si ještě
chvíli pobyli mezi vinaři při cimbále; burčák a víno jako
malina! Takže příští rok opět u vás…
A. K., London

kultura

slavnosti úrody vinařství a umění
Pátek 1. září 2006

areál: vinařské náměstí, u lisu
Na své víno a burčák srdečně zve spolek vinařů
Víno z Velkých Pavlovic.

areál: za sokolovnou
20.00 HRADIŠŤAN s Jiřím PAVLICOU – koncert
21.00 Beseda mužáckých sborů – Velké Pavlo–
vice, Vrbice, Čejkovice, Mutěnice a Mistřín
21.30 Beseda u cimbálu – s cimbálovým triem
RIVUS a jeho hosty
(do 2 hod.)

Sobota 2. září 2006
areál: za sokolovnou
9.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
13.30
15.00
15.45
16.00
17.00
17.30
17.45
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00

21.00
21.30

Otevření bran
Zemanovo dřevěné divadlo – interaktivní
divadelní představení pro děti
KOPANIČÁREK – dětský folklórní soubor
ze Starého Hrozenkova
DUX - skupina historického šermu
VOJARA – CM z Velkých Pavlovic
ARCHLEBJÁNEK – dětský folklórní sou–
bor z Archlebova
DUX - šermíři (do 14 hod.)
Průvod městem
SADOVÁČEK – dětský folklórní soubor
MŠ Velké Pavlovice
Zarážení hory - obřadní scéna v podání
velkopavlovické chase a ochotníků
Staré a nové písně z Vel. Pavlovic
– Presůzní sbor, RIVUS, ALLYJAZZ
Strýc Tonda VÁVRA z Milotic - lidový
vypravěč
Tance Hanáckého Slovácka – populari–
zační produkce souboru Archlebjan
ARCHLEBJAN – folklórní soubor z Archlebova
Heligónkári – soubor ze Senice (SK)
VONICA – cimbálová muzika z Krumvíře
Marián GEIŠBERG – slovenský herec a pís
ničkář v poetickém bloku o víně (SK)
LÚČNICA – věhlasný folklórní soubor
v programu „Zlaté husle a sólisté Lúčni
ce“ (SK)
DUX - šermíři a ohně
ZLAŤULKA - dechová hudba z Podluží Vás
zve na taneční parket
(do 2 hod.)

10.00
13.00
14.00
14.30
15.00
15.45
17.00
20.00

KATEŘINKA – mladá dechová hudba z Čejkovic
Dechová hudba ZUŠ Velké Pavlovice
VOJARA – CM Velké Pavlovice
Slavnostní zahájení
Průvod městem
ŠMYTEC – cimbálová muzika z Brna
SENIČANKA – dechová hudba ze Senice (SK)
VONICA – cimbálová muzika z Krumvíře
(do 2 hod.)
areál: TJ Slavoj
17.00
18.00
18.30
19.30
20.00
21.00
21.30
22.30
23.00

APPLAUSSE – pop-rock. skupina ze Senice (SK)
technická přestávka
VYHOUKANÁ SOWA – funky-rocková skupina
z Hradce Králové
technická přestávka
ONEN SVĚT – world music z Brna
technická přestávka
PEHA – pop-rocková skupina z Bratislavy (SK)
technická přestávka
Country zábava se skupinou COLORADO
(do 2 hod.)

areál: autobusové nádraží
9.00

Jarmark historických řemesel
KEČEMOD – hry a soutěže DDM Velké Pavlovice
(do 18 hod.)

areál: za cihelnou
9.00

Jezdecký den – jízdy na koních, ukázky dove–
dností a výcviku, soutěže
Výstava vojenské techniky – volná prohlídka
vystavených strojů ČS armády z 20.stol.
Výstava modelů letadel – rádiově řízené mo–
dely
(do 18 hod.)

přidružené akce:
Jízdy kočárem po městě – po městě Vás zdarma dopra–
ví koňské povozy a bryčky.
Den otevřených dveří – Vinařské ﬁrmy VINIUM a.s., PA–
VLOVÍN a vinařství Radomil BALOUN Vás zvou
k exkurzi a ochutnávce.

www.velkopavlovickevinobrani.cz

15

16

...dávno již tomu

Jak se píše kronika
V rámci rubriky „Dávno již tomu“ ve
Velkopavlovickém zpravodaji jsem se pídila
na Městském úřadě po zápisech z kronik, ale
byla jsem odkázána na archív v Mikulově
(více na www.archiv-mikulov.cz). Docela
mě překvapilo, že tyto materiály leží mimo
naši obec, ale na druhou stranu je pravda, že
tak cenným materiálům se určitě daří lépe
v prostředí, kde je o ně odborně postaráno.
Začala jsem se o kroniku více zajímat a tak
jsem kontaktovala místní kronikářku paní
Procházkovou.
Jaroslava Procházková je učitelkou na
ZŠ ve Velkých Pavlovicích. V roce 1972
začala učit na 1. stupni, po třech letech pak
přešla na 2. stupeň, kde učí dodnes – jak jinak – hlavně dějepis. O vedení kroniky byla
požádána Městským úřadem.
Od kterého roku se vede ve Velkých Pavlovicích kronika?
Podle zákona o kronikách z roku 1920
jsou obce povinny vést kroniku. Ve Velkých
Pavlovicích se kroniky psaly ještě před rokem 1920. Ty nejstarší jsou psány německy
a švabachem.
Kdo zapisoval události do kroniky před
vámi?
Jedním z prvních oﬁciálních obecních
kronikářů byl František Kopřiva. Narodil
se v Býkovicích, absolvoval měšťanskou
školu v Tišnově a učitelský ústav v Brně.
Působil na školách ve Veverské Bítýšce, Nedvědici a Adamově. Do Velkých Pavlovic
nastoupil v roce 1924 a byl ředitelem měšťanky. Kronikářem byl ustanoven v roce
1933, kroniku psal retrospektivně do roku
1903, ale popisuje z různých zdrojů i starší
události. Zápisy psané jeho rukou končí
v roce 1938. Po válce v letech 1945 – 1970
se ujal kroniky odborný učitel J. Zezulák.
Ten pak pro nemoc odstupuje a kronikářem

Pranostiky

se stává opět učitel – ředitel ZDŠ ve Velkých
Pavlovicích – František Lacina. Fr. Lacina
se narodil ve Velkých Pavlovicích jako 11.
dítě v rodině krejčího. Studoval na hustopečském gymnáziu a na Státní pedagogické
akademii v Brně. Učil též Rakvicích, na Vrbici a v Šakvicích. Poté byl na krátkou dobu
kronikářem pan Posolda.
Kromě těchto kronik však byly souběžně
psány též kroniky školní, kronika Sokola
a jiné.
A kdy jste se stala kronikářkou Vy?
Kroniku vedu od roku 1992.
Jak vypadá takový zápis v kronice? Má
svá přesná pravidla?
Zápis v kronice je rozdělen do pravidelně se opakujících kapitol. Jsou to: všeobecná charakteristika roku, zprávy z Městského
úřadu, ze života města (počasí, pohyb
obyvatelstva), významné události, školství,
kultura, zdravotnictví, hospodářský život,
zemědělství, služby (pošta, banka, policie),
zájmové organizace, sport a různé klípky,
které oživí strohé zápisky a jistě budou i po
mnoha letech čtenářsky nejpřitažlivější.
Zápisky píšu na počítači (dříve na psacím
stroji), pak je předložím městským zastupitelům a po jejich schválení je pak přepisuji
ručně dokumentním inkoustem do kroniky.
Jeden rok – to je tak 40 – 50 stran v kronice.
Tato rozepsaná je jediná uložená ve Velkých
Pavlovicích – od roku 1997 do dneška.
Má shromažďování údajů i nějaké úskalí?
Problém je se získáváním materiálů
od místních podniků. Kronikář má právo
nahlédnout do výsledků hospodaření ﬁrem,
ale pouze Drůbežářské závody vždy ochotně
dodávají potřebné údaje. Ostatní podniky
– na škodu kronice – spolupracují méně či
vůbec.
Jinak je ale práce kronikáře velice zajímavá, i když časově náročná.
Ivana Švástová

SRPEN
· Co srpen neuvaří, to už
září nedosmaží.
· Když je v srpnu ráno
hodně rosy, mají z toho
radost vosy.
· Rosí-li v srpnu silně
tráva, pěkné povětří se
očekává.
· Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá
zima.
· Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší
víno.
· Když pálí srpen,bude
pálit i víno.
· Srpen z počátku-li
hřeje, zima pak se dlouho
sněhem skvěje.
ZÁŘÍ
· Teplé září - dobře se
ovoci i vínu daří.
· Zářijový déšť polím
potrava, zářijové spršky pro
víno otrava.
· Ozve-li se v září hrom,
bude v zimě zavát každý
strom.
· Teplé září - říjen se
mračí.
· Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
· Jaké počasí v září, tak
se i březnu vydaří.
· Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek
a pozdní zimu.
· Podzim bohatý na
mlhu věští v zimě mnoho
sněhu.

spolky a koníčky
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Vinaři „nejen“ sobě
Vinařský spolek Víno z Velkých Pavlovic byl registrován jako
občanské sdružení Ministerstvem vnitra k 19. říjnu 2005. Jedná se
o mladý spolek, který sdružuje výrobce vína zpracovávající hrozny
z vinic v katastru Velkých Pavlovic. Spolek ve své podstatě sdružuje vinaře rodinného typu. Členy jsou tedy vinaři s tradicí, lidé se
vztahem k půdě, kterou jejich rodina po generace obdělávala a členové, kteří jako nástupci tuto tradici a kulturu náležící k našemu

Prezentace vinařů přispěla i k propagaci města. Na snímku část
stánku, který byl pro město v letošním roce vyroben.
Foto: K. Reichman

Spolek vinařů Víno z Velkých Pavlovic na výstavě Víno & Destiláty
v květnu 2006 v Praze.
Foto: K. Reichman

městu nepřeruší a navíc chtějí, aby tento tradiční obor jejich rodiny
důstojně živil. Tato úvaha také stála za zrodem spolku, který by
měl všem členům tuto cestu usnadnit spojením sil v oblasti prodeje
a podpory prodeje vína, marketingu, nákupu a do budoucna snad
i výroby vín.
První větší akcí, které se vinaři zúčastnili společně pod názvem
Víno z Velkých Pavlovic a „Velké Pavlovice – srdce moravského
vinařství“, byla účast na veletrhu Víno & Destiláty konaný ve
dnech 16.-18. května letošního roku v Praze. Stojí za zmínku, že
stánek, ve kterém se rozlévalo velkopavlovické, byl stejný, ve
kterém se prezentovalo Město na veletrhu Regiontour v lednu
tohoto roku. Velkopavlovičtí vinaři a jejich výrobky se tak dostali
zase blíže do povědomí a nutno podotknout, že v letošním roce se
v Praze poprvé prezentovali všichni vinaři se sídlem ve Velkých
Pavlovicích!
Dne 5. července spolek navázal na loňský den otevřených
sklepů pod názvem Víno v oranžovém pořádaný sdružením Forum
Moravium, a velkopavlovičtí otevřeli své sklepy i letos. Odhadujeme, že celkem naše sklepy navštívilo na 250 návštěvníků, což
ale zdaleka nenaplnilo naše očekávání. V každém případě je naším
cílem společně se sdružením Forum Moravium z Vína v oranžovém vybudovat tradiční akci. Den svátku Cyrila a Metoděje však
nebude jediným dnem, kdy vinaři každoročně otevřou své sklepy
a přidali jsme tak do programu Svatomartinské slavnosti spojené
s otevřením sklepů, na které 11. listopadu všechny občany našeho

města tímto rádi zveme.
Jsme také rádi, že projekt otevřených sklepů, kdy vždy
nejméně dvě vinařství „drží“ službu, se stávají poměrně oblíbenými mezi vinařskými turisty, zvláště nyní v letních měsících. Informace o tom, který sklep je otevřen, najde návštěvník v propagačních letácích nebo na webové stránce spolku
www.vinozvelkychpavlovic.cz, kde najde další aktuality a informace ohledně dění ve spolku a v našem městě. Návštěvníka projíždějícího městem pak upozorní oranžová vlajka před sklepem
vinaře.
Budeme rádi, když občané podpoří vinaře a s návštěvou či
kamarády zavítají do našich sklepů a budou šířit dobré jméno
velkopavlovických vín. Na setkání se těší vinaři ze spolku Víno
z Velkých Pavlovic.
Ing. Pavel Lacina ml.
předseda

Předseda spolku Ing. Pavel Lacina ml. při rozhovoru pro Českou
televizi..
Foto: K. Reichman
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příroda, zemědělství, vinařství

Kalamitní výskyt gnomonie na meruňkách
Rok 2006 bude v historii pěstování meruněk ve Velkých Pavlovicích zapsán černým
písmem. Kalamitní výskyt houbové choroby
gnomonie na listech a červnové krupobití
zlikvidovaly celkem nadějné vyhlídky na
pěknou úrodu ovoce.
Příznaky houbové listové choroby
hnědnutí meruňkových listů – Gnomonia
erythrostoma se v sadech objevily v červnu.
Nápadný byl nepřirozený úhel postavení
listů na letorostech. Na čepelích listů byly
patrny světle zelené prosvítající skvrny, které
postupem času žloutnou, hnědnou a listové
pletivo odumírá – nekrotizuje. Celé listy
zavadají, ztrácí své asimilační schopnosti

a postupně předčasně opadávají.
Bezprostředním následkem onemocnění
listové plochy stromů je zhoršená kvalita
plodů, velikost, chuť, barva a množství
cukru. Na mnoha místech byl projev nemoci
tak silný, že plody byly nepoužitelné a neprodejné.
V druhé řadě jsou to další důsledky,
k nimž patří hlavně špatná diferenciace květních pupenů na příští vegetační rok, a tak
velmi omezená asimilace nedovolí stromům
vyzrávání dřeva a vytváření a ukládání zásobních látek na zimní období. Takové stromy jsou pak velmi citlivé na mrazy.
Ještě dříve než na meruňkách se hnědnutí
listů již koncem dubna a v květnu objevilo
na ořešácích. Toto onemocnění způsobuje
houba Gnomonia leptostyla a průběh choroby je obdobný jako u meruněk.

Jaká je biologie gnomonie? Houba přezimuje na spadaných listech a jakmile se na
jaře oteplí, vyvíjejí se plodnice, ve kterých
dozrávají infekční askospory. Ty se začínají
šířit podle teplotních a vlhkostních podmínek asi jeden až dva týdny po odkvětu meruněk. Infekční období trvá 4 až 5 týdnů.
Stejně jako u všech onemocnění houbovými chorobami je důležitá prevence.
Proto je doporučeno ošetřit meruňkové
stromy asi dva týdny po odkvětu fungicidy.
Osvědčilo se spojit tento zásah s postřikem
insekticidu proti housenkám píďalek. Podle
průběhu počasí ve vegetaci je nutné ošetření
fungicidy ještě 2 – 3 x opakovat.
K doporučeným přípravkům patří: Baycor, Novozir, Dithane, Syllit, dávkování je
uvedeno na etiketách.
K dalším preventivním opatřením patří
odstranění spadaného listí, které je napadeno
gnomonií. Ideální je zapravení listů do půdy
s přídavkem dusíkatého hnojiva pro urychlení jejich rozkladu. Naprosto spolehlivé
je spálení inﬁkovaných listů. Spadané listí
je možné také postříkat cca 2% roztokem
Kuprikolu nebo jinými měďnatými příprav-

ky, u kterých zdvojnásobíme doporučovanou
koncentraci.
Je vysoce pravděpodobné, že při příznivých infekčních podmínkách se silný výskyt
gnomonie může v příštím roce opakovat.
Proto je nezbytné uplatnit podle možností
všechna výše zmíněná preventivní opatření.
Ing. Zdeněk Karber

Flóra a fauna okolí
Martináč hrušňový
(Saturnia pyri (Den. et Schiﬀ.))

Je to největší evropský motýl s rozpětím předních křídel 100 – 160 mm z převážně tropické čeledi martináčovitých.
Dospělce charakterizují hnědá skvrnitá
světle lemovaná křídla s „pavími“ oky
(jde o ochranné zbarvení; oční skvrny
odrazují predátory), silné huňaté tělo
a hřebenitá tykadla, sídlo vynikajícího
čichu (slouží samečkům k vyhledávání
samiček i navelkou vzdálenost). Je to
noční motýl, jehož nezaměnitelné, až
120 mm velké zelené housenky s modrými bradavkami se štětičkami silných
černých chlupů se vyvíjejí na listech
ovocných stromů v sadech a zahradách.
S tímto impozantním motýlem se můžeme ojediněle setkat někdy v létě zrána
po teplé noci, kdy sedí nepohnutě na
kmenech stromů, velkých okrasných kamenech a podobně, a to dokonce přímo
v ulicích našeho města. Je to silně ohrožený zákonem zvláště chráněný druh
a jako mimořádný skvost naší přírody
zasluhuje nejpřísnější ochranu.

sport

Krutihlav obecný
(Jynx torquilla L.)

Jde o nenápadně zbarveného, šedohnědého, žlutohnědě skvrnitého ptáka
o něco většího než vrabec, podobajícího
se pěvcům, avšak patřícího do řádu šplhavců, tedy příbuzného datlům a strakapoudům. O jeho příslušnosti k této skupině svědčí jak jeho tělesná stavba (vratiprst, silný klínovitý zobák), tak i způsob
života (hnízdí ve stromových dutinách).
Živí se hmyzem, zejména mravenci, patří
proto mezi užitečné ptáky. Jeho rodové
jméno není náhodné, protože během
námluv samec i samice skutečně kroutí
hlavou. Obývá otevřenou krajinu se skupinami stromů, sady a starší zahrady a je
tažný. Ozývá se řadou charakteristický
táhlých stoupavých výkřiků „gee gee
gee“. Patří mezi silně ohrožené zákonem
zvláště chráněné druhy živočichů.
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Z Velkých Pavlovic na Mistrovství
světa ve fotbale 2006
Ještě dnes dohasíná atmosféra
nedávno skončeného MS ve fotbale
v Německu. Určitě patřilo k jedněm
z největších, jak sledovaností v médiích, tak i návštěvností samotnou.
Mezi ty, kteří pocítili jeho působivost
přímo na místě, byl i Jaroslav Pešák.
Navštívil jeden zápas naší reprezentace. Zrovna ten smolný v Kolíně nad
Rýnem s Ghanou…
Jak na Vás zapůsobila atmosféra
mistrovství a moderní stadion?
Stadion je nově zrekonstruovaný,
nádherný na vysoké úrovni. Atmosféra byla vynikající, skandovalo se
už před zápasem. Po obdržení první
branky naši ještě pořád věřili, že
zápas s Ghanou otočíme, ale po
obdržení druhé branky už nás téměř
nebylo slyšet.
Kolik českých fanoušků navštívilo
zápas?
Myslím, že tam bylo více jak
10 000 českých fanoušků z celkem
asi 50 000 diváků. Ale když bylo
třeba, bylo nás slyšet.
A jak to vypadalo ve městě?
V Kolíně to žilo fotbalem. Na stadion jsme se dostali asi tři čtvrtě hodiny před zápasem a atmosféra byla
úžasná, všichni skandovali, i naši
hráči. Už když se přijíždělo do města,
tak to bylo znát, že se tu odehrává
velký sportovní svátek. U stadionu
pak byly stánky se suvenýry. Před
zápasem byly všude fronty. Po zápase už to nebylo tak jásavé, odcházeli
jsme poněkud znechucení z výkonu
našich.

Máte pocit, že se hráči nesnažili?
To snad ani ne. Spíše se projevilo,
jak se nechali zaskočit silou a nasazením soupeře. Technicky na ně
měli, ale fyzičkou naše převálcovali.
Taktika byla samozřejmě taky jiná,
jak proti Americe, kterou jsme porazili 3:0. Asi si mysleli, že to s Ghanou
také bude jednoduché. Bohužel jsme
obdrželi hned na začátku gól a pak už
jsme je nedotáhli. I když se hráči snažili, nic nevymysleli. Bylo to takové
těžkopádné a nadělali hodně chyb.
Jaký byl pohled z místa, odkud jste
se díval na trávník?
Seděl jsem asi ve 13. řadě za
brankou, každopádně bylo dobře vidět. Stadiony jsou důmyslně řešeny.
Vidíte dobře z každého sedadla.
Co bezpečnost na zápasech? Zažil
jste nějaký incident?
K tomu nemohlo ani dojít, protože
vše bylo perfektně hlídané. Pořadatelská služba nespustila oči z fanoušků,
takže vše proběhlo bez problémů.
Po zápase už to bylo něco jiného,
někteří už byli opilí a pokřikovali
sprosté nadávky, ale vzhledem k tomu, že jim z jiných příznivců stejně
nikdo nerozuměl, tak to nevadilo.
Jak můžete Vaše dojmy celkově
shrnout?
I když jsme prohráli, celkově jsem
zklamaný nebyl. Byl to po všech
stránkách zážitek, skutečná slavnost
fotbalu. Chtěl jsem jen vidět více
zápasů, bohužel však nebyly lísky.
Na příštím mistrovství budou na naše
příznivce snad více myslet.
Roman Veverka

Hody, festivaly, koncerty, kina, divadla, výstavy...
Břeclavsko, Hodonínsko a Hradišťsko jako na dlani.
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Fotbalová sezona 2006/07 před zahájením
Tělovýchovná jednota Slavoj Velké Pavlovice zve všechny své příznivce na úvodní mistrovské zápasy svých mužstev.
Fotbalová sezona zahajuje již o hodovním víkendu a A mužstvo
v prvním utkání v neděli dopoledne hostí Vacenovice.

Neděle 13. 8. 2006
10.15 hod.

V. Pavlovice A – Vacenovice

Sobota 19. 8. 2006
Sobota 12. 8. 2006

16.30 hod.

14.15 hod. V. Pavlovice dor. A – Vacenovice
16.30 hod. V. Pavlovice B – Ch.Nová Ves
16.30 hod. V. Pavlovice C – Hlohovec C (hřiště Němčičky)

V. Pavlovice B – Rakvice

Neděle 20.8.2006
16.30 hod.

Baník Dubňany – V. Pavlovice A

Colorado

Uliční turnaj v kopané

Pozvánka na country večer

Z důvodu nepříznivého počasí odložený turnaj
v uliční kopané „O putovní modrý pohár“ se uskuteční v náhradním termínu, a to v pátek 18. srpna
2006 v 17.00 hodin na stadionu TJ Slavoj Velké
Pavlovice. Bližší informace u ing. Pavla Procházky,
tel.: 777 736 401.

Letní country večer na stadionu TJ Slavoj Velké
Pavlovice s hudbou Colorado se uskuteční v pátek
18. srpna od 20.00 hodin. Občerstvení zajištěno,
vstup na country večer je zdarma, sponzorem akce je
MS ODS Velké Pavlovice.

jízdní kola
• po - pá
8.00-12.00
13.00-17.00

• sobota
8.00-11.00

• výběr ze 100 kusů jízdních kol značek
AUTHOR, APACHE, SUPERIOR, DEMA
• horská, treková, crossová, silniční a dětská
• náhradní díly a doplňky na všechna běžně používaná kola
• sportovní oblečení, dresy, cyklistické rukavice, přilby
• funkční prádlo od ﬁrmy MOIRA, KLIMATEX, 2F
• zboží od 3000 Kč lze nakoupit na splátky i bez navýšení – ESSOX
• záruční i pozáruční servis
• provádíme montáž a opravy hydraulických brzd
Hlavní 68, Velké Pavlovice •
tel: 519 428 507 • velo@zaf.cz

KOVÁŘSTVÍ
Petr Valoušek
Velké Pavlovice, V sadech 22
Tel.: 519 428 421, 723 551 351
nabízí veškeré kovářské práce – ošetření
nářadí, výroba nářadí, kování koní, umělecké
kování a mnohé jiné

www.zaf.cz

V E L KO PAV LO V I C KÝ Z P R AV O DA J
informační dvouměsíčník města Velké Pavlovice
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