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Nevyzpytatelná příroda, tak lze charakterizovat výkyvy počasí, 
které nám přináší srovnání roku minulého a letošního. Zatímco 
v březnu roku minulého panovala ve městě tuhá zima s několika-
centimetrovou nadílkou sněhu, v roce letošním tomu bylo naopak. 
Sucho a téměř rekordní teploty. Bude to pro zemědělce rok úspěš-
ný, bude dostatek vláhy k tomu, aby se urodilo dostatek zeměděl-
ských produktů a v takové kvalitě, aby jejich realizace vynahradila 
celoroční námahu a starosti, které práci v zemědělství provází. Pro 
Velké Pavlovice je zemědělství neodmyslitelnou součástí. S jeho 
rozvojem a poklesem vždy kolísala i úroveň života místních obyva-
tel. Když byl rok úrodný, bylo to vždy poznat na obchodu a rozvo-
ji.Tak o tom aspoň hovoří místní kroniky. 

Počasí však není tím hlavním, co trápí zemědělce, a to nejen 
v našem městě. Nelíbí se přístup našich nejvyšších orgánů, ať již 
ministerstev či vlád bez rozdílu politické příslušnosti. Od roku 1990 
pro zemědělce nikdo nic významného neudělal. Zemědělství není 
výstavní skříní naší společnosti, stačí se jen rozhlédnout po země-
dělských podnicích na jižní Moravě. Stavby chátrají, stroje končí 
v neproniknutelném houští.To, co kdysi proslavilo Velké Pavlovi-
ce, meruňky a vinice, již v mnoha případech není chloubou.Velké 
plochy neobdělaných sadů, opuštěné či extenzivním způsobem pře-
žívající vinice jsou pro mnohé velkým zklamáním a skýtají žalostný 
pohled. A co bude za 10 let? Je nutné nad tím přemýšlet? Určitě 
ano. My tady žijeme a chceme žít. V městečku, které je usazeno 
v krásné a hodnotné krajině a může se pochválit nejkvalitnějšími 
meruňkami i víny. Nechceme, aby nám naši občané, pokud chtějí 
pracovat doma, museli za prací dojíždět. Chceme jim nabídnout 
pracovní příležitosti a to nejen v zemědělství. Zapomeňme na to, 
že se o nás někdo postará, cestu musíme hledat sami. Když v roce 
1936 vznikalo ovocnářsko-vinařské družstvo ve Velkých Pavlovi-
cích, nebylo to z důvodu nějakého nařízení. Jen zemědělci a výrobci 
vína hledali společnou cestu, jak si pomoci v odbytu a zhodnocení 
své práce. Žijí mezi námi ještě pamětníci z doby největšího rozvoje 
tohoto družstva, jejich vzpomínky a elán by mohly být inspirací. 
Po 70 letech jsou potomci našich bývalých zemědělců postaveni 
před stejný úkol. Najít cestu, jak si v zemědělství lépe zefektivnit 
a zhodnotit práci. Privatizace podniků, které se v minulém období 
v našem městě uskutečnily, se nezdařily nebo lépe řečeno, našim 
občanům život neulehčily. 

Na druhé straně vznik nových vinařských fi rem, Pavlovín, s.r.o., 
Vinařství Baloun, Vinařství V&M Zborovský a další rodinná vinař-
ství pomohla překonat nejhorší krizi a jsou i nadějí pro budoucnost. 
Postupný vznik nových vinařských sdružení „Forum Moravium“ 
a „Víno z Velkých Pavlovic“ přináší i určitý systém v propagaci 
a marketingu. Poslední vydařenou akcí byly „Velikonoční otevřené 
vinné sklepy“ a není lepší reklamy a propagace, než pokud návštěv-
níci z různých koutů naší republiky přijedou na takovou prezentaci, 
seznámí se s kvalitou místních vín a srdečností našich výrobců. 
Ohlasy z těchto akcí jsou mimořádně příznivé. Návštěvníci se 
o naše město dále zajímají a přijíždějí zpět. Výjimkou byl názor, 
který tuto akci hodnotil méně příznivě. Dovolím si citovat část to-
hoto hodnocení: „Včera jsem se zúčastnil na akci Otevřené sklepy. 
Navštívil a ochutnal jsem víno,kromě dvou sklepů, všechny sklepy 
a vinařství, mluvil jsem s některými vinaři i návštěvníky, hodně 
jsem srovnával s tím, co je „k dostání“ jinde. Protože se podobných 
akcí vcelku pravidelně zúčastňuji jak v zahraničí, tak i u nás doma 
cca 10 let, nevychází Váš podnik, dle mého názoru, moc úspěš-

O zemědělství a životním prostředí
ně. Nevím, jak hodnotíte návštěvnost, ale 
být organizátorem akce, tak bych spokojen 
nebyl.“  Hodnocení tohoto autora pramení 
z neznalosti problematiky a celkového cíle 
této akce. Byl by to určitě námět pro setkání 
a polemiku k pořádání takových akcí, ale 
z pohledu města byla tato akce jednoznačně 
zdařilá. Cílem a záměrem není dělat soutěž 
o rekordní návštěvnost. Mnohem důležitější je vzbudit zájem 
u návštěvníků, připravit jim příjemné prostředí, přesvědčit je 
o kvalitě a seznámit  s problematikou vinohradnictví a vinařství. 
Máme rádi akce příjemné, pohodové a cca 400-500 návštěvníků 
je na hraně únosnosti.

Oblast životního prostředí patří mezi nejdůležitější úkoly, 
které město řeší dlouhodobě. Udržení vysoké úrovně péče o kra-
jinu, veřejnou zeleň, odpadové hospodářství, péče o zemědělský 
půdní fond, nakládání s vodami a čistota města. Každodenní 
a nekonečná práce. Přesto má současné zastupitelstvo města 
neopakovatelnou šanci vtisknout krajině osobité prvky. Mohla 
by to umožnit komplexní pozemková úprava, jejíž zahájení se 
připravuje na konec letošního roku. Plochy pro výsadbu zeleně 
a veřejně prospěšné stavby lze právě při KPÚ vyčlenit. Rada 
města zřídila komisi pro životní prostředí a zemědělství, jejím 
předsedou byl jmenován ing.Vladimír Veverka, z její činnosti by 
rovněž mohly vzniknout zajímavé náměty a návrhy. V průběhu 
uplynulých dvou let se zastupitelstvo města rozhodlo pro radikál-
ní obnovu topolového lesíku u zastávky ČD. Již první výsledky 
po provedené rekonstrukci  části tohoto území jsou příslibem 
pro odpočinek. Celá akce je samozřejmě významně fi nančně 
nákladná a bude se realizovat postupně po jednotlivých etapách, 
projekčně se neustále dopracovává. Mladší generaci určitě potěší 
záměr vybudování hřiště pro skateboardy a cyklisty.  

Na počátku jarních měsíců se pracovníkům města podařilo 
vysadit více než 300 ks vzrostlých stromů podél polních cest. Po 
několika letech tyto stromy vytvoří vstupní brány do našeho měs-
ta a budou poskytovat dostatek stínu pro cyklisty i kolemjdoucí. 
Nejvýznamnější stavbou v oblasti životního prostředí je zahájené 
odbahňování rybníku. V uplynulých týdnech se práce zastavily 
z důvodu poruchy bagru. Město Velké Pavlovice má s dodavate-
lem stavby podepsanou smlouvu s dokončením všech stavebních 
prací do konce září 2007. Akce je průběžně hodnocena na kon-

Prořezávání větví stromů.  Foto: Z. Karber
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Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla 
6x a mimo jiné se zabývala následující problematikou:

- projednala informace o činnosti městského úřadu, městské 
policie a jednotky sboru dobrovolných hasičů, byla seznámena se 
zprávou Policie ČR o bezpečnostní situaci ve městě

- schválila vnitřní směrnice městského úřadu upravené v sou-
ladu s novým zákoníkem práce a platnými předpisy

- projednala zprávu o přezkoumání výsledku hospodaření 
města za rok 2006, stanovila výši odpisových plánů příspěvko-
vých organizací 

- schválila pronájem pozemku p. č. KN 4298, kultury orná, 
o výměře 1 344 m2 v trati Sůdný p. Pavlu Halmovi, Zahradní 32, 
za účelem zemědělského využití

- schválila pronájem pozemků p. č. KN 4225/1, kultury 
orná, o výměře 31m2, p. č. KN 4225/2, kultury vinice, o výměře 
1006 m2 a p. č. 4226, kultury orná, o výměře 118m2 v trati Sůdný, 
p. Eduardu Brablecovi, Hlavní 89, za účelem zem. využití

- schválila přidělení bytu 0+1 v bytovém domě v ul. Bří Mrš-
tíků 2 panu Petru Veverkovi, Dlouhá 43

- průřez lipového stromořadí v  ul.Hlavní, průběh investiční 
akce „Odbahnění rybníka a oprava technických prvků“ 

- schválila pronájem pozemku KN p. č. 4239 o výměře 
1 203 m2 kultury vinice a pozemku KN p. č. 4240 o výměře 91 m2 
kultury orná, v trati Sůdný p.Věře Rolíškové, Příční 3, za účelem 
zemědělského využití, pronájem pozemku KN p. č. 4102 o vý-
měře 855 m2 kultury vinice a pozemku KN p. č. 4101 o výměře 
350 m2 kultury orná, v trati Išperk p. Luďku Lacinovi, Herbenova 
13, za účelem zemědělského využití a pronájem pozemku KN 
p. č. 4366 o výměře 1 438 m2 kultury orná, v trati Zahájka 
p. Františku Veverkovi, Hlavní 73, za účelem zeměděl. využití

- odsouhlasila návrh na vyřazení 366 svazků naučné a krásné 
literatury z fondu městské knihovny z důvodu opotřebovanosti 
a  poskytnutí fi nančního příspěvku domu dětí a mládeže na opravu 
keramické pece

- zabývala se konáním letních diskoték v areálu TJ Slavoj
- schválila nabídku na umístění prezentace Velkých Pavlovic 

na zvukovém panelu ČR, který je nainstalován na Náměstí Svo-
body v Brně

- schválila návrh rozpočtového opatření č. 2/2007, týkající se 
přijetí neinvestiční dotace z Jihomoravského kraje na platy členů 
JSDH ve výši 150 tis. Kč

- schválila fi nanční příspěvek ZO Českého svazu včelařů, 
o. s., na nákup přístroje na aerosolování léčiv

- odsouhlasila podepsání smlouvy č. 07120632 mezi městem 
Velké Pavlovice a Státním fondem životního prostředí České 
republiky o přijetí dotace na akci „Velké Pavlovice - odbahnění 
rybníka a oprava technických prvků“ ve výši 5.877.000,- Kč

- zabývala se cenou vstupného na vinobraní 2007 – vstupné 
v pátek 100,- Kč, celodenní vstupné v sobotu 150,- Kč, vstupné 
do areálu stadionu TJ Slavoj 100,- Kč

- schválila pronájem pozemku parc. č. KN 4072 o výměře 
464 m2, kultury orná, p. č. KN 4032 o výměře 808 m2 a p. č. KN 
4033 o výměře 1142 m2 kultury vinice v trati Sůdný p. Květo-
slavu Blaškovi, Bezručova 25, za účelem zemědělského využití, 
pronájem pozemku p. č. KN 4142 o výměře 2019 m2, orná v trati 
Sůdný, p. Kazimieru Baranovi, Tovární 12, za účelem zeměděl-
ského využití

-  odsouhlasila změnu pronájmu pozemků KN 3614 o výměře 
811 m2 kultury orná, p. č. KN 3615 o výměře 729 m2, p. č. KN 
3616 o výměře 783 m2, p. č. 3617 o výměře 1430 m2, p. č. 3618 
o výměře 667 m2 kultury vinice v trati Kamenec, dále pozemky 
p.č. KN 3619 o výměře 1677m2 kultury vinice v trati Kamenec 
a část p. č. 3538 o výměře 17481 m2 kultury orná v trati Zemník, 
pozemku p. č. KN 3620 o výměře 2220 m2kultury vinice v trati 
Kamenec, Vinařství V a M Zborovský v.o.s., Dlouhá 2, za úče-
lem zemědělského využití

- schválila žádost fi rmy Continet s.r.o. – Ing. Pavel Veverka 
o povolení pořádání letního koncertu hudební skupiny Kontra-
fakt, Peha ...) v areálu TJ Slavoj

Zastupitelstvo města na svém III. zasedání, které se konalo 
dne 15. března  2007 mimo jiné projednalo:

• zprávu o činnosti rady města 
• zrušilo část usnesení ze zasedání ZMě č. V/03 ze dne 19.6. 

2003 
• schválilo rozpočtové opatření č.11/2006, celkové zvýšení 

příjmů i výdajů o 138.200,- Kč
• rozpočtové opatření č. 12/2006, celkové snížení příjmů i vý-

dajů o 14.500,- Kč 

• schválilo plnění rozpočtu za rok 2006  – celkové příjmy 
46 050 tis. Kč, celkové výdaje 53 985 tis. Kč a celkové fi nanco-
vání 7 935 tis. Kč

• projednalo a schválilo plnění sociálního a kulturního fondu 
za rok 2006  a rozpočet na rok 2007 

• schválilo rozpočtové opatření č.1/2007  – celkové příjmy 
včetně fi nancování 50 160 tis. Kč, celkové výdaje 50 160 tis. Kč

• schválilo změnu č. 4 ke zřizovací listině Základní školy 
Velké Pavlovice 

trolních dnech za účasti stavebního dozoru a agentury ochrany 
a přírody krajiny v Brně. Nyní již fi rma pokračuje v pracích a ter-
mín dokončení není v žádném případě ohrožen. Celkové náklady 
na odbahnění mají dosáhnout 8.793.793,- Kč, dotace ze SFŽP činí 
5.877.000,- Kč, z rozpočtu města bude akce dofi nancována část-
kou 2.916.793,- Kč.

Při investicích do zlepšování životního prostředí se neočeká-
vá jejich návratnost. Některá města či obce dávají přednost jiným 
oblastem života. 

Ve Velkých Pavlovicích tomu tak není, ale věřme, že budoucí 
generace našich občanů tyto investice ocení.

Pavel Procházka
      starosta města 
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• odsouhlasilo odkoupení pozemků KN p.č. 441/2 o výměře 134 
m2,  444/2 o výměře 192 m2 dle geometrického plánu č. 1358-153/
2006 a pozemku p.č. 442 o výměře 325 m2 vše v k. ú. Velké Pavlo-
vice za cenu 1 Kč za m2

• projednalo podání žádosti o přidělení neinvestiční dotace ve 
výši 150.000,- Kč na zajištění pohotovosti JPO II na rok 2008 a při-
jetí dotace ze státního rozpočtu ve výši 2 mil. Kč na nákup požární 
techniky pro JSDH a její dofi nancování

• schválilo uzavření smlouvy mezi Jihomoravským krajem 
a Městem Velké Pavlovice o poskytnutí dotace na stavební úpravy 
mateřské školy ve výši 500 tis.Kč, schválilo fi nanční příspěvek ve 
výši 25.000 Kč gymnáziu na částečnou úhradu dopravy  zájezdu 
studentů do Paříže ve dnech 21.4.2007 – 28.4.2007  a neinvestiční 
fi nanční příspěvek ve výši 50 tis. Kč farnímu úřadu  na projektovou 
dokumentaci na opravu střechy kostela

• stanovilo cenu bytů při prodeji z majetku města současným 
nájemníkům ve výši ceny odhadní, snížené o 30%, schválilo odkou-
pení pozemků pro podnikatelské aktivity v trati Rybník (pozemky 
vymezené ÚPD změnou č.2) ze cenu 52,50 Kč

• schválilo dle předpisu zásady poskytování cestovních náhrad 
členům zastupitelstva ve stejném rozsahu jako zaměstnancům měs-
ta 

• schválilo prodej majetku města: 
- prodej pozemku p.č. KN 88/19 v k.ú. Velké Pavlovice o vý-

měře 90 m2 p. Rudolfu Kaderkovi, Bezručova 3, z důvodů dořešení 
vlastnických vztahů pod částí budovy vinárny

- pozemku p.č. KN 4641/624 v k.ú. Velké Pavlovice o výměře 
11 m2 manželům Petře a Markovi Konečným, Nová 54, z důvodu 
vytvoření stavebního místa a stavby rodinného domu

- pozemku p.č. KN 4641/27 v k.ú. Velké Pavlovice o výměře 
99 m2 manželům Anně a Emilovi Hlávkovým, Kpt. Jaroše 29, z dů-
vodu dořešení vlastnických vztahů zahrady u rodinného domu

- pozemku p.č. KN 4641/584 v k.ú. Velké Pavlovice o výměře 
348 m2 p. Jarmile Popelkové, Lidická 4, z důvodu vytvoření staveb-
ního místa a stavby rodinného domu

- pozemku p.č. KN 4641/602 v k.ú. Velké Pavlovice o výměře 
147 m2 p. Danielu Prokešovi,  Němčičky 247 a Ivě Hercogové, 
Starohorská 19, z důvodu dořešení vlastnických vztahů zahrady 
u rodinného domu

- pozemku p.č. KN 4641/661 v k.ú. Velké Pavlovice o výměře 
238 m2 p. Ing. Martinu Šťavíkovi, V Sadech 47,z důvodu vytvoření 
stavebního místa a stavby rodinného domu

- pozemku p.č. KN 2130/7 v k.ú. Velké Pavlovice o výměře 
1 m2 paní Jitce Lužné, V Údolí 51,  z důvodu dořešení vlastnických 
vztahů pozemku pod částí RD 

- pozemku p.č. KN 4465/11 v k.ú. Velké Pavlovice o výměře 
28 m2 p. Miroslavě Horákové, B. Němcové 1, z důvodu dořešení 
vlastnických vztahů pozemku pod garáží

- pozemku p.č. KN 4465/12 v k.ú. Velké Pavlovice o výměře
25 m2 manželům Květoslavu a Naděždě Blaškových, Bezručova 
25, z důvodu dořešení vlastnických vztahů pozemku pod garáží 

- pozemku p.č. KN 4465/13 v k.ú. Velké Pavlovice o výměře 
25 m2 manželům Antonínu a Vlastě Pekaříkovým, Hlavní 
132,z důvodu dořešení vlastnických vztahů pozemku pod garáží

- pozemku p.č. KN 4465/14 v k.ú. Velké Pavlovice o výměře 
27m2 nezl.Dominice Melicharové, Starohorská 4, zastoupené 
otcem p.Pavlem Melicharem, z důvodu dořešení vlastnických 
vztahů pozemku pod garáží 

• schválilo směnu pozemku p.č. KN 2342/12 o celkové výmě-
ře 24 m2 v k.ú. Velké Pavlovice za část pozemku p.č. KN 4446 
o výměře 24m2 s p. Květoslavem Fišrem, Nad Zahrady 4, za 
účelem výstavby garáže

Některé dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a ob-
čanů města, které byly na zasedání uplatněny:

•  Člen ZMě p. Jan Kadlec - vybudování chodníku  a opravy  
komunikace v ul.Brněnská, současné označení místních komuni-
kací, úklid po stavebních pracích v ul. Starohorská, požadavek 
občanů ke zveřejňování zápisů z rady a zastupitelstva: 

Ing. Pavel Procházka - oprava komunikace a vybudování 
chodníku je stále v jednání  s příslušnými orgány a úřady, do-
pravní značky jsou drahé, na místních komunikacích, kde není 
velký provoz, platí pravidlo pravé ruky. V ul. Starohorská bylo 
prováděno odstraňování závad a příčin zatékání do sklepů ob-
čanů, město chce občanům pomoci, práce stály spoustu peněz 
a materiály potřebné při stavbě jsou postupně odváženy, nelze 
však provést vše najednou.

Usnesení ze zápisu zasedání zastupitelstva je zveřejněno na 
úřední desce, internetu i ve zpravodaji, celý zápis je k nahlédnutí 
na MěÚ. Zasedání rady je neveřejné, vybrané body ze zasedání 
jsou zveřejňovány ve zpravodaji.

• Členka ZMě p. Ivana Vojtěšková - nedostačující parkovací 
místa ve městě, vhodnost zhotovit pamětní desku obětem II. svě-
tové války, vyzvat pamětníky např. ve zpravodaji, aby zavzpomí-
nali na jednotlivé občany, obnovení společenské kroniky:

Ing. Pavel Procházka - připomínkami je možné se zabývat, co 
se týká společenské kroniky, pokud by občan  chtěl zveřejnit svůj 
údaj ve zpravodaji, musí učinit písemný souhlas, jak bylo uvede-
no v posledním čísle, zatím nikdo svůj zájem nepotvrdil.

• P. Zdeněk  Hercog - k problému provozu v ul. Brněnská, re-
konstrukce měla být provedena v roce 2007: Ing. Pavel Procház-
ka - město vejde v jednání s Krajským úřadem Jm kraje a bude se 
snažit, aby akce byla provedena co nejdříve.   

                                                                           Jitka Krátká
tajemník MěÚ

Rada Velkopavlovického zpravodaje vyzývá občany, kteří mají 
zájem zveřejnit číslo svého mobilního telefonu v připravovaném 
Telefonním seznamu občanů Velkých Pavlovic, aby jej nahlásili 
na Turistickém informačním centru (budova knihovny), Hlavní 9,
tel. 519 428 149, e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz. 

Děkujeme za váš zájem.

Připravuje se telefonní seznam občanů 
Velkých Pavlovic Máte zájem zasadit si v nově vznikajícím lesoparku 

u vlakové zastávky svůj vlastní strom a starat se o něj? Pak 
máte právě tu nejlepší příležitost. Výsadbu (proběhne během 
měsíce dubna až května) organizuje Město Velké Pavlovice, 
které vám současně zajistí i mladé stromky vhodných druhů. 

      Bližší info u Ing. Zdeňka Karbera,
      tel. 519 428 143, e-mail: karber@velke-pavlovice.cz

Chcete mít svůj vlastní strom?
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Doklady, které je nutno předložit při podání žádosti o vydání 
cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s bio-
metrickými údaji

Nepodává se žádost na úředním tiskopisu, nepředkládá se 
fotografi e.

Občan ve věku od 5 do 15 let:
• žádá zákonný zástupce spolu s dítětem 
- rodný list
- dosavadní cestovní pas (pokud nevlastní, předloží doklad    

         o státním občanství ČR**)
- občanský průkaz zákonného zástupce
• vyhotovený cestovní pas vyzvedne zákonný zástupce

Občan ve věku od 15 do 18 let:
• občan žádá osobně spolu se zákonným zástupcem
- občanský průkaz
- rodný list
- dosavadní cestovní pas
- občanský průkaz zákonného zástupce
• vyhotovený cestovní pas vyzvedne žadatel    

Občan od 18 let:
• občan žádá osobně
- občanský průkaz
- dosavadní cestovní pas
• vyhotovený cestovní pas vyzvedne žadatel

** Doklad o státním občanství ČR
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR podá 

zákonný zástupce dítěte na matrice dle místa trvalého pobytu 
a předloží doklady:

     - rodný list dítěte
     - oddací list rodičů dítěte nebo rodné listy rodičů dítěte        
       (pokud se tito narodili po 1.1.1954)
     - občanský průkaz rodiče k prokázání totožnosti
     - správní poplatek 100 Kč

Doklady, které je nutno předložit při podání žádosti o vydání 
cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s bio-
metrickými údaji

(vyhotovení cestovního dokladu v kratší lhůtě, do 15-ti dnů)

Předkládá se vyplněná žádost o vydání cestovního pasu         
a 2 fotografi e.

Občan ve věku do 5 let:
• žádost podává zákonný zástupce
 - rodný list

INFORMACE  PRO OBČANY

 - 2 fotografi e
 - dosavadní cestovní pas (pokud nevlastní, musí předložit 

           doklad o státním občanství ČR)
 - občanský průkaz zákonného zástupce    
 - vyhotovený cestovní pas vyzvedne zákonný zástupce

Občan ve věku od 5 do 15 let:
• žádost podává zákonný zástupce
     - rodný list
     - 2 fotografi e
    - dosavadní cestovní pas (pokud nevlastní, musí předložit 

              doklad o státním občanství ČR)
     - občanský průkaz zákonného zástupce
     • vyhotovený cestovní pas vyzvedne zákonný zástupce

Občan ve věku od 15 do 18 let:
• žádost podává občan osobně spolu se zákonným zástupcem
    - občanský průkaz žadatele
    - 2 fotografi e
    - dosavadní cestovní pas
    - občanský průkaz zákonného zástupce
• vyhotovený cestovní pas si vyzvedne žadatel

Občan od 18 let:
• žádost podává občan osobně
  - občanský průkaz
  - 2 fotografi e
  - dosavadní cestovní pas
 • vyhotovený cestovní pas si vyzvedne žadatel

Správní poplatky, lhůty pro vydání a platnosti cestovních pasů

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s bi-
ometrickými údaji

- Věk 5-15 let, lhůta pro vydání - do 30 dnů, správní poplatek 
        100 Kč, platnost pasu 5 let.

- Nad 15 let, lhůta pro vydání - do 30 dnů, správní poplatek 
        600 Kč, platnost pasu 10 let.

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat 
s biometrickými údaji („rychlovka“)

- Věk do 5 let, lhůta pro vydání – do 15 dnů, správní poplatek 
         50 Kč, platnost pasu 1 rok

- Věk 5-15 let, lhůta pro vydání – do 15 dnů, správní poplatek 
         1000 Kč, platnost pasu 6 měsíců

- Nad 15 let, lhůta pro vydání do 15 dnů, správní poplatek 
         1500 Kč, platnost pasu 6 měsíců

Městský úřad Hustopeče, správní odbor vydává na požá-
dání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy 
(ISVS), a to:

- ověřený výpis listu vlastnictví z katastru nemovitostí
- ověřený výpis z obchodního rejstříku
- ověřený výpis z registru živnostenského podnikání

Tyto ověřené výpisy mají právní sílu originálu, získaného ji-
nak pouze přímo na příslušném úřadu, tedy katastrálním úřadu, 
krajském soudu nebo živnostenském úřadu.

Poplatek za tento výpis z informačního systému je 50,-Kč za 
každou, i započatou stranu (zákon č.634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). 

Cestovní doklady
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Upozornění na povinnou výměnu 
občanských průkazů

Podle Nařízení vlády č. 612/2004 Sb., jsou občané ČR 
povinni provést výměnu občanských průkazů vydaných:

-  do 31.12.1998 za občanské průkazy se strojově čitelný-
mi údaji nejpozději do 31.12.2007 (platnost průkazu se tedy 
zkracuje o 1 rok vůči datu platnosti uvedenému na tomto 
průkazu).

Žádost o vydání občanského průkazu je občan povinen 
podat nejpozději do 30.listopadu 2007.

-  do 31.12.2003 za občanské průkazy se strojově či-
telnými údaji nejpozději do 31.12.2008. Žádost o vydání 
občanského průkazu je občan povinen podat nejpozději do 
30.listopadu 2008

 Výměna je bezplatná.

O výměnu nemusí žádat občané narození před 1.lednem 
1936, pokud v jejich současném občanském průkazu není 
doba platnosti vyznačena a omezena konkrétním datem.

Upozornění na povinnou výměnu 
řidičských průkazů

Podle § 134 odst.2, písm.a) zákona č. 61/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů musí být do 31.12.2007 provedena vý-
měna všech řidičských průkazů, které byly vydány v období od 
1.7.1964 do 31.12.1993. 

O výměnu řidičského průkazu požádáte u referátu dopravy 
Městského úřadu v Hustopečích, v úřední dny pondělí – středa 
v době od 08.00 do 17.00 hodin.

Výměna je bezplatná.

Doložíte: řidičský průkaz, občanský průkaz a 1x foto.

Neodkládejte výměnu na poslední chvíli, čas běží,vyřiďte si 
nový řidičský průkaz ji nyní!!!

Dagmar Švástová

Telegrafi cky

Omlazování lip a vzrostlých porostů
Pracovníci Služeb města Velké Pavlovice spolu se specia-

lizovanými odborníky pracovali během měsíců února až dubna 
na omlazování starých a vzrostlých stromů. V první fázi byly 
prořezány mohutné lípy v ulici Hlavní, z nichž muselo být něko-
lik (na základě odborného posudku) díky špatnému stavu zcela 
odstraněno. Obdobně byla omlazena i zahrada mateřské školy 
v ul. Bří Mrštíků. Projdete-li se nyní po této ulici, nabídne se vám 
tak trochu jiný pohled na zahradu i budovu školky, která byla do-
posud za stromy téměř celá schovaná.

Hasiči věnovali fi nanční dar dětem
Sbor dobrovolných hasičů z Velkých Pavlovic věnoval dne 

7. března 2007 místní mateřské škole fi nanční dar v hodnotě 
5.000 Kč. Peníze, které si hasiči vydělali pořádáním maškarní 
diskotéky pro děti, slouží tak opět dětem. Za darovanou částku 
byla našim nejmenším zakoupena oblíbená odrážedla, na kterých 
se v nynějších teplých dnech školkaříci nadšeně prohánějí po 
zahradě.

7. března 2007 bylo nejtepleji ve Velkých Pa-
      vlovicích

Dne 7. března 2007 bylo na území celé jižní Moravy na 
tuto dobu neobvykle slunečno a teplo. Teploty na téměř všech 
jihomoravských meteorologických stanicích pokořily osmnáct 
stupňů Celsia. Nejtepleji bylo však u nás - ve Velkých Pavlo-
vicích. V odpoledních hodinách se rtuť teploměru zastavila na 
úctyhodných 18,4 °C.  

Vinařství Baloun si z Paříže přivezlo čtyři me-
      daile

Na jedné z nejvýznamnějších světových soutěží vín Vinalies 
Internationales v Paříži si připsal další vynikající úspěch Radomil 
Baloun. Získal čtyři stříbrné medaile za Ryzlink vlašský 2006 
pozdní sběr, Sauvignon 2006 pozdní sběr, Rulandské bílé 2006 
výběr z hroznů a Hibernal 2006 výběr z hroznů.
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Nové chodníčky na hřbitově
Zaměstnanci Služeb města ve spolupráci s místními dobro-

volníky pracovali během měsíce března na další etapě úpravy 
a zkrášlení hřbitova. Prostřednictvím štěrku a oblázků byly 
zpevněny chodníčky kolem hrobů. Občanům, kteří přišli ochotně 
pomoci, děkujeme!

Klub historie a vlastivědy Hustopečska navští-
      vil naše město

V sobotu 24. března 2007 zavítala do Velkých Pavlovic vý-
prava Klubu historie a vlastivědy Hustopečska. První zastávka 
turistů byla v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde je kostelnice 
paní V. Ševčíková seznámila s jeho historií. Místostarosta města 
Ing. Z. Karber návštěvníkům přiblížil památky města a pozval 
hosty do výstavního sálu na radnici, kde zhlédli výstavu foto-
grafi í. Poté je komplexem škol, ZŠ a gymnáziem, provedl ředitel 
PaedDr. A. Kavan.

Výstava morčat byla velmi úspěšná
I. Propagační výstava morčat, kterou dne 24. března 2007 ve 

Velkých Pavlovicích uspořádala ZO chovatelů morčat a jiných 
hlodavců Praha a ČSCH Velké Pavlovice, se setkala s velkým 
zájmem jak ze strany vystavovatelů, tak i ze strany návštěvníků. 

Výstavní mazlíčci i prodejní morčata obsadila na 100 výstavních 
klecí. Najít jste zde mohli i takové druhy jako Šeltie, Peruánec, 
Merino, US TEDDY, nebo Naháče.

Zrekonstruovaný Supermarket Jednota
Jednota - spotřební družstvo Mikulov – slavnostně otevřelo 

29. března 2007 nový Supermarket ve Velkých Pavlovicích. 
V rozšířených, zrekonstruovaných a moderních prostorách čeká 
na zákazníky rozšířená nabídka sortimentu. 

Bývalé nákupní středisko bylo postaveno v letech 1988 - 92, 
po 15 letech provozu to byla první zásadní rekonstrukce objektu. 
Nové prostory již odpovídají současným požadavkům nákupu 
různého druhu zboží, pokladny jsou vybaveny snímači čárových 
kódů.

Rozšířená otevírací doba prodejny Supermarket Jednota Vel-
ké Pavlovice: Pondělí až pátek 6.30 - 17.30 hod., Sobota 6.30 
- 11.30 hod.

Výsadba topolové aleje
Vykácením lesíka u zastávky ČD Velké Pavlovice o topoly 

nepřijdou. Zaměstnanci Služeb města vysadili během měsíce 
dubna u zastávky  novou topolovou alej.
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Turistická sezóna 2007 byla zahájena seminá-
       řem TIC

Ve čtvrtek 19. dubna 2007 proběhl ve Velkých Pavlovicích 
seminář Turistických informačních center „Pod Pálavou“, které 
sdružuje osm „íček“ našeho regionu - Velké Pavlovice, Husto-
peče, Lednice, Valtice, Břeclav, Pasohlávky, Židlochovice a Po-
hořelice. 

Setkání se zúčastnili i vzácní hosté, kteří pracovníky proškoli-
li na témata „Propagace vinařské turistiky a cykloturistiky“ - Jan 
Grombíř (Moravské vinařské stezky Greenways Brno) a „Víno 
a vinařství“ - Ing. Jiří Kopeček, Csc. (Vinařská akademie Val-
tice). Účelem setkání byla také vzájemná výměna zkušeností, 
propagačních materiálů a tím pomyslné zahájení letošní turistické 

sezóny.

Střelby mysliveckých sdružení
15. dubna 2007 proběhly 1. okresní střelby mysliveckých 

sdružení okresu Břeclav. Střeleb se zúčastnilo 14 tříčlenných 
družstev. Vítězem se stalo družstvo z Horních Bojanovic s nástře-
lem 108 terčů, druhé skončilo družstvo z Hustopečí s nástřelem 
105 terčů a Velké Pavlovice se umístily na velmi úspěšném třetím 

Rotary Internacional ve Velkých Pavlovicích
Dne 24. dubna 2007 navštívil město Velké Pavlovice Petr 

Pajas DGE 2007-2008 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 
2240 Česká republika a Slovenská republika, který projednal se 
starostou města Pavlem Procházkou realizaci mezinárodní sou-
těžní přehlídky pod názvem Rotariáni a víno, která se uskuteční 
ve Velkých Pavlovicích ve dnech 11. - 13. dubna 2008.

Na přehlídce budou zastoupena vína z České republiky, Slo-
venské republiky, Rakouska, Německa, Slovinska, Maďarska, 
Ukrajiny, Rumunska a Moldavie. V dobrovodném programu 
přehlídky se představí výrobci sýrů, masných výrobků 

a pečiva ze všech účastnických zemí.

Při své návštěvě města si udělal příští Guvernér Distriktu 2240 
i čas na zajímavou besedu se studenty Septimy Velkopavlovické-
ho gymnázia kde se živě diskutovalo na téma Historie ROTARY, 
charitativní projekty ROTARY a občanská společnost.

Společně se svými hostiteli si prohlédl město i okolní vinice 
a poté pokračoval ve své pracovní cestě na Otevřený meeting Ro-
tary klubu Valtice - Břeclav, který proběhl za účastí starostů obcí 
kde žijí členové RC Valtice - Břeclav.  (Ing. J. Benda PhD.)

(ilustrační fotografi e: Karolína Bártová)
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místě s 99 terči. Další střelecké závody se budou konat 24. června 

2007 na střelnici v Šakvicích.  
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V sobotu 21. dubna 2007, v předvečer Dne Země, byl ve Vel-
kých Pavlovicích vysazen stromek oskeruše - jeřábu domácího 
- Sorbus domestica, který je symbolem moravského Slovácka.

Den Země se slaví od roku 1969 jako ekologicky motivovaný 
svátek. Poprvé se konal v USA v San Francisku. OSN ho začalo 
slavit v roce 1971 a od roku 1990 se k Americe připojil i zbytek 
světa a 22.duben se stal Mezinárodním dnem Země. Cílem je 
ochrana pří-
rody, hledání 
obnovitelných 
zdrojů energie 
a recyklace 
odpadů.

F a n f á r y  
d e c h o v é h o 
souboru ZUŠ 
s dirigentem 
MgA. Zbyň-
kem Bílkem 
z a h á j i l y 
v parčíku před 
velkopavlo-
vickou radnicí 
jeho slavnost-
ní výsadbu. 
Mgr. Vít Hr-
doušek z Tva-
rožné Lhoty, 
propagátor to-
hoto vzácného 
o v o c n é h o 
stromu, dovezl sazenici, která je první symbolickou oskeruší ve 
Velkých Pavlovicích vysazenou ve 21. století a naváže na staleté 
tradice pěstování oskeruší ve vinohradnických oblastech. Účastní-
ci výsadby symbolicky přihodili několik lopat půdy a stromek byl 
zalit vínem Rulandským bílým z Vinařství V.& M. Zborovský, 
tak jak bývalo dobrým zvykem, aby stromek dobře prospíval.

Oskeruše vysazovali vinaři na okraje vinic, aby poskytovaly 
stín při odpočinku po namáhavé práci, jejich sušené plody se po-
užívaly jako lék a přírodní konzervant vína, měly mnohostranné 
použití jako potravina, pálila se z nich vynikající oskerušovice 
a z mimořádně tvrdého dřeva se zhotovovaly součástky dřevě-
ných lisů na hrozny.

Starosta Ing. Pavel Procházka obdržel pro Město Velké Pav-
lovice „Certifi kát nositele oskerušové tradice“ a místostarosta 
Ing. Zdeněk Karber prázdnou láhev na oskerušovici, která bude 
naplněna po vypálení první úrody plodů, možná již za deset let?

Doufáme, že se tento téměř zapomenutý ovocný strom znovu 
rozšíří a vinaři obnoví tradici, že při výsadbě vinice se na úvratí 
sází i oskeruše, která je nejen krásným soliterním stromem zdobí-
cím krajinu, ale poskytuje i  mnohostranný užitek.    

Ing. Zdeněk Karber  
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Výsadba oskeruše

Čistírna oděvů,kterou provozuje město,poskytuje služby každé úterý a pátek od 11.30 do 17.00 hodin v budově kina 

(vchod ze strany od školy). Zároveň oznamuje, že od 1.5.2007 nejsou přijímány k vyčištění kožené oděvy.

publicistika

Všichni návštěvníci našeho města oceňují jeho upravenost, 
čistotu a malebnost, která je zásluhou většiny občanů, kteří pečují 
o své domy a jejich okolí. V údržbě pořádku pomáhají nadstan-
dardním způsobem služby města, které pečují i o všechny veřejné 
plochy. Ve většině obcí vůbec není obvyklé, aby pravidelně kaž-
dý pátek zaměstnanci obce sváželi rostlinný odpad. 

Bohužel část občanů komplikuje městu tuto práci, protože 
si plete tuto službu se svozem komunálního odpadu a do pytlů 
a jiných různých obalů nachystá všechny možné odpadky, včetně 
skla a stavební suti. Pracovníci služeb města se setkávají i s tako-
vými raritami, jako je třeba dvousetlitrový kovový sud napěcho-
vaný posečenou trávou …

Žádáme proto občany, aby rostlinný odpad nedávali do plas-
tových pytlů, ale aby ho připravili například do starých beden na 
hrozny a podobných lehkých obalů, ze kterých se obsah snadno 
vysype na vlečku a  nádoba se vrátí majiteli. 

Komunální odpad mohou občané  vždy v sudý týden v sobotu 
od 8:00 do 12:00 hodin uložit na sběrném dvoře městského úřa-
du. 

V katastru obce se setkáváme s dalším problém a to je nepořá-
dek okolo polních cest. Úvratě často celý rok zdobí hromady réví 
a větví, ke kterým se postupně přidávají další odpadky. Zlozvy-
kem je i to, že při kultivaci polí, sadů a vinic jsou rostlinné zbytky 
a hlína vytahovány na cesty, kde znesnadňují průjezd ostatním 
a na zpevněných cestách jsou zdrojem prachu anebo bláta. 

V sousedním Dolním Rakousku s sebou hospodář vozí ven  
lopatu a pometlo a uklidí po sobě. 

Dále je nutné zmínit se o vandalismu. Po každém víkendu se 
objevují vyvrácené dopravní značky, rozbité koše na odpadky, 
převrácené lavičky, zničené veřejné osvětlení, rostliny vytrhané 
z kontejnerů, polámané stromy nebo převrácený celý kontejner na 
zeleň. Pachatelé budou dřív či později odhaleni, jak se to podařilo 
u sprejerů, a patřičně potrestáni. 

Ing. Zdeněk Karber 

Pořádek! Pořádek?
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Možná se občas ptáte, co se děje v zimním období na Turistic-
kém informačním centru, jež se v našich končinách specializuje 
především na letní sezónu. Můžeme vás ujistit – nuda tu nevlád-
ne. 

Práce našeho infocentra je velmi rozmanitá, kreativní, musí-
me neustále reagovat na nové podněty, projekty a zároveň vyvíjet 
svou vlastní aktivní činnost a hýřit novými zajímavými nápady. 

Téměř denně se zabýváme aktualizací webových stránek 
našeho města www.velke-pavlovice.cz. Staráme se zde o elektro-
nickou úřední desku, zveřejňujeme aktuality, aktualizujeme ka-
lendář akcí, doplňujeme fotogalerii, zveřejňujeme sportovní vý-
sledky a mnohé další úpravy reagující na průběžné dění a změny 
ve městě. Naší snahou je prostřednictvím internetových stránek 
oslovit jak místní občany, tak i turisty a nabídnout jim co nejza-
jímavější a nejaktuálnější zprávy o Velkých Pavlovicích. Dále se 
zabýváme doplňováním kalendáře akcí na webových stránkách 
Velkopavlovické vinařské podoblasti www.velkopavlovicko.cz 
a čeká nás naplnění nového turistického webu Jihomoravského 
kraje www.jizni-morava.cz informacemi o Velkých Pavlovicích, 
včetně průběžného zveřejňování kulturního kalendáře.  

V současné době se na půdě našeho infocentra velmi inten-
zivně pracuje na dvou nových, zajímavých a co se týče nároků 
na tvorbu propagačních materiálů, obsáhlých projektech. Jedním 
z nich je komplexní „Propagace Mikroregionu Hustopečsko“, 
druhým je projekt „Modré Hory“. 

Co si představit pod pojmem „Propagace Mikroregionu 
Hustopečsko“?

 Jedná se o celkovou propagaci všech 29 obcí našeho 
mikroregionu, která bude rozdělena do několika zajímavých 
tématicky laděných brožur – Prezentace obcí Mikroregionu 
Hustopečsko, Církevní památky, památky a zajímavosti Mikrore-
gionu Hustopečsko, Folklór a tradice Mikroregionu Hustopečsko, 
4 dílný Turistický průvodce mikroregionem s brožurou informač-
ního minima, brožura ubytovacích a stravovacích zařízení celého 
mikroregionu, brožura sportovních zařízení, Příroda Mikroregio-
nu Hustopečsko, Víno a vinařství v Mikroregionu Hustopečsko 
a samostatná mapa. 

Všechny materiály jsou bohatě doplněny pěknými fotografi e-
mi míst známých, ale i zapomenutých, fotografi emi zajímavých 
architektonických staveb, typických lidových motivů, nostalgic-
kých zákoutí, barevného a živého folklóru, hroznů révy vinné 
a vinohradů a také přírodních skvostů. 

Prioritou naší práce je prezentovat náš mikroregion co by mís-
to, kde si každý najde „to své“ -  ať je obdivovatelem památek, 
příznivcem toulek přírodou, turistou, cyklistou či vášnivým spor-
tovcem, zapřísáhlým folkloristou, milovníkem vína nebo i his-
torickým badatelem. Mikroregion Hustopečsko je přirovnávám 
k srdci jižní Moravy – připravovaným materiálem chceme doká-

Turistické informační centrum v období mimo sezónu
zat, že v tomto srdci je místo opravdu pro každého.

Co si představit pod pojmem „Modré Hory“?
V těchto dnech vrcholí také příprava projektu zvaného „Mod-

ré Hory“ spojující sousedící obce, které k sobě měly vždy velmi 
blízko - Velké Pavlovice, Němčičky, Bořetice, Kobylí a Vrbici. 
Cílem projektu je zviditelnit toto území co by atraktivní turis-
tický, cykloturistický a vinařský pětiúhelník spřízněných obcí. 
Potencionálním návštěvníkům chceme vytvořit bohatou nabídku 
možností trávení volného času o dovolených u nás, která je zamě-
řena především na aktivní odpočinek, ale i na poklidné návštěvy 
vinných sklepů, folklórních akcí a zajímavých přírodních lokalit. 
Snahou projektu je představit území „Modrých Hor“ jako koléb-
ku charakteristických a historicky hluboce zakořeněných odrůd 
modrých vín – proto název „Modré Hory“. Současně s tištěnými 
materiály se připravuje i zavedení ochranné známky pro vína 
z produkce místních vinařů s názvem „MODROHORSKÉ, VÍNO 
Z MODRÝCH HOR“ a v neposlední řadě i oblíbený dřevěný tu-
ristický suvenýr. 

Nové cyklovýletní trasy

V minulém zpravodaji jsme zmiňovaly, že jsme se nechaly 
na veletrhu cestovního ruchu v Brně Regiontour 2007 inspirovat, 
ale bylo řečeno „o tom až v příštím Zpravodaji“. Naše inspirace, 
v kombinaci s četnými požadavky turistů z loňské sezóny, vyús-
tila v nápad vytvořit několik zajímavých tras cyklovýletů s po-
drobnými mapkami se zakreslenými cestami, stručným popisem 
tras a zajímavými tipy kam se během putování podívat a na co 
nezapomenout. 

V současné době máme tímto způsobem nově zpracovanou 
Cykloturistickou trasu „Krajem André“, tip na cyklistický vý-
let TRASA č. I (V. Pavlovice, V. Bílovice, Vrbice, Bořetice, 
V. Pavlovice), tip na cyklistický výlet TRASA č. II (V. Pavlovice, 
V. Bílovice, Čejkovice, Vrbice, Kobylí, Bořetice, V. Pavlovice). 
V plánu máme vypracovat další podobné tipy na výlet a také 
malého průvodce po našem městě. Výše zmiňované propagační 
materiály jsou vám k dispozici jak na našem infocentru, tak i ve 
všech okolních infocentrech našeho regionu. 

 Jak jste se již mohli dočíst v příspěvku „Z města tele-
grafi cky“, dne 19. dubna 2007 uspořádalo naše TIC ve spolu-
práci s Městem Velké Pavlovice seminář a školení Turistických 
informačních center „Pod Pálavou“, jež sdružuje 8 TIC (Velké 
Pavlovice, Hustopeče, Lednice, Valtice, Břeclav, Pasohlávky, 
Židlochovice a Pohořelice). Mimo mnohé jiné byla jedním z bodů 
setkání výměna propagačních materiálů. Velkopavlovické info-
centrum disponuje nyní početným množstvím svých materiálů 
i materiálů okolních obcí a regionů, na něž byly pořízeny pro lepší 
přehled, snadnější manipulaci a rychlé vyhledávání nové otočné 
stojany. Doufáme tedy, že se u nás bude turistům líbit a že zde 
vždy najdou vše, co očekávají.

Karolína Bártová a Věra Procingerová

i

„KRAJ BEZE STÍNU“
slavnosti Hanáckého Slovácka
Krumvíř 2007

15. a 16. června 2007 
Zlaté  husle a sólisté Lúčnice, Slovácký soubor Kyjov, 
soutěž verbířů a další...                    www.krumvir.cz
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O  studnách

publicistika

V lednu 2007 byla Ministerstvem zemědělství a Minister-
stvem životního prostředí zahájena informační kampaň o zániku 
vybraných povolení k odběru podzemních nebo povrchových 
vod. Zákon č. 20/2004 Sb. (tzv. „euronovela“) stanovil, že vy-
braná povolení k nakládání s vodami zanikají nejpozději k datu 
1.1.2008 (pokud nezaniknou dříve uplynutím doby, na kterou 
byla udělena), Zákon vycházel z požadavků evropské politiky 
v oblasti vod, podle kterých je třeba s vodou hospodařit přede-
vším s ohledem na její zásadní význam jako jednoho z nejcenněj-
ších přírodních zdrojů. 

Odběr povrchové nebo podzemní vody povolují pro potře-
by jednotlivých občanů (domácností) pověřené obecní úřady 
– Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí. 

Základní informační zdroje:
• Ofi ciální internetové stránky Ministerstva zemědělství 

www.mze.cz
• internetové stránky Ministerstva zemědělství a Ministerstva 

životního prostředí k informační kampani www.zanikpovoleni.cz
• bezplatná infolinka Ministerstva zemědělství 800 101 197

Pro snadnější orientaci v dané problematice mohou sloužit 
tyto dotazy a odpovědi:

1. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti 
studnu postavenou někdy kolem roku 1925. Musím žádat o nové 
povolení ?

Nemusíte. Odběr podzemní vody ze studny vybudované před 
1.1.1955 se považuje za povolený, nehledě na to, že v listinné 
podobě žádné rozhodnutí vydáno být nemuselo. Pokud zároveň 
odběr podzemní vody slouží, podle prohlášení odběratele, k in-
dividuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou (tzn. např. 
k vaření, splachování WC, zalévání zahrady, mytí vozidla, napá-
jení zvířat apod.), považuje se odběr za povolený i po 1.1.2008 
a o žádné nové povolení není třeba žádat. Není podstatné, zda 
se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo 
jinde, např. v místě rekreační chaty či chalupy.

2. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti 
studnu postavenou v roce 1975. Žádné povolení k odběru vody 
nemám. Mám o něco žádat ?

Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1.1.1955 
lze pouze na základě platného povolení příslušného správního 
orgánu (vodohospodářského orgánu, popř. dnes vodoprávního 
úřadu). Pokud o vydání povolení nebylo v minulosti požádáno 
a povolení nebylo vydáno, je nezbytné co nejdříve o vydání po-
volení požádat pověřený obecní úřad. Jejich seznam naleznete na 
těchto stránkách.

3. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti 
studnu postavenou v roce 1995. Vše mám řádně povoleno – mu-
sím žádat o nové povolení ? 

Nemusíte žádat, pokud jde o odběr určený pro individuální 
zásobování domácnosti pitnou vodou. Za odběr podzemní vody 
ze zdroje určeného pro individuální zásobování domácnosti pit-
nou vodou se považuje odběr podzemní vody, u něhož je účelem 

nakládání s vodami odběr vody pro zásobování domácnosti pit-
nou vodou nebo je použita jiná formulace vyjadřující tento účel  
(uvedeno v platném povolení k odběru podzemní vody). Není 
přitom podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v mís-
tě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či 
chalupy. Pokud se tedy jedná o individuální zásobování pitnou 
vodou, platnost povolení dnem1.1.2008 nezaniká.

4. Mám jako fyzická osoba nepodnikající zahradu u potoka 
a vodou zalévám přes léto zeleninu. Musím mít nějaké povole-
-ní ?

Pokud není k odběru povrchové vody (tj. např. voda v poto-
ku, v rybníku, v řece apod.) využíváno zvláštní technické zaří-
zení (např. čerpadlo), ale voda je odebírána např. přímo konví, 
pak žádné povolení není třeba. Pokud je k odběru povrchové 
vody využíváno zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo, 
trkač apod.), pak je třeba povolení příslušného pověřeného 
obecního úřadu (vodoprávní úřad), a to bez ohledu na množství 
odebrané vody.

5. Kdo je „osoba s odbornou způsobilostí“ ?  
Za osobu s odbornou způsobilostí se považuje hydrogeolog 

podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Čes-
kém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Jeho vy-
jádření je podkladem vydání povolení k odběru podzemní vody, 
pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhoduje 
jinak. Doporučuje se proto před podáním žádosti konzultovat 
tuto otázku s příslušným vodoprávním úřadem.

6. Je řízení o vydání nového či prodloužení stávajícího povo-
lení k odběru podzemní vody zpoplatněno ?

Řízení o vydání povolení k odběru podzemní vody, k odbě-
ru povrchové vody ani řízení k o vydání povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nepodlé-
há správnímu poplatku.

7. Musím mít povolení k odběru podzemní vody, když mám 
na zahradě studnu, kterou vůbec nevyužívám ?

Nemusíte. Povolení k odběru podzemní vody by měl mít 
pouze ten, kdo podzemní vodu skutečně odebírá. Pokud pod-
zemní vodu neodebíráte, nemusíte mít žádné povolení a studnu 
nikam nenahlašujete.

8. Má pro mě nějaký význam, že budu vodu odebírat na zá-
kladě povolení vydaného příslušným vodoprávním úřadem? 

Nutnost mít povolení by se neměla chápat jen jako povin-
nost, ale také jako ochrana svého zdroje vody. Když tomu, kdo 
platné povolení nemá, někdo v okolí strhne pramen, tak nemá 
žádné dovolání. Pokud však platné povolení k odběru podzemní 
vody má, má podle platných předpisů i nárok na opatření ná-
hradního zdroje vody nebo na jednorázovou kompenzaci za to, 
že o vodu ve studni přišli.

9. Co mám dělat jako fyzická osoba (nepodnikám), pokud 
mám studnu po roce 1955 a mám ji uvedenou pouze v kolaudač-
ní rozhodnutí k domu ?
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Pokud je uvedené rozhodnutí pouze kolaudačním rozhodnutím 
Vašeho domu, měl byste neprodleně požádat příslušný vodoprávní 
úřad, kterým je pověřený obecní úřad, o vydání povolení k odběru 
podzemní vody z Vaší studny. Formulář žádosti („Žádost – odběr 
domácnost“) je k dispozici na portálu www.zanikpovoleni.cz 
nebo v listinné podobě na vodoprávním úřadu, kde Vám v případě 
potřeby s jeho vyplněním pomohou.

10. Musím mít povolení k odběru ze studny, ze které odvádím 
vodu samospádem do své nemovitosti ?  

Ano, musíte. Dle platných předpisů se voda ve studni vždy 
považuje za vodu podzemní. K odběru podzemní vody je vždy 
třeba povolení příslušného vodoprávního úřadu, a to bez ohledu 
na způsob, četnost či množství odebírané podzemní vody. 

11. Na jak dlouho se vydává povolení k odběru vody ?
Vodoprávní řízení o vydání povolení k odběru podzemní vody 

je vždy zahájeno k návrhu (žádosti) žadatele, který ve své žádosti 
uvede dobu, na kterou odběr podzemní vody žádá. Časové omeze-
ní povolení k nakládání s vodami je pak výsledkem vodoprávního 
řízení.

12. Jak mám doložit, že studna byla vybudovaná před        
1.1.1955 ?

Zjednodušeně lze říci, že k doložení stáří může postačit 
např. i dokumentace ke stavbě, u které je studna umístěna. Jako 

v každém jiném řízení je možné k provedení důkazů užít všech 
důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci (tj. 
prokázání stáří studny) a které nejsou získány nebo provedeny 
v rozporu s právními předpisy. Jde např. o listiny či svědeckou 
výpověď.

13. Na kom v případě kontroly odběru vody ze studny leží dů-
kazní břemeno o stáří studny ?

Úvodem je třeba uvést, že není úmyslem  ministerstva země-
dělství ani nižších správních orgánů vlastníky kontrolovat či bez-
důvodně nutit dokládat nemožné. Stejně jako tomu bylo doposud, 
budou pověřené orgány kontrolovat povolení k odběru podzemní 
vody pro individuální zásobování domácností pitnou vodou pouze 
namátkově, popřípadě na upozornění, pokud načerno postavená 
studna strhne ostatním v okolí vodu. Žádné plošné kontroly se 
nechystají. Důkazní břemeno v případě event. kontroly leží na 
správním orgánu, ten, pokud chce někoho postihnout za proti-
právní jednání v řízení z moci úřední, musí prokázat naplnění 
skutkové podstaty deliktu.

14. Potřebuji povolení k zachytávání dešťové vody do sudu na 
zalévání zahrady ?

Žádné povolení k takovému zachytávání vody nepotřebujete.

František Bartoš, 
vedoucí Stavebního úřadu

publicistika

Od ledna  letošního roku je v platnosti nový stavební zákon 
č. 183/2006 Sb., který přináší nová pravidla pro ohlašování, po-
volování, provádění, a odstraňování staveb. Ti, kteří mají v pod-
vědomí zákon č. 50/1976 Sb. (stavební zákon ve znění pozdějších 
úprav), zjišťují, že ve stavebním zákoně došlo  k podstatným 
změnám. Před účinností nového stavebního zákona byla  sdělo-
vacími médii  prezentována představa o zásadním zjednodušení 
procesu stavebních a souvisejících řízení. Při uvádění nového sta-
vebního zákona do praxe, není vše tak jednoduché, jak bylo médii 
prezentováno. V následujících řádcích se pokusím popsat některé 
nové zásady pro Vaši snadnější orientaci v této problematice:

U staveb povolených dle zákona č. 50/1976 Sb. (starý staveb-
ní zákon) bude povoleno užívání stavby na základě provedeného  
kolaudačního řízení také dle tohoto zákona. 

Stavba rodinného domu se zastavěnou plochou do 150 m2, 
se sklepem do hloubky tří metrů, do dvou nadzemních podlaží 
a s podkrovím -  pokud se pozemek nachází v místě určeném pro 
stavbu RD, stačí podat ohlášení stavebnímu úřadu. Ohlášení se 
provede na stanoveném formuláři, který bude doložen doklady 
a projektovou dokumentací jako doposud ke stavebnímu povole-
ní. Před podáním ohlášení stavby je třeba požádat na stavebním 
úřadě o vydání územně plánovací informace k zamýšlené stavbě.

Stavba rodinného domu se zastavěnou plochou nad 150 m2 
- vyžaduje vždy územní řízení  a následně stavební povolení. 
Vlastní proces územního řízení je oproti původnímu hodně od-
lišný. Stavební úřad může spojit územní a stavební řízení, jsou-li 

Nový stavební zákon
podmínky v území jednoznačné.   

Stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné 
plochy a do 5m výšky, nepodsklepené a neobsahující pobytové 
místnosti (garáže ap.)  nepotřebují stavební povolení ani ohláše-
ní, stačí  územní souhlas, který vydá  stavební úřad po doložení 
požadovaných dokumentů.

Bazén, zimní zahrada do 40 m2 - platí stejné požadavky, jako 
pro předchozí stavby do 25 m2.

Kanalizační, vodovodní  a energetické přípojky – pokud je 
jejich délka do 50 metrů, není třeba  stavební povolení ani ohlá-
šení. Je nutné požádat stavební úřad o vydání územního souhlasu 
a k  žádosti je třeba přiložit požadované doklady včetně vyjádření 
správců sítí, kterých se přípojka může dotýkat. 

Plot  - pokud bude výšky 1,8 m a nebude hraničit s veřejnou 
komunikací nebo veřejným prostranstvím, není třeba stavební 
povolení ani ohlášení. Stačí vydání územního souhlasu sta-
vebním úřadem.  Pokud ovšem bude sousedit se silnicí  nebo 
veřejným prostranstvím, bude nutné stavební povolení včetně 
územního rozhodnutí.

Rekonstrukce rodinného domu se zastavěnou plochou do 
150 m2, se sklepem do hloubky tří metrů, do dvou nadzemních 
pater s podkrovím – pokud nebude zasahováno do nosné kon-
strukce a  nemění se vzhled ani způsob užívání a rekonstrukce 
nemůže ovlivnit negativně životní prostředí a požární bezpečnost 
– není třeba ohlášení ani stavební povolení.
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V roce 2006 bylo Městkou policií ve Velkých Pavlovicích 
uloženo celkem 19 blokových pokut na místě zaplacených v cel-
kové hodnotě 6.800,- Kč. Dále byla uložena jedna blokové pokuta 
na místě nezaplacená v hodnotě 500,- Kč. 

Blokovou pokutou jsou řešeny závažnější přestupky proti 
veřejnému pořádku, tak i proti bezpečnosti a plynulosti silniční-
ho provozu. Pokud je přestupek tak závažný, že by pokuta byla 
neúčinná, přestupek postupujeme k vyřízení Městskému úřadu 
v Hustopečích, popř. Komisi k projednávání přestupků ve Vel-
kých Pavlovicích. 

Přestupky je možné řešit také domluvou. Ty nemívají charak-
ter velké nebezpečnosti pro společnost. Těchto přestupků řešíme 
nejvíce a věříme, že řádná a důrazná domluva účinkuje lepe než 
jakákoliv pokuta. Mezi nejčastější přestupky řešené domluvou 
patří neoprávněná zabrání veřejného prostranství. V roce 2006 
bylo řešeno domluvou asi 120 přestupků. 

Dále strážníci Městské policie „vybírají“ poplatky z místa. 
V roce 2006 jsme během velkopavlovických hodů vybrali od 
stánkařů 3.790,-  Kč a během velkopavlovického vinobraní 
5.320,- Kč. 

Kromě vybíraní těchto poplatků, probíhá celoročně  kontrola 
stánkových prodejců, která je zaměřena především na fi nanční 
záležitosti týkající se umístění stánku na pozemcích Města.

Městská policie kontroluje také vozidla, která jeví známky 
vraku popř. jsou dlouhodobě nepojízdná.  V roce 2006 jsme vy-
zvali 24 majitelů vraků popř. nepojízdných vozidel, aby je odstra-

nili z místní komunikace či veřejného prostranství. 
Další úkol, který plní Městská policie ve Velkých Pavlovi-

cích, je odchyt psů. V roce 2006 bylo odchyceno 15 psů. 
Mezi řešenými věcmi v roce 2006 nechybí ani černé skládky 

odpadů. Zaregistrovali jsme čtyři větší skládky. Nejnebezpečnější 
skládka byla pravděpodobně založena v trati „Sůdný“. Vše bylo 
Městskou policií zdokumentováno a předáno Městskému úřadu 
v Hustopečích – odboru životního prostředí. MěÚ Hustopeče tuto 
věc vrátil k projednání Městu Velké Pavlovice – Komisi k projed-
návání přestupků.

Městská policie velmi dobře spolupracuje se Službami měs-
ta a pracovnicemi na MěÚ. Např. kontroluje veřejné osvětlení, 
průchodnost chodníků, viditelnost dopravních značek, provádí 
kontroly bývalého lesíku, rybníku. Zjišťuje totožnosti podomních 
prodejců a snaží se eliminovat jejich výskyt. 

Dále strážníci dohlíží na dodržování pořádku při kulturních 
akcích. A to snad při všech větších akcích, které se ve Velkých 
Pavlovicích konají (koncerty v sokolovně, hody, vinobraní, zpí-
vání u vánočního stromu, neplánované akce – velké pohřby).

Zákonem máme určenou spolupráci s PČR. Spolupráce je 
vzájemná a na velmi vysoké úrovni. PČR nám vyhovuje při 
neprodleném zjišťování majitelů vozidel, zjišťování totožností 
osob a pomáhá nám při řešení situací, které nemá městské police 
v kompetenci.

Hasil Petr 
velitel MěP

publicistika

Výměna krytiny, výměna oken - udržova-
cí práce, jejichž provedení nemůže negativně 
ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost a nejde 
o kulturní památku, nevyžaduje ohlášení ani sta-
vební povolení.

Dokončené stavby ohlášené nebo povolené 
stavebním povolením dle nového stavebního 
zákona, budou po dokončení užívány na základě 
ohlášení stavebníka stavebnímu úřadu nebo na 
základě vydání kolaudačního souhlasu  staveb-
ním úřadem.

Další novou věcí je provádění kontrolních 
prohlídek rozestavěných staveb ve fázi uvedené 
ve stavebním povolení, dle plánu kontrolních 
prohlídek stavby, před vydáním kolaudačního 
souhlasu a v dalších případech stanovených 
tímto zákonem. Dále bych chtěl také upozor-
nit, že s účinností nového stavebního zákona 
se podávají jednotlivé žádosti stavebníků na 
předepsaných příslušných formulářích, které 
jsou k vyzvednutí na stavebním úřadě nebo 
také v elektronické podobě na stránkách
 www.velke-pavlovice.cz. 

Vzhledem k tomu, že stavební zákon je nový 
a jeho problematika je velmi rozsáhlá, nelze se 
dotknout všech jeho částí. Tímto článkem jsem 

chtěl jen upozornit na  nejzákladnější změny. Stavební zákon se uvádí do praxe a ně-
která pravidla se postupně vyjasňují. V konkrétních případech a  případných nejas-
nostech Vám doporučujeme návštěvu na stavebním úřadě, kde Vám rádi poskytne-
me příslušné informace.                                                                                            

František Bartoš
                                                      vedoucí stavebního úřadu

P L A C E N Á  I N Z E R C E
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Z týdeníku Moravský Jih – 10. 4. 2007
Vinné sklípky a dobré víno lákalo turisty * VELKÉ PAV-

LOVICE (luk) - Stovky návštěvníků z celé republiky, Slovenska 
a Rakouska procházeli se skleničkami v rukou v sobotu 7 dubna 
Velkými Pavlovicemi a brali sklípky místních vinařů útokem.

Zdá se, že na jihu Moravy se tradice otevřených vinných 
sklepů a nabídka lahodného moku z produkce moravských vina-
řů začíná stávat tradicí. Po velmi úspěšném putování za vínem 
v sousedních Velkých Bílovicích, našli milovníci dobrého vína 
cestu i do Pavlovic. A mohli nejen ochutnat vynikající moravská 
vína, ale nahlédnout i do velkých provozů místních vinařských 
fi rem a nebo obdivovat staré habánské sklepy. 

Byly jich otevřeny téměř dvě desítky a z nich ten nejstarší, 
místního vinaře  Pavla Laciny pochází dokonce ze 16. století. 
„Nabízím tradiční vína, která se na jižní Moravě pěstují, tedy 
Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský, Modrý Portugal, Rulandské 
bílé, nebo Frankovku. Tato akce je užitečná nejen z obchodního 
hlediska, ale hlavně se při ní podaří navázat kontakty. Když lidem 
chutná, najdou si k nám příště cestu zase,“ uvedl Lacina, který 
ročně vyprodukuje kolem 30 000 lahví vína. „Z Pavlovic odebírá-
me víno pro naše zákazníky již několik let, proto jsem si tuto akci 
nenechal ujít a přijel i s několika přáteli. Jsme doslova nadšení, 
nemá to chybu,“ konstatoval František Škabroud, který pracuje 
jako šéfkuchař v pražské vyhlášené bohémské vinárně Slavia. 
Akci, kterou zaštítilo město a připravili ji členové Občanského 
sdružení Víno z Pavlovic si pochvalovali i místní podnikatelé. 
Nejen vinné sklípky, ale i místní restaurace a ubytovny byly bez-
nadějně obsazeny. „Chceme propagovat nejen produkty našich 
vinařů, ale vše, co může naše město v turistickém ruchu nabíd-
nout,“ řekl místostarosta Velkých Pavlovic Ing. Zdeněk Karber. 

Napsali o nás … Velké Pavlovice v tisku

Z deníku Mladá fronta Dnes – 12. 4. 2007
Internet dobývá i malé vesnice * Jižní Morava (vha) - Včera 

v poledne hlásili ve Velkých Pavlovicích, že ve zdejším družstvu 
přijmou dojičku. Na internetu to však místní četli už ráno. We-
bové stránky zde aktualizují tak často, že mnohdy předběhnou 
místní rozhlas. 

Obcí, z jejichž webových stránek se lidé dozvědí jen histo-
rické informace, v kraji valem ubývá. Stránky jsou přehlednější, 
plné obrázků a kromě jízdních řádů, telefonních seznamů i or-
dinačních hodin a dalších důležitých informací si některé obce 
vymýšlejí na web i speciality. V Pohořelicích, ale i jinde posílají 
zájemcům hlášení místního rozhlasu i e-mailem a v Dambořicích 
na internet zase například pověsili rady, jak v archívech hledat 
předky. 

Rychlost je tím nejdůležitějším. „Máme perfektní způsob 
vkládání zpráv a můžeme je doplňovat i z domu,“ líčí Karolína 
Bártová z městského informačního střediska ve Velkých Pav-
lovicích, proč jsou rychlejší než rozhlas a proč mají aktuality 
i o víkendu.

Ve Velkých Pavlovicích jsou tak hbití, že krátce na to, co 
místostarosta uviděl na listech meruněk skvrny, na stránkách se 
objevila zpráva o hnědnutí listů s fotografi í a doporučením, jak 
stromy ošetřit.

„Hned, jak jsem ji dala na internet, poslala jsem manželovi 
e-mail, ať se na to podívá. Meruňky máme v sadu taky,“ popisuje 
Karolína Bártová, jak se teď i na malém městě šíří zprávy moder-
ním způsobem…

Výtah z tisku: Karolína Bártová

publicistika

21. dubna 2007 probíhal přes katastr našeho města závod. Docela 
velký závod. Závod Mistrovství ČR v rally, Mistrovství ČR v rally histo-
rických automobilů a volný zónový závod o Pohár generálního ředitele 
AGROTEC Hustopeče a.s.

 Dovolil bych si pohlédnout na tento závod očima nezávislého pozo-
rovatele.

Nadšení z konání závodu v okolí Velkých Pavlovic jsou samozřejmě 
nejvíce fanoušci burácejících motorů. 

Setkal jsem se dokonce se zemědělci-vinaři, kteří chtěli, aby se rally 
jelo kolem jejich vinice. Důvod? Jednoduchý. Pořadatel rally totiž musí 
zajistit trať tak, aby vyhovovala nějakým normám a tak se na nezpevněné 
polní cesty naváží drť. Po této drti poté jezdí i vinaři a to je lepší než 
jezdit po blátě.

Z pozitivních pohledů lze vybrat ještě jeden a to zviditelnění našeho 
města. Pokud chceme něco vytěžit z cestovního ruchu, tak kdy jindy, než 
při celostátní akci. V diskuzích na internetu se dočtete, že nejlepší z rally 
na jižní Moravě bylo stejně posezení ve sklípku. Myslím si, že právě o to 
jde.

Abychom celostátní podnik jenom nevychvalovali, rozebereme i ne-
gativa. Nejhorší co může nastat je, že se lidi v době závodu nedostanou 
na pole nebo do vinice. Skoro se dá říci, že se jedná o velký problém. 
„Sobota v háji, na pole jsem se ani nepodíval“, řeknou si mnozí. Ale, … 

Zamyšlení na téma Agrotec Rally 2007
podívat na pole se můžu i v neděli. 

Pokud je sobota tak důležitá, tak mi nikdo nebrání, abych ráno 
na pole přijel a po ukončení závodu odjel. Pravda, musel bych si pod 
rozkvetlou třešní udělat piknik a jíst studený oběd, ale myslím si, že i to 
jde překousnout, když se ještě můžu dívat, jak kolem mě projíždí osádka 
ostřílená světovými starty Jan Kopecký a Filip Schovánek.

Další negativum je také závažné. Co když mně závodící auto vletí do 
vinice a poškodí mi sloupek? Co když prokluzující kola auta v zatáčce 
„vyhodí“ z mého pole 0,05m3 zeminy s naklíčeným obilím? 

Myslím si , že pořadatelé rally se v případě vzniku nějaké škody vždy 
s poškozeným dohodnou. Příští rok by totiž mohli mít problém s pořádá-
ním obdobného podniku. 

Co se stane, když mi vjede neznámý mládenec opojený láskou ne-
známé holky do pole a poničí mi úrodu? Nestane se nic, protože neznám 
neznámého mládence ani neznámou holku.

Nejlepší je nic nedělat, nic nepořádat. Nemusel by se nikdo rozčilo-
vat, nemusel by nikdo polemizovat, nemuselo by se nic povolovat, nemu-
selo by se nic zakazovat, nemusely by se řešit žádné problémy, nemuselo 
by se nic zařizovat a já bych nemusel psát toto zamyšlení.

Ale, … za rok bychom mohli slyšet, proč se nic neděje? Proč neudě-
láte nějakou akci? 

Proč? Protože je nejlepší nic nedělat.
Petr Hasil
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Počínaje školním rokem 2006/2007 začala výuka cizího ja-
zyka na ZŠ již od třetího ročníku. Žáci se tedy tomuto, v dnešní 
době velmi důležitému předmětu, věnují sedm z devíti ročníků 
základní školy. Výuka cizího jazyka v raném věku je v součas-
nosti často diskutované téma a vyžaduje  specifi cký přístup.

V naší základní škole navštěvuje všech 28 žáků třetího roční-
ku hodiny angličtiny. Cílem učitelů je velmi nenásilně až hravě 

Cizí jazyk na I. stupni ZŠ
seznamovat žáky s cizím jazykem. Při výuce je použito minimum 
psaného slova, její náplň je založena především na poslechu, na 
jednoduché konverzaci a na hře.

Po těchto krátkodobých zkušenostech s výukou angličtiny 
ve třetím ročníku hodnotíme  její vývoj za zdařilý a doufáme, že 
tomu tak bude i nadále.

Marek Lacina

Dne 26. 2. 2007 proběhlo na Základní škole Velké Pavlovice školní kolo v recitační soutěži. 
Zúčastnilo se 14 žáků 1. – 5. ročníku.

Děti byly na soutěž dobře připraveny a při recitaci vládla příjemná atmosféra.
Na závěr porota vyhodnotila nejlepší žáky v každé kategorii. Vítězové dostali za umístění 

diplom a všichni účastníci soutěže pamětní list a věcnou odměnu.

Umístění žáků – 1. kategorie:

1.    Robin Podrázský, II.B
2.    Veronika Listová, III.A
3.    Viola Krausová, III.A

Recitační soutěž

Umístění žáků – 2. kategorie :

1.    Inka Koutná, V.A
2.    Jan Míchal, IV.B
3.    Šárka  Koutná, IV.A
3.    Veronika Stávková, V.B

Vítězové obou kategorií postoupili do okresního kola. 

            Mgr. Jitka Martincová

Odpoledne  19. dubna 2007 se konal zápis dětí do mateřské 
školy pro školní rok 2007 – 2008.

Se svými rodiči přišlo 36 dětí. Tento den byl zároveň Dnem 
otevřených dveří. Všichni měli možnost nahlédnout do tříd, zapo-

Zápis do MŠ

V pátek 13.4. 2007 proběhlo ve Velkých Pavlovicích na hřišti za 
kostelem“ okrskové kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Tato 
soutěž je  každoročně vyhlašována Ministerstvem dopravy a je ur-
čena především pro žáky 5. – 8. ročníků. 

Již před měsícem začaly na naší škole probíhat přípravy na tuto 
soutěž. Žáci ZŠ a studenti gymnázia se v průběhu týdne scházeli po 
vyučování a řešili zkušební  testové otázky. Svoje cyklistické doved-
nosti a znalosti si poté vyzkoušeli při cvičné jízdě na hřišti a s paní 
učitelkou Procházkovou prošli a zopakovali otázky zdravovědy.

V pátek v devět hodin dopoledne byla dopravní soutěž zahájena. 
Soutěžící měli za úkol absolvovat  čtyři soutěžní disciplíny, kterými 
byly jízda zručnosti, jízda podle dopravních značek, zdravověda 
a testy pravidel silničního provozu. 

Dopravní soutěž

V průběhu celé soutěže si naši žáci a studenti vedli velmi dobře, 
v jednotlivých disciplínách se jim podařilo získat minimum trestných 
bodů, a díky tomu nakonec v celé soutěži skončili na krásném prvním 

a druhém místě, obdrželi pěkné věcné ceny a současně získali 
postup do krajského kola, které se uskuteční 10. května v Břec-
lavi.

Lenka Tesařová, vychovatelka 

jit se do her a činností dětí, které se po odpočinku postupně roz-
cházely domů. Paní učitelky připravily spousty hraček a zajíma-
vých činností a každé z dětí si odnášelo domů nějaký výrobek.

Jiřina Zigová,  ředitelka MŠ
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Stejně jako v minulých letech, tak i letos, se několik žáků naší 
školy zúčastnilo pěvecké soutěže mladých zpěváků lidových pís-
ní našeho regionu s názvem ,,Na tú našu notečku “, která se usku-
tečnila v neděli 15. dubna v kulturním domě Beseda v Rakvicích. 
Soutěž probíhala v pěti kategoriích podle věku jednotlivých 
zpěváků. V poměrně náročné konkurenci dětských zpěváčků 
z Hlohovce, Kobylí, Lednice, Moravského Žižkova, Přítluk, Rak-
vic,  Šakvic, Velkých Bílovic a Vrbice všichni naši žáci ve svých 
kategoriích obstáli na výbornou.

Na tú našu notečku

V první kategorii žáků 1. a 2. tříd se na 2. místě umístil Ond-
řej Míchal, 3. místo obsadil Jakub Malhocký. Ve druhé kategorii 
žáků 3. a  4. tříd si druhé místo vyzpíval Jan Míchal a ve 3. kate-
gorii žáků 5.-6. tříd první místo obsadila Barbora Grůzová.

Jan Míchal a Barbora Grůzová postoupili dále do oblastního 
kola, které se uskuteční ve druhé polovině měsíce dubna v Mi-
kulově.

                                   Žáky na soutěž připravovala a příspěvek 
zpracovala Taťána Hanzálková

Mezi nejoblíbenější sportovní soutěže na 1. stupni ZŠ patří vy-
bíjená a kopaná. Tradiční  turnaje probíhají během celého školního 
roku a těší se velké oblibě dětí.  V tomto roce poprvé žáci 2. – 5. 
tříd soutěží v kopané o Pohár starosty města. Od začátku školního 
roku probíhají zápasy mezi jednotlivými třídami. A hrají nejenom 
chlapci, ale i děvčata. V měsíci dubnu proběhnou poslední a roz-
hodující fi nálová utkání. Ti nejlepší si odnesou vytoužený pohár 
a postup do okrskového kola, který proběhne v Hustopečích. 

Vybíjené se účastní  žáci ze 4. a 5. tříd. První místo v tomto 

O pohár starosty města
turnaji získali sportovci z páté třídy. Odměnu za výbornou hru 
si odnesli nejenom vítězové, ale všichni hráči turnaje. Okrskové 
kolo ve vybíjené proběhne na naší škole ve Velkých Pavlovicích, 
kdy změříme síly s družstvy z okolních škol.

Našim malým sportovcům  přejeme  hodně úspěchů při repre-
zentaci školy a pěkné sportovní zážitky. 

 Za kolektiv vyučujících
 Mgr. Eva Drienková

V pátek 13. 4. 2007 se na Gymnáziu v Kloboukách u Brna 
uskutečnilo okresní kolo středoškolské odborné činnosti. Naše 
gymnázium reprezentovali Hana Studýnková a Martin Horáček. 
Své práce úspěšně obhájili, ve svých oborech obsadili první místo 
a postoupili do krajského kola.

Hanka Studýnková obhajovala svou práci „Lymská borelióza“. 
Touto nemocí onemocněla její kamarádka a poprvé se setkala 

s tím, jak je tato nemoc nebezpečná, jestliže se její příznaky neroz-
poznají včas. V tom případě je léčení zdlouhavé a výsledky léčby 
nejisté. 

Ve své práci se zabývá postupem léčby pacientky Martiny Ku-
čerové, u níž se nemoc rozvinula tak dalece, že nemohla chodit, 
trpěla závratěmi a došlo u ní k těžkým psychickým potížím a de-
presím. Po dvou letech neúspěšné léčby se paní Kučerová obrátila 
o pomoc na pana Miroslava Němce, lidového léčitele.

Hanka v práci popisuje způsob alternativní léčby LB u paní Ku-
čerové a její výsledky. Podstatou je léčba Lymské boreliózy podle 
krevních skupin, která vychází z předpokladu, že člověk s určitou 
krevní skupinou má dané dispozice pro ochranu imunitního systé-
mu, na který může mít vliv i kvalita stravy. Východiskem léčky je 
úprava stravy a stravovacích návyků, doplněná kombinací homeo-
patických léků Culevitu (prevence proti nádorovému onemocnění, 
podpora imunitního systému), Mega protectu (komplex antioxy-
dantů s výtažky stromu Ginkgo biloba – jinanu dvoulaločného) 
a Liver Aidu (moderní produkt ochraňující játra).

V závěru práce uvádí úspěšnost alternativního způsobu léčby 

Středoškolská odborná činnost

LB u pacientky paní Martiny Kučerové. 
Martin Horáček obhajoval práci  „Vliv technologie výroby na 

kvalitu krmiv pro psy“
Vychází se zkušeností výroby krmiva pro psy v rodinné fi rmě 

Extrudia, a.s.
V práci se zaměřuje na problematiku výroby z několika 

hledisek. Srovnává klasický způsob výbory s modernějším po-
stupem, který byl navržen týmem spolupracovníků a postupně 
ověřován laboratorními zkouškami.

Popisuje také svůj přínos na vývoji nových výrobků z hledis-
ka organizace práce a především navržením a ověřením někte-
rých technologických úprav. Podařilo se vyvinout technologii, 
která umožňuje výrobu granulí s výraznější chutí a vůní přede-
vším změnou nástřiků přídavných látek na granulovaný základ. 

Dále v práci uvádí postup výroby polosuchých granulí a ma-
sových polštářků tak, aby splňovaly všechny požadavky pro 
kvalitní výrobek.

Jedním z cílů práce bylo ukázat, že i student střední školy se 
může smysluplným využíváním svého volného času postupně 
začleňovat do řešení výrobních úkolů fi rmy, převzít určitou zod-
povědnost a tím se připravovat na své budoucí povolání.

Studenti střední školy mohou právě prostřednictvím středo-
školské odborné činnosti získávat potřebné zkušenosti a doved-
nosti pro přípravu na své budoucí povolání.

V současné době vytváří gymnázium novou koncepci v roz-
voji  středoškolské   odborné  činnosti.  Má  zájem  na  tom, aby 
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studenti školy se více zajímali o problematiku veřejného života, 
soužití spoluobčanů, poznávali lidové tradice a přispěli i k udrže-
ní a rozvíjení těchto tradic.

Vážení občané,

v této souvislosti se na Vás obracím s prosbou o spolupráci 
- například formou konzultační činnosti,  poskytnutím dobových 
materiálů, informací ze vzpomínek rodičů nebo prarodičů, pří-
padně i názorů k řešení některých zajímavých témat. Rádi uvítá-
me i návrh jiných okruhů, kterými bychom se mohli zabývat.

Pro nejbližší období se chtějí studenti zabývat problemati-
kou:

- zachování lidových tradic a zvyků, původní lidový kroj
- události, na které by se nemělo zapomenout – I. A II. světo-

      vá válka, historie Velkých Pavlovic, Velké Pavlovice v 18. 
        a 19. století,

- postavení ženy v současném světě
- Velké Pavlovice a habánské sklepy
- tradice vinařství ve Velkých Pavlovicích
- co se mi na životě ve Velkých Pavlovicích líbí, co nelíbí
- názory občanů na vstup ČR do Evropské unie – výhody 

         a nevýhody
- péče o životní prostředí ve Velkých Pavlovicích, 
- rekonstrukce skládky technického odpadu po deseti letech

Své nápady, náměty i připomínky můžete předat v budově 
gymnázia nebo MěÚ a označit nápisem SOČ nebo doručit na 
jméno Šmídová Marie, Nová 46, VP, telefon 720 565 310

Za každou pomoc děkujeme     
  Šmídová Marie

Čtvrtek 8. 3. byl pro naši třídu dlouho očekávaným dnem D. 
Paní profesorka Bláhová pro nás, jako zpestření hodin literatury, 
objednala u občanského sdružení Augusto zajímavý projekt „Vý-
chova k diváctví“. Všichni 
jsme byli nervózní z toho, co 
nás čeká…

První částí projektu bylo 
divadelní představení Maryša 
v divadle Polárka. Už samo 
divadlo nás mile překvapi-
lo nejen novým moderním 
vybavením, ale i příjemnou 
atmosférou, která začala na 
nás působit, jakmile jsme se 
usadili v jevišti. Představení 
nás velmi oslovilo především 
díky originálnímu pojetí, do-
bovým kostýmům a propojení 
historie s moderními prvky. 
Sledování hry vyžadovalo 
naprostou soustředěnost, pro- 
tože k závažným zvratům 
docházelo ve chvílích, kdy se 
vše zdálo v pořádku a změnu 
nikdo nečekal. Z divadla jsme 
odjížděli plni nových dojmů a očekávání, co přijde zítra.

První tři vyučovací hodiny pátečního dopoledne patřily druhé 
části projektu. Tento krásný čas jsme strávili s velice příjemným 
a veselým lektorem Tomášem Machkem. Ten nám vysvětlil, c 
všechno je potřeba, aby se takové představení mohlo hrát, na 
jaké části se dělí a proč je každé představení originální. Společně 
jsme se snažili představení Maryša rozebrat, najít místa, která se 
nám líbila nebo nelíbila a vysvětlit si nejasnosti a části, které nás 
překvapily. Za pomoci „teploměru názorů“ jsme ohodnotili celou 
hru, její části a charakteristiky hlavních postav. Protože se nám 

Výchova k diváctví

děj zdál nedokončený, brzy nastal problém: „Jak by vlastně před-
stavení mělo skončit?“. Většina třídy se shodla, že by záleželo 
na tom, zda by přežil Francek. Pana lektora to velmi překvapilo, 

protože jeho napadlo 
naprosto odlišné řešení 
– soud. A tak jsme si 
na takový soud zahráli. 
Musím říct, že to bylo 
zábavné, ale také jsme 
mohli vidět hlavní 
postavy v úplně jiném 
světle než nás přimě-
lo představení. Díky 
tomu nám už jejich 
chování nepřipadalo 
nepochopitelné, ale 
naopak jsme si uvě-
domili, že my bychom 
se zachovali stejně. Tři 
hodiny nám uběhly, 
ani jsme nevěděli jak. 
Protože se nám ne-
chtělo nechat soud ne-
dokončený, obětovali 
jsme přestávku a paní 

profesorka i část hodiny literatury k dořešení našeho zapeklitého 
případu. Pak už nezbývalo nic jiného, než se rozloučit s panem 
lektorem. A jak jinak,  než bujarým potleskem.

Z tohoto projektu mám velmi příjemný pocit a troufám si 
říct, že nejsem jediná. Dostali jsme možnost vidět divadelní hru 
z několika různých úhlů a poznali jsme, jak zábavné může být 
rozebírání nějakého díla. Myslím, že tento projekt byl u nás velmi 
úspěšný a doufám, že příští rok budeme mít nejen my, ale i ostatní 
třídy možnost absolvovat něco podobného.

    Helena Gajdošíková, 1. A
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V letošním školním roce 2006/2007 pořádalo Gymnázium ve 
Velkých  Pavlovicích  již 56. ročník okresního kola matematické 
olympiády. V jednotlivých kategoriích soutěžili žáci 6., 7., 8. a 9. 
ročníků základních škol a gymnázií. Soutěže se zúčastnilo všech 5 
gymnázií našeho okresu a 16 základních škol. 

Matematikou více či méně nadaní žáci si tak mohli vyzkoušet, 
jak vlastně na tom s touto královnou věd opravdu jsou. K zápolení 
s matematikou se sešlo celkem 94 žáků. 

V kategorii pro 9. ročník se soutěže, která proběhla 24.1.2007, 
zúčastnilo 20 žáků .Úspěšných řešitelů bylo 11. Martin Buchta, 

Okresní kolo matematické olympiády  ve Velkých Pavlovicích
který reprezentoval v této kategorii naše gymnázium, skončil na 
5. místě . Výsledky kategorií 6., 7. a 8. ročníků nebyly v době 
uzávěrky ještě známy.

Pro ty, kteří by si chtěli své matematické znalosti porovnat 
s žáky,  uvádíme jednu úlohu: 
 V pohádkovém údolí žili trojhlaví a šestihlaví draci. Dohroma-
dy měli 117 hlav a 108 nohou. Každý drak má 4 nohy. Zjistěte, 
kolik tam žilo trojhlavých a kolik šestihlavých draků?

Mgr. Michal Rilák,
garant MO

„Každé nadání je nevysvětlitelné. Jak 
to, že sochař v kousku carrarského mra-
moru vidí skrytého Jupitera a vyvede jej na 
svět dlátem a kladivem tím, že oseká obal? 
Proč myšlenka vychází  z básníkovy hlavy 
již vyzbrojena čtyřmi rýmy a rozdělena na 
úměrné, pravidelné stopy?“ /A. S. Puškin, 
Egyptské noci/

Ve čtvrtek  1. března se na Městském 
úřadě ve Velkých Pavlovicích konala  již 
popáté recitační soutěž Wolkerův Prostě-
jov. Při této příležitosti se tu sešli studenti 
z Gymnázia Břeclav, Hustopeče, Klobou-
ky a Velké Pavlovice, a také  i studenti 
odborných škol Obchodní akademie Břec-
lav a SPŠ Břeclav. Soutěžilo se ve dvou 
kategoriích: I. kategorie /14 – 17 let/, II. 
kategorie /do 20 let/.

Texty recitátorů musejí být básnické 

Wolkerův Prostějov

nebo prozaické. Jejich výběr byl letos opět 
velmi rozmanitý – od autorů jako William 
Shakespeare, Nikolaj Vasiljevič Gogol, 
Charles Baudelaire až po moderní autory 
typu Halina Pawlovská či  Marian Palla.

Bohužel dva výkony vycházely z dra-
matu a byly i tímto způsobem podány, 
což je v této soutěži  nepřípustné, a proto 
nemohly být ohodnoceny. Dostaly alespoň 
Cenu poroty, protože jejich ztvárnění bylo 
vynikající.

Výsledky:

I. kategorie

1. Michaela Listová, 
    Gymnázium Hustopeče
2. Monika Martínková, 
    Gymnázium Klobouky u Brna

3. Martina Hejlová, 
    Gymnázium Hustopeče

II. kategorie

1. Alexandra Sajbenová, 
    Gymnázium Klobouky u Brna
2. Markéta Valnohová, 
    Gymnázium Hustopeče
3. Václav Kočiš, SPŠ Břeclav

Cena poroty: 

Roman Kaňa, Gymnázium Břeclav
Michal Skulínek, 
Obchodní akademie Břeclav   
Mgr. Renata Bláhová
Gymnázium Velké Pavlovice

Gymnázium Velké Pavlovice každým rokem po-
řádá výtvarnou soutěž Mladý módní návrhář, která 
je určena dětem a studentům navštěvujícím základní 
a střední školu. Soutěž má regionální charakter.

Účastníci jsou dle věku rozděleny do 3 kategorií. 
V rámci kategorie si mohou zvolit, zda budou navrho-
vat model sportovní, společenský nebo extravagantní. 
Práce jsou pak hodnoceny výtvarníky gymnázia. Je 
ceněn především  tvůrčí přístup, netradičnost, origina-
lita, ale i  výtvarné zpracování. Autoři nejlepších prací 
získají nejen diplom, ale i zajímavé ceny výtvarného 
charakteru.

Mladý módní návrhář

Kategorie A /1. stupeň ZŠ/

1.  Dominik Hájek, ZŠ Podivín
2.  Eliška Létalová, ZŠ Podivín 
3.  Aneta Rylková, ZŠ Podivín

Kategorie B 
/2. stupeň ZŠ, nižší stupeň gymnázií/

Sportovní móda

1. Eliška Krutáková, U-Ateliér, 
     Moravská Nová Ves
2. neuděleno
3. neuděleno
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Extravagantní móda

1. Lenka Grůzová, Gymnázium Velké Pavlovice
2. Lucie Malinková, Gymnázium Břeclav
3. Anna Kopřivová, Gymnázium Velké Pavlovice

Společenská móda

1. Aneta Petrásková, Gymnázium Velké Pavlovice
2. Michaela Žůrková, Gymnázium Břeclav
3. Marcela Polachová, Gymnázium Břeclav

Kategorie C /střední škola/

1. Hana Budíková, Integrovaná střední škola Hodonín
2. Saša Jurasová, Břeclav, škola neuvedena
3. Markéta Pláteníková, Gymnázium Velké Pavlovice

Mgr. Renata Bláhová

Pro všechny rodiče a děti, kteří si chtějí zpestřit květnovou neděli neobyčejným zážitkem, pořádá DDM Velké Pavlovice, 
akci „Cestou necestou“. Spousta her a soutěží bude připravena „na hřišti za kostelem“ 27. 5. 2007 od 14:00 – 16:00 hodin. 
Uvítáme děti všech věkových skupin, od těch nejmenších až po nejstarší, které se cítí být dětmi a chtějí si užít legraci. 

Přijďte si zahrát neobvyklé a netradiční soutěžní disciplíny. Pro soutěžící děti je připraveno eskymácké překvapení.

CESTOU NECESTOU S KINDER PINGUI 2007
DDM
DDM

Ve dnech 31. 3. – 1.4. proběhlo v krásném prostředí Du-
hovky Břeclav soustředění aerobiku. Soustředění se zúčastnilo 
27 slečen, které zde trénovaly, cvičily, vymýšlely  legrácky 
a hrály spoustu her. Nechybělo výborné jídlo, závody na kolo-
běžkách, volba nejúchvatnější účastkyně soustředění, kterou pro 
mladší holky připravily jejich starší kamarádky. Byla to zábava 

Soustředění aerobiku

plná převleků, scének a prapodivných volných disciplín. Ze 
soustředění se všechny dívky vrátily zdravé a osvěžené vláč-
kovou zmrzlinou. Nové hry, které jsme se naučily, si někdy 
připomeneme na hodině aerobiku a nacvičené sestavy před-
vedeme na vystoupení.

Ve čtvrtek 4. dubna 2007 se naše mateřská škola zúčastnila akce “Cesta 
kolem světa“, kterou pro nás připravili pracovníci Domu dětí a mládeže Velké 
Pavlovice. Ačkoliv nám počasí příliš nepřálo, vydali jsme se dopoledne na 
„plácek“ u sýpky. Zde byla připravena jednotlivá stanoviště.

Kluci a děvčata se s elánem pustili do plnění úkolů, které na ně čekaly. 
Mohli si tak vyzkoušet např. stavbu pyramid v Egyptě, čistění rýže v Číně, 
v Austrálii si zahráli na klokany a v Holandsku kreslili tulipány. Na závěr ne-
chyběla zasloužená odměna pro každého účastníka.

Cestování děti nejen zaujalo, ale přineslo jim také nové zkušenosti a po-
znatky.

Děkujeme DDM za zdařilou akci a těšíme se na další spolupráci.

Lenka Forejtová
učitelka MŠ

Cesta kolem světa



21školní okénko

Výročí zakladatele hudební školy Karla France
ZUŠ si letos připomene 50. výročí úmrtí zakladatele a I. ředi-

tele hudební školy.

 Hudební školství v našem městě má dlouholetou tradici. Ško-
la byla založena v roce 1949 velkopavlovickým rodákem p.Kar-
lem Francem, vyni-
kajícím hudebníkem, 
který studoval hru na 
housle ve Vídni. Stal 
se prvním ředitelem 
státní hudební školy 
ve Velkých Pavlovi-
cích a za jeho dva-
náctiletého působení 
se zde rozvíjela pře-
devším hra na housle 
– sólová i souborová. 
Ohlasy pamětníků na 
toto období jsou 
velmi příznivé, byly 
pořádány koncerty 
a besídky  ve Vel-
kých Pavlovicích 
i v okolí, bývalí žáci 
rádi vzpomínají na hudební produkce smíšeného orchestru při 
oslavách křesťanských svátků. V 50. letech minulého století 
v hudební škole vyučovalo kromě ředitele Karla France mnoho 
dalších pedagogů – František Jaborník, Josef Fribert, Drahomíra 
Kottová, Josef Horák, Bronislava Švyhnosová, Vilma Chvistko-
vá, p. uč.Matuška a Tůma, Antonín Horáček, Josef Nádeníček, 
Jarmila Špačková a Oldřich Jeřábek, který stále pedagogicky 
působí na naší ZUŠ . 

U příležitosti 50. výročí úmrtí pana ředitele Karla France jsme 
panu učiteli Jeřábkovi položili několik otázek:

Pane učiteli, řekněte nám, jak Vás přivítal pan ředitel Franc, 
když jste 2.září v r. 1954 nastoupil jako učitel do velkopavlovické 
hudební školy?

Nikdy nezapomenu na to krásné přijetí, pana ředitele jsem 
si vždy velmi vážil a měl jsem ho rád nejen pro jeho hudební 
odbornost, ale i pro jeho osobní vlastnosti. Mým dalším kole-
gou byl tenkrát František Jaborník, který vyučoval hře na hoboj 

a klavír. Velké Pavlovice se mi moc líbily - upravené ulice, ženy 
a stařenky v krojích. Jednou při večerní obchůzce jsem zastihl 
krásnou folklórní scenérii - kamarádky přišly zazpívat před svat-
bou nevěstě známou a dodnes při této příležitosti zpívanou píseň 

„Ej, od Buchlova větr 
věje…“. To bylo něco tak 
nádherného, že na to do-
dnes vzpomínám.

Kolik žáků tenkrát na-
vštěvovalo hudební školu?

Úvazek pedagoga byl 
tenkrát 27 hodin týdně. Do 
hudební školy chodilo přes 
70 žáků, výše školného 
byla 25 Kč měsíčně, volno 
bylo jen v neděli, v sobo-
tu jsme vyučovali až do 
18 hodin. Karel Franc vedl 
smíšený hudební soubor 
a skladby upravoval tak, 
aby v nich mohli hrát 
i úplní začátečníci. Besíd-
ky jsme pořádali v neděli, 

neboť přes týden měli občané Velkých Pavlovic mnoho práce na 
polích a ve vinohradech – tak je tomu ostatně dodnes.  Vystupo-
vali jsme se žáky i v Němčičkách, obchodník pan Crhák vlastnil 
náklaďák, kterým převážel hudebníky s pedagogy na jejich pro-
dukce do hospody k Hrdinům. Pan ředitel Franc seděl s řidičem, 
já se žáky, bubny a basou na korbě!  Karel Franc musel hrávat 
i na schůzích a vzpomínám si, jak jsme hráli společně s kolegy 
Francem, Jaborníkem a Procingerem-Pavlovským na jednom 
z prvních vítání občánků ve Velkých Pavlovicích v roce 1956.

Pane učiteli, co byste popřál ZUŠ do budoucna? 

Dobré učitele, šikovné žáky, zájem veřejnosti o hudební 
vyučování  a stálou podporu města a státu, protože bez  dotací 
by škola byla velmi drahá a možná nepřístupná právě těm nej-
talentovanějším. Mám velkou radost z toho, že se škola úspěšně 
rozvíjí a myslím, že i pan ředitel Franc by byl spokojen. 

                                    Milena Karberová, 
ředitelka ZUŠ

Pan učitel Jeřábek, Jaborník a Franc v r. 1954.   Foto: archiv ZUŠ

Pozvánka na jubilejní koncerty ZUŠ
    Při příležitosti 50. výročí úmrtí pana ředitele Karla France pořádá ZUŠ dva koncerty, na které zveme co nejsrdečněji všechny 
bývalé i současné žáky školy, rodiče i veřejnost. 
   V neděli 20.května v 15 hodin ve výstavním sále MěÚ se uskuteční Koncert souborů ZUŠ, na kterém vystoupí recitační 
soubor, fl étnové soubory Píšťalky a Cácory, pěvecký sbor dětí PHV, Dívčí pěvecký sbor, Anglický sbor, žesťový kvintet Alyjazz, 
Chlapecká dechovka se zpěvačkami a cimbálová muzika se souborem folklórních tanců.
      Ve středu 30. května v 19 hodin ve výstavním sále MěÚ bude uveden Koncert sólistů, kde  budou představeny všechny nástroje, 
na které se žáci naší ZUŠ učí hrát. Uslyšíte dechové nástroje dřevěné ( klarinet, příčnou fl étnu, různé typy zobcových fl éten), 
dechové nástroje žesťové ( trubku, trombon, baskřídlovku, tubu ), dále housle, elektrické varhany, klavír a nástroj, o kterém se 
říká, že je ze všech nejkrásnější – lidský hlas. 

Milena Karberová,
 ředitelka ZUŠ
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Mnoho lidí si s velikonocemi neví rady. Ještě tak trochu chá-
pou vánoční událost. Vzpomenou si matně, že v dětství slyšeli 
něco o narození  Ježíška, o tom, že si o vánocích 
s blízkými vyměňujeme dárky. Domnívají se, že 
podstatou vánoc jsou koledy a celkově se snaží 
o jakousi „vánoční atmosféru a náladu.“ Možná 
také zajdou ještě na půlnoční, když už všechny 
restaurační podniky jsou zavřeny.

Ale co velikonoce? Tady je většina lidí 
kolem  nás v rozpacích. Velikonoční zvyky už 
hodně vymizely. Možná ještě někde na vesnicích 
se chodí „hrkat“, protože kostelní zvony prý na 
Zelený čtvrtek odletěly do Říma a vrátí se až při 
noční vigilii, ve které se oslavuje Kristovo vítěz-
ství nad smrtí. A pak na konci svátku chodíme 
„po šlahačce,“ což nás pochopitelně smrtelně 
unaví a vyčerpá úměrně množství vypitého al-
koholu, se kterým je tato akce neodmyslitelně 
spojena.

To že by byly ty slavné velikonoce? Samozřejmě, že pod-
stata těchto křesťanských svátků spočívá v něčem úplně jiném, 
v něčem hlubším. Velikonoce jsou svým původem svátky jara. 
Před více jak 3500 léty daly kananejskému svátku jara zcela nový 
význam Židé, tím že oslavovali vyvedení a osvobození židovské-
ho národa z egyptského otroctví. Před 2000 roky pak velikonoce 
dostaly současný význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním.

Kristovo vzkříšení je skutečnost v dějinách zcela nová a ne-
představitelná. Je historickou skutečností. Její smyslová zkuše-
nost byla Bohem rezervována vybraným svědkům, kteří s Ním po 

Jsou velikonoce svátky jara?

z farnosti

jeho zmrtvýchvstání jedli a pili. Je však zároveň tajemstvím víry. 
Životně se týká každého člověka, života Církve a dějin světa.

Oslovil mne citát z knihy Carlo Carreta  
„Poušť uprostřed města“: Kdyby vzkříšení spo-
čívalo v tom, že Bůh oživí naši mrtvolu, pokor-
ně bych ho požádal: „Prosím tě, Pane, nech mě 
v zemi. A jestli si chceš posloužit tím, co zbylo 
z mého těla, dej z něho vyrůst květině. To úplně 
stačí.“ Vzkříšení není znovuoživení mrtvoly, byť 
by to byla mrtvola krásné dívky, která zemřela ve 
dvaceti letech. Bůh života, který se skloní k naší 
smrti, ještě umocněné stářím, hříchem a prožitou 
bolesti, a tak jako kdysi při zrození kosmu do 
nás vdechne dech života, tentokrát ale se slovy: 
„Všechno tvořím nové – tedy i tebe. Udělám tě 
takového, jakýms vždy toužil být.“

Velikonoce znamenají, že láska a život jsou 
silnější než smrt, že hrob není konečnou stanicí 
života, že pouta, která brání našemu životu, se 

rozvazuji, že skrze vzkříšení můžeme objevit nový život, že 
ve víře v Ježíšovo vzkříšení můžeme zakoušet vzkříšení i my 
sami v sobě a že můžeme k životu probouzet i druhé. Kristus 
byl vzkříšen jako první, v Něm všichni dojdou života. Kristus 
po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám: „Nebojte se!“  
Tato slova potřebujeme dnes možná více, než kdy jindy. Je nutné, 
aby zesílila jistota, že existuje ten, kdo drží v rukou osudy tohoto 
pomíjivého světa, kdo má v rukou klíče od smrti a podsvětí, kdo 
je alfou i omegou. A tento někdo je Láska. 

Mgr. Petr Papoušek

12. 5. – pouť do brněnské katedrály, Tuřan a Tišnova

18. – 20. 5. – víkend pro biřmovance v Osové Bítýšce

25. – 27. 5. – víkend pro děti od 8 do 13 let na faře v Těša-
                                  nech

3. 6. – při mši svaté v 10.30 přistoupí 10 dětí k 1. svatému 
                     přijímání

10. 6. – po mši svaté v 10.00 oslavíme svátek Božího Těla 
                        průvodem po městě

Pozvánka na akce farnosti

      15. 6. – zahradní slavnost na faře

25. – 29. 7. – Katolická Charismatická konference v Brně

13. – 19. 8. – Celostátní setkání mládeže v Táboře

11. – 18. 8. – Farní tábor pro děti od 7 do 15 let ve Štítarech
                              u Znojma

Na všechny akce získáte informace na faře nebo telefonu 
        777 297  616.

Pozvánka na společnou oslavu Svátku matek
MŠ, ZŠ, Gymnázium, ZUŠ a DDM ve spolupráci s Městem Velké Pavlovice

Vás srdečně zvou na slavnostní koncert ke Svátku matek, 
který se bude konat v neděli 13.května v 15 hodin v sokolovně.

Program společně připravily všechny školy a školská zařízení našeho města.
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Po strhujícím vystoupení Zlatých huslí a sólistů Lúčnice na
loňském ročníku, Hradišťanu a koncertu slovenské Pehy nám 
bylo jasné, že udržet laťku kvality bude náročné. 

Od začátku naší spolupráce s pořádajícím městem se snažíme 
najít hlavní interprety a účinkující tak, aby jejich jméno bylo 
zárukou zájmu návštěvníků, ale také aby šlo o hodnotný obsah 
(víme přece, že to vždy nebývá v přímé úměrnosti). Pro letošní 
rok jsme tedy vybrali a zajistili produkci dle stejného záměru. 
Jak bude lahodit Vašim smyslům a srdci, to se dozvíme 31. srpna 
a 1. září. Obrazně řečeno: doufáme, že opět  budete svědky pře-
konání laťky s výškou 2006. 

V pátek nás přivítá inscenovaná beseda mužáckých sborů od 
nás a nejbližšího okolí. Hradišťan s Jiřím Pavlicou opustí loňskou 
pozici „předkapely“ a bude po mužácích v programu pokračovat. 
A to ne v ledajakém: pozvali si totiž hosta, s nímž připravují žha-
vý projekt v letošním roce: skupinu bubeníků Jumping Drums. 

Sobota je ve znamení programu pro celou rodinu. Od dopo-
ledne budeme myslet samozřejmě hlavně na ty nejmenší. Nejen 
pro ně vystoupí dětské folklórní soubory, ale čeká je opravdové 
překvapení: přijede je navštívit Bořek Stavitel se svými kama-
rády v interaktivním hodinovém pořadu plném her a soutěží 
a samozřejmě stavění. A kdo si bude chtít hrát dál, může pokra-
čovat ve velkém stanu místního Domu dětí a mládeže. V areálu 
za cihelnou nás pak čeká jízda na koních a prohlídka vojenské 

Co nás čeká na Velkopavlovickém vinobraní 2007?
techniky.

Po ofi ciálním zahájení hlavní části slavností a průvodu nás 
čeká bohatý kulturní program, vycházející hlavně z místní tra-
dice a folklóru. Chybět nebude místní cimbálová muzika Vojara 
a jádro vinobraní: Zarážení hory v podání hereckých výkonů naší 
chasy a ochotníků. To vše pak okoření písničkář Pepa NOS a ko-
runu nasadí slovenský folklórní soubor EKONÓM z Bratislavy, 
který patří do první ligy podobných těles.

Na Slavoji se bude opět odehrávat alternativní nabídka zábavy 
v podobě koncertů folkových a pop-rockových skupin. Tam do 
noci zazáří sympatická zpěvačka ANNA K se svou skupinou.

Nutno připomenout, že po celý den Vás bude lákat nabídka 
uměleckých výrobků na řemeslném jarmarku, spousta dobrot 
a samozřejmě bohatá nabídka vín na vinařském náměstíčku 
„U lisu“. Tu po celý den, večer a noc budou zpestřovat dechové 
a cimbálové muziky. 

A to už budete zážitků tak plni, že nezbude, než je pozvolna 
nechat usadit tancem a zpěvem. Třeba při dechové hudbě Večerka 
(kapelníka Zbyňka Bílka v premiéře u nás), při cimbálové muzice 
Šmytec a nebo v romantickém vlnění s country skupinou Colo-
rado. 

To vše Vás bude provázet až do hluboké vlahé noci pozdního 
léta plné dotyků hvězd a hvězdiček.

Roman Veverka
produkce slavností

V páteční podvečer dne 9. března 2007 byla slavnostní verni-
sáží zahájena výstava fotografi í místních fotografů ve výstavním 
sále velkopavlovické radnice. Pořadatelům - Městu Velké Pavlo-
vice a Turistickému informačnímu centru - se podařilo shromáž-
dit cca 250 snímků od 22 fotografů z Velkých Pavlovic a okolí 
a 2 hostů ze Slovenska. Originalita a kouzlo výstavy spočívalo 
v obrovské rozmanitosti snímků a témat – návštěvníci zde našli 
vše od portrétů přes přírodu, zvířata, 
sport, makrosnímky, fota netradič-
ních formátů a mnohé další.

Vernisáž, která byla zahájena pás-
mem písní dívčího pěveckého sboru 
při ZUŠ Velké Pavlovice pod vede-
ním paní Květoslavy Jarošové a paní 
ředitelky Mileny Karberové, se nesla 
ve slavnostním duchu. Úvodního slo-
va se ujal starosta Velkých Pavlovic 
Ing. Pavel Procházka, který podě-
koval všem vystavujícím za zájem 
a krásné snímky. Poté předal slovo 
vzácnému hostu ze Slovenska - malíři 
Štefanu Orthovi, který jakožto člověk 
s uměleckým cítěním a duchem - 
zhodnotil kvalitu a především originalitu vystavených fotografi í. 

Pořadatele velmi potěšil obrovský zájem o výstavu ze strany 
návštěvníků, kteří se na naši radnici sjížděli i z velmi vzdáleného 
okolí. Z tohoto důvodu byla expozice prodloužena až do 30. břez-
na, oproti plánovanému termínu ukončení 18. března 2007.

Výstava fotografi í v podkroví velkopavlovické radnice
Letošní výstava je ve svém pořadí již druhá a stejně jako v loň-

ském roce nebylo vyhlášeno žádné zvláštní téma. Pořadatelé mají 
chuť v tradici výstav fotografi í, pro velký zájem vystavujících 
i veřejnosti, nadále pokračovat. Třetí ročník však čeká novinka. 
Ta bude spočívat ve vyhlášení konkrétního tématu, které je již 
nyní zvoleno a zní „Modré Hory“. 

Není-li Vám nyní pojem „Modré Hory“ příliš jasný, zde je 
vysvětlení z úst člověka nejpovolaněj-
šího, profesora Viléma Krause:

Co to jsou a kde jsou „Modré Hory“?

Je to snadné, je to prosté,
poznávat kde naše réva roste.
Modré hory, červených vín krajina,
na Vrbici končí, v Pavlovicích začíná.

„Pětihvězdí moravských vinař-
ských obcí - Velké Pavlovice, Němčič-
ky, Bořetice, Kobylí a Vrbice - je ode-
dávna známé svými červenými víny ze 
svahových viničních poloh rozlože-
ných okruhem ve zvlněné krajině. 

Tak to jsou tedy „Modré hory“ 
– místo, kam jsme byli zasazeni, rodný 

kraj, ve kterém den za dnem prožíváme rádoby obyčejné chvíle, 
příroda kolem nás, vinice, zvířata, lidé …

Záleží jen na nás, jak vše dokážeme vnímat, cítit a někteří 
z nás i natrvalo zachytit…                  

Karolína Bártová
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Patnáctý duben 1945 se zapsal do historie našeho města jako 
Den osvobození od německých fašistů. Po šestileté okupaci nám 
svobodu přinesla Rudá armáda.

Ubývá mezi námi těch, kteří 
tyto události prožili a mohou 
o nich podat svědectví. Byla to 
doba, kdy jsme byli vděčni za oče-
kávanou svobodu. Dnes se však 
na to zapomíná a slavné vítězství 
se zlehčuje. Projevuje se i snaha 
tuto část historie vymazat , jako 
by vůbec neexistovala. I v no-
vých kronikách našeho města se 
objevují pouhé zmínky o tom, že 
naše obec byla osvobozena Rudou 
armádou. Je uváděn jen přibližný 
počet důstojníků a vojáků RA, 
kteří  při osvobozování padli 
(uvádí se 20 – 27). Informace jsou  
kusé a neúplné.

Padlí vojáci RA byli většinou 
mladí lidé, kteří zemřeli, abychom my mohli žít, přinesli nám 
svobodu a platili tím nejcennějším, svým životem.

Nejdříve byli pochováni před kostelem a později převezeni na 
společný hřbitov do Hustopečí, kde jsou jich pochovány stovky. 
Z malých památníčků si můžete přečíst jejich jména. Je škoda, že 
nepoznáme, kteří z nich položili svůj život právě za nás. O jejich 
hroby je však v Hustopečích příkladně pečováno. Jednou za rok, 
při příležitosti oslav osvobození naší republiky, se na hřbitově 
Rudoarmějců koná slavnostní shromáždění k uctění jejich pa-
mátky.

V letošním roce se uskuteční pietní vzpomínka 8. května ve 
13.30 h. Setkání organizuje Česko-ruská společnost našeho okre-
su. Účast na vzpomínkové akci přislíbil i náš první kosmonaut 
Vladimír Remek, který je současně předsedou zmíněné společ-
nosti.

Dne 14. 4. v 18 hodin se pouze desítka občanů našeho města 
přišla poklonit a poděkovat obětem II. světové války u Pomníku 
padlých ve Velkých Pavlovicích. Na bronzové pamětní desce 
v budově Základní školy jsou uvedena jména dvanácti občanů 
Velkých Pavlovic, kteří byli umučeni v koncentračních táborech 
nebo padli v boji proti fašismu. Jejich jména spolu s dalšími pěti 

Naši občané uctili památku padlých spoluobčanů za II. světové války
jsou uvedena na Pomníku padlých.

Při bombardování Velkých Pavlovic dne 14. 4. 1945 byli 
usmrceni 4 občané – p. Lederer, Metoděj Seďa, Karel Severin 

a Antonín Kovařík. Při boji 15. 4. 
zahynulo celkem 25 vojáků RA 
a dva důstojníci. Na následky fron-
tových bojů zemřeli občané Josef 
Kostrhůn, Josef Krejčiřík a Anto-
nín Kynický.

V koncentračních táborech byli 
mučeni členové organizace Obrana 
národa, která vznikla v roce 1939. 
Umučeni byli Metoděj Peška, 
Adolf Žák, Jiří Michálek, Josef Pi-
lát,  František Kurdík, Bartoloměj 
Podéšť , Tomáš Minařík a Josef 
Benda. Vrátil se Vilém Klíma, Jo-
sef Grůza a Antonín Ptáčník.

V koncentračních táborech dále 
byli Jakub Hanák, Martin Zajíc, 
manželé Pavelkovi, Martin Kor-

čák, Karel Popovský, Ludvík a Terezie Veverkovi, Karel Peška, 
Stanislav Pláteník a Stanislav Hlávka. Celkem v koncentračních 
táborech zahynulo 18 a vrátilo se 14 občanů.

V zahraničí bojovali Rudolf Horáček, Josef Hrabal, Josef Pa-
velka, Štěpán Horáček, Přibyslav Strachoň a Ludvík Dvořáček. 
Tři občané bojovali v partyzánských oddílech – Ludmila Seďová 
a František Tlach (byl zatčen gestapem) v Jugoslávii a Ludvík 
Veverka.

Tito naši občané si plným právem zaslouží , abychom naplnili 
motto pomníku:

„Kdo za vlast zemřel, věčně bude žít.“
Je to odkaz pro nás. Zaslouží si naši úctu i po 62 letech. Po-

klonit se jejich památce by měla být věc cti všech občanů města, 
v čele se svými představiteli.

 Letos prožíváme 62. mírové jaro. Je stejně slunečné jako 
bylo tenkrát v roce 1945. Kolik takových jar naši vlast ještě čeká? 
To záleží i na nás.

        Z podkladů Josefa Cypriána a Anděly Krejčiříkové               
zapsala Šmídová Marie

Nosková Věra: Bereme, co je / Generační román
Nosková Věra: Obsazeno / Volné pokračování autobiografi e
Frýbort Pavel: Vyjednávač / Napínavý román z prostředí obchodů
Hanykovicz Radek:  Pro drogy nemá cenu umírat / Deník z thajského vězení
Nagyová-Džerengová Petra: Za to mi zaplatíš / Drama manželství
Berry Steve: Jantarová komnata / Jedna z nejtemnějších historických záhad
Grisham John: Klient / Román z prostředí advokacie
Clarková Mary: Kdo tě zná / Thriller
Patterson James: Pátý jezdec / Román z lékařského prostředí
Coulter Catherine: Nežádoucí nevěsta / Román pro ženy
Drake Shanon: Ten pravý / Romantika z prostředí anglického šlechtického rodu
Kessler Loo: V krvi a sněhu / Válečný román
 

 
Přejeme Vám příjemné chvíle strávené 

s dobrou knihou!
 
Plhalová Ludmila
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Concentus Moraviae – aneb České sny 2007
Dvanáctý ročník Mezinárodního hudebního festivalu 

13 měst bude letos zahájen 31. května 2007 na zámku v Třebíči 
a  ukončen 30. června v Kyjově. Koncerty budou probíhat na 
různých místech  - v kostelích, zámcích a sálech - v těchto měs-
tech jižní Moravy: Rájec-Jestřebí, Boskovice, Hodonín, Mo-
ravský Krumlov, Hustopeče, Ivančice, Náměšť nad Oslavou, 
Slavkov u Brna,Velké Meziříčí, Kroměříž, Lysice, Pernštejn, 
Mikulov, Předklášteří u Tišnova, Milotice a Valtice. Celkem 
se uskuteční asi 35 koncertů, což znamená, že se v mnohých 
městech bude koncertovat dvakrát a poté bude následovat ještě 
150 koncertů v evropských městech.

V Hustopečích se např. konají dva koncerty: 5. června  
v 19.30 hod. v podání  Škampova kvarteta s kontrabasistou 
Laurénem Durantelem  zazní skladby od J. Haydna, L. van 
Beethovena a A. Dvořáka v evangelickém kostele a 26. června 
v 19.30 hod. Duo Ardašev – klavír  od B. Smetany v Kulturním 
domě.

Vstupenky na koncerty lze zakoupit od 1. března 2007 
v BKC Brno, Běhounská 17, tel. 542 210 863, v kanceláři 

MěKs v budově kina v Hustopečích, tel. 519 411 401 a také na  Tu-
ristickém informačním centru v domě U Synků na Dukelském nám. 
23 tamtéž, tel. 519 412 909. 

Dramaturga festivalu Aleše Březinu inspiroval ohlas „Českých 
snů“ z roku 2004, kdy se mu podařilo propojit dvě generace českých 
hudebníků a vzbudit zájem o českou hudbu nejen u nás, ale i v za-
hraničí. 

V letošním roce bude znovu zastoupen český repertoár spolu se 
skladbami i z jiných zemí a to s tím rozdílem, že České sny 2007 
budou zaměřeny na uznávaná díla a jejich kontextualizaci a dále  
se představí soubory a sólisté ze Základních uměleckých škol, kde  
skrytou řadu  talentů průběžně objevují naši  vynikající hudební 
pedagogové.

Mezinárodní festival Concentus Moraviae se řadí již k tradičním 
hudebním festivalům a jeho krédem je zkvalitňování kulturního 
života ve městech a oživování architektonických památek krásnou 
hudbou, která povznáší duši a dává zapomenout na životní strasti.

                     
Jarmila Hájková, 

MIC Hustopečsko  

Sbor dobrovolných hasi-
čů Velké Pavlovice uspořá-
dal v neděli 4. března 2007 
maškarní diskotéku pro děti 
a tak se opět sokolovna 
hemžila podivuhodnými 
postavičkami - princeznami, 
indiány, beruškami, Červe-
nými Karkulkami, vodníky, 
muchomůrkami, vílami, šaš-
ky, klauny, čmeláky, k vidění 
byla i nevěsta s ženichem 
a spousty dalších zvířátek 
a pohádkových bytostí. 

Hasiči spolu s DJ Tonny 
Schäfferem připravili dětem 

První březnová neděle patřila maskám a dětem

spousty veselých soutěží, pěkných 
cen, sladkostí, zábavy a skvělé 
hudby ušité na míru nejmenším. 
Nechyběly ani oblíbené nafukovací 
balónky, voňavé párky v rohlíku 
a sladká cukrová vata.

Dětí byla doslova plná 
sokolovna, jen ztěží bylo možné 
vybrat z masek tu nejhezčí. A proto 
pořadatelé raději, aby předešli 
zklamání a zbytečným slzičkám, 
obdarovali již při příchodu děti 
všechny - letoším dárečkem byly 
bublifuky, pastelky, bločky a další 
maličkosti pro radost našich 
nejmenších! 

Karolína Bártová

45. VÝSTAVA
LÉČIVÝCH ROSTLIN
14. června až 1. července 2007
Denně od 9.00 do 18.00 hod.
Vstupné dobrovolné
Centrum léčivých rostlin Lékařské fakulty MU,
Údolní 74, Brno – Kraví hora (tramvaj č. 4)

Společnost AVON COSMETICS nabízí spolupráci 
ženám, dívkám i babičkám, které se zajímají 

o kosmetiku a rády by si přivydělaly.
Můžete to jen nezávazně zkusit, katalogy 

a materiály dostanete zdarma.
Informace získáte u oblastního koordinátora 

Moniky Hasíkové, tel. 777 850 725,
www.avon-brno.prodejce.cz, monahasik@seznam.cz

I pohádkové bytosti mají hlad.   Foto: Karolína Bártová
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Máte chuť prožít den v dávnověké minulosti, v čase, kdy na 
našem území sídlili Keltové? Osvěžit tělo i duši pivem, vínem, 
medovinou, či nealkoholickými nápoji, ale i dobrým jídlem? 
Strávit nesčetné množství prázdninových dnů s dobovými jar-
marky, šermem, hudbou a zpěvem, s možností projížděk na ko-
ních, lukostřelbou, hody kopím, s archeologickými přednáškami 
a večerními jezdeckými a šermířskými vstupy? Pak nyní čtete ten 
pravý tip na výlet ušitý na míru právě Vám!

Rozhodnete-li se zavítat do mírně vzdálených Letovic (mezi 
Brnem a Svitavami, cca 85 km od Velkých Pavlovic, webová 
prezentace města Letovice http://www.letovice.net ), nebude své 
cesty jistě litovat. Najdete zde, v prostředí bývalého lomu, Kelt-
skou osadu ISARNO, kde prožijete dobrodružný den a současně 
se dovíte spoustu zajímavostí o životě našich předků. Osada je 
postavena dle dochovaných materiálů a vytváří tak velmi reálný 
obraz podoby keltské vesnice, včetně staveb, řemesel a vůbec 
života z období před dvěma tisíci lety, kdy na našem území žili 
Keltové. 

Keltská usedlost ISARNO Vám nabízí následující:

-  celodenní programy pro školy či větší skupiny
-  příjemné prožití volných chvil v minulosti naší země
-  možnost vyzkoušet si život Keltů se vším všudy

Kontakt:

Keltská usedlost ISARNO, Letovice, Česká ul.
pí. Simona Hrušková, A. Krejčího 6, 679 91 Letovice
tel.: 776 117 537, 776 636 580
e-mail: isarno@isarno.com
web: http://www.isarno.com 

Z programu pro jaro a léto 2007 vybíráme následující tipy:

16. 6. – Bitva Svatobor 
(exklusivní germánsko-vikingská bitva s velkou tuzemskou 

i zahraniční účastí)

30. 6. – Dětský den
(soutěžní odpoledne o ceny s doprovodným programem)

14. 7. – Hurá Římani 
(den plný vystoupení – šerm, divadlo a zábava pro děti)

Tip na výlet

21. 7. – Jezdecké hry 
(soutěž o pohár pro nejlepšího bojovníka, bojovníci v sedle 

i bez, denní šermířské a 
kaskaderské kousky, večerní hudební program, noční ohnivé 

vystoupení)

28. 7. – Den kopí 
(divadelní šermířské vystoupení, archeologická přednáška, 

5 disciplín v hodu pěti druhů kopí)

4. 8. – Silácké hry 
(vítěz vyhrává galsko-římský pohár a vydatnou večeři s ob-

sluhou římských otrokyň,   den plný vystoupení – šerm, divadlo 
a zábava pro děti, hudební program skotských dudáků)

11. 8. – Galsko-Římská bitva 
  (exklusivní možnost shlédnout střet římských legií 

s keltskými válečníky s velkou tuzemskou a zahraniční účastí)

17. – 19. 8. – Festival 3 + 1 

25. 8. – Lukostřelecký den 
(soutěže v různých disciplínách střelby z luku připravených 

pro návštěvníky, archeologická přednáška, divadelní šermířské 
vystoupení)

1. 9. – Dětský den  
(soutěžní odpoledne o věcné ceny s doprovodným progra-

mem)

8. 9. – Barbarské hody 
(klasické hodování s vepřovým masem aneb i Otesánek by 

to vzdal! Den plný vystoupení – šerm, divadlo, zábava a soutěže 
v pojídání masa)

Otevírací doba:

Červenec a srpen Po – Čt 10.00 – 19.00 hod.
   Pá – 10.00 – 22.00 hod.
                   Září            So – Ne  10.00 – 19.00 hod.

Máte-li zájem dovědět se více, navštivte webovou prezentaci 
Keltské usedlosti ISARNO na adrese http://www.isarno.com! 

Přejeme Vám šťastnou cestu do historie a spoustu nezapome-
nutelných zážitků!

Karolína Bártová

Keltská usedlost ISARNO …
… aneb dovolujeme si Vás pozvat na návrat do minulosti naší země

kultura

ISARNO – Keltská hospoda.       Foto: Karolína Bártová

Vikingové zavítali také na veletrh Regiontour 2007, kde 

byli našimi milými sousedy.                   Foto: Karolína Bártová
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V sobotu 3. března 2007 byla velkopavlovická sokolovna 
opět po roce svědkem velmi oblíbeného Maškarního bálu aneb 
Šibřinek.

V devět hodin večer se při 
slavnostním průvodu masek 
zaplnil sál roztodivnými posta-
vičkami, které opět potvrdily 
skutečnost, že se fantazii meze 
nekladou. Potkat jste se mohli 
s šantánovými tanečnicemi 
kankánu, sličnými vosami, kor-
puletními cvičitelkami aerobi-
ku, pestrými klauny, krabičkou 
cigaret a zápalek s originálním 
varováním a návodem k použití, 
třemi alias čtyřmi Dumasovými 
mušketýry a nechyběly ani „dů-
stojné“ matky představené. 

Ceny za nejlepší masky byly uděleny ve dvou kategoriích 
- jednotlivec a skupina. V jednotlivcích sklidil největší úspěch 

Šibřinky opět nezklamaly!

Jednotka sboru dobrovolných hasičů vyjížděla v roce 2006 ke 
45 zásahům. Z těchto zásahů bylo 21 na území Velkých Pavlovic, 
jeden ve Vrbici, čtyři v Hustopečích, tři v Uherčicích, tři v Zaje-
čí, tři v Bořeticích, pět v Šakvicích, jeden ve Velkých Bílovicích, 
jeden v Kobylí, jeden v Brumovicích, jeden v Horních Bojanovi-
cích a jeden ve Starovičkách.

Dvacetdvakrát se vyjíždělo k požáru, dvanáctkrát probíhalo 
čerpání vody, čtyřikrát jsme byli na povodních, jedenkrát se jed-
nalo o technickou pomoc, jedenkrát jsme byli u dopravní nehody 
a pětkrát se jednalo o cvičení.

K jednotce SDH Velké Pavlovice nastoupil nový člen Sta-
nislav Nesvadba, který úspěšně absolvoval lékařskou prohlídku 
a poté i kurz nositele dýchací techniky.

Zřizovatel jednotky SDH Velké Pavlovice je Město Vel-
ké Pavlovice. Z rozpočtu Města  jsme v roce 2006 vyčerpali 
358.000,- Kč. K tomuto je nutno přičíst státní dotaci 150.000,- 
Kč na mzdové náklady členů a státní dotaci asi 21.000,- Kč na 
náklady spojené s výjezdy mimo katastr města Velké Pavlovice. 
Celkově se tedy dostáváme k částce asi 530.000,- Kč.

Velkopavlovičtí hasiči v roce 2006
Město Velké Pavlovice i v roce 2006 žádalo o dotaci Jihomo-

ravský kraj. Zastupitelé JMK nám v roce 2006 schválili částku 
500.000,- Kč. Za tuto částku se momentálně provádí rekonstrukce 
Tatry 148 CAS 32. 

Protože nám pod rukama „umírá“ i první výjezdové vozidlo, 
zažádali jsme na začátku roku 2006 i o státní dotaci na nové vo-
zidlo ve výši 2 mil. Kč. Tato dotace byla Městu Velké Pavlovice 
poskytnuta. 

Protože se fi nanční náklady na pořízení nového vozidla po-
hybují kolem 5,5 mil. zažádalo Město Velké Pavlovice na po-
čátku roku 2007 o dotaci i Jihomoravský kraj. Zastupitelé JMK 
v dubnu letošního roku schválili dotaci na nákup nového vozidla 
1 mil.Kč.

Hasiči z Velkých Pavlovic tedy očekávají štědrý rok 2007. 
V květnu 2007 by si měli převzít zrekonstruovanou Tatru 148 
CAS 32 a do konce roku 2007 by měli mít i nové vozidlo.

Petr Hasil
Starosta SDH Velké Pavlovice   

Turistické informační centrum Velké Pav-
lovice ve spolupráci se Svazem integrované 
produkce hroznů a vína nabízí vinařům on-line 
službu – zasílání Situačních zpráv o ochraně 
révy vinné prostřednictvím elektronické pošty. 

Výzva vinařům …
Máte-li o tuto službu zájem, kontaktujte naše TIC: 

tel.: 519 428 149, e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz. Jako 
registrační údaj postačí Vaše jméno a e-mailová adresa. 

Těšíme se na Váš zájem!  

Bílý muž z Pána Prstenů Gandalf, na druhou příčku pomyslného 
žebříčku přiletěla netopýří žena Batmanka a na třetí usedl ztřeš-

těný věděc Albert Einstein. 
Skupinovým trumfem le-
tošního roku byly fenome-
nální kulturistky, o druhou 
cenu se podělily moudré 
sovy a třetí si odnesla po-
četná skupina roztomilých 
slunéček sedmitečných.

Veselým večerem neú-
navně provázela oblíbená 
skupina ESSO, která chr-
lila jeden hit za druhým až 
do brzkých ranních hodin. 
Kolem půlnoci byla rozdá-
na bohatá tombola (čítala 

kolem 230 cen číslovaných a 12 hlavních), za níž tímto pořadatel 
Šibřinek - TJ Slavoj Velké Pavlovice všem sponzorům a dárcům 
velmi děkuje! 

Karolína Bártová

kultura
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Ve Velkých Pavlovicích vznikl nový projekt, který má pod-
pořit turistiku, potažmo i vinařství a ostatní výrobní i nevýrobní 
aktivity obyvatel regionu. Jeho výjimečnost má zviditelnit region 
a sdružit zájemce v ne příliš rozšířené činnosti. Jinými slovy, 
chce aktivitami dosáhnout zvýšení zájmu turistů, zatraktivnit celé 
území, aby si návštěvníci mohli říci, 
že viděli něco nevšedního a  rádi se 
sem vraceli.

Jak titulek a fotografi e napovídají, 
jedná se o létání. V únoru bylo na 
Ministerstvu vnitra ČR zaregistrováno 
nové občanské sdružení, nesoucí ná-
zev Letecký klub Nad krajem André 
o.s.,  které si dalo za úkol: 

- Vytvářet podmínky pro vybu-
dování plochy pro sportovní létající 
zařízení (SLZ) ve Velkých Pavlovi-
cích a podílet se na budování takovéto 
plochy, aby byla v souladu s předpisy 
Letecké    Amatérské  Asociace.

-  Vytvářet podmínky pro získání 
pověření tohoto sdružení pro správu 
budoucí plochy SLZ ve Velkých Pavlovicích ve smyslu zákona 
o civilním letectví, získat pověření pro správu plochy pro SLZ 
a správu vykonávat.

- Provozovat a popularizovat rekreační a sportovní létání, 
modelářské aktivity a leteckou turistiku ve Velkopavlovické  vi-
nařské podoblasti.

Cíle sdružení již byly vytvořeny přípravným výborem ve 
složení  Ing. Nádeníček, p. Králíček a Ing. Poláček, kteří na myš-
lenku propagace regionu formou letecké turistiky a na myšlenku 
sdružení zájemců o létání v regionu,  přišli před několika lety. Oni  
sami jsou aktivními příznivci létectví a představa létáni na jimi 
spravovaném letišti za podpory  Městského úřadu ve Velkých 
Pavlovicích umocnila vznik tohoto projektu.

18.března 2007 proběhla ustavující schůze občanského sdru-
žení. Debata se vedla i kolem možnosti vybudování plochy pro ul-
tralehká letadla v obci Bořetice, jejíž zástupci se na nové sdružení 
Letecký klub Nad krajem André  ihned obrátili se žádostí nejen 
o vybudování, ale též o vypracování provozních dokumentů pro 
inspektora, který bude plochu schvalovat k provozu a konečně 

            Letecký klub Nad krajem André
i se žádostí o provozování této plochy.

Stejná plocha by v počátku byla vybudována i ve Velkých 
Pavlovicích, ale s tím rozdílem, že sdružení bude usilovat o „po-
výšení“ pavlovické plochy na letiště pro malá, ale „dospělá“ le-
tadla. Tedy takové letiště, jaké je například v Břeclavi. Vybraná 

lokalita pro létání umožňuje 
expandování plochy, což v Boře-
ticích kvůli překážkám nejde. 

V budoucnu by tedy měly být 
v sousedství dvě místa pro vzlety 
a přistání - plocha pro ultralehká 
letadla  v Bořeticích a letiště 
pro provoz ultralehkých letadel 
i letadel s maximální vzletovou 
hmotností až do 7000 kg ve Vel-
kých Pavlovicích.

Termíny zprovoznění obou 
ploch pro ultralehké létání byly 
stanoveny na konec roku 2008. 
Poté bude nutné vybudovat záze-
mí a z počátku alespoň malý han-
gár pro 2-3 ultralehká letadla. 

„Povýšení“ pavlovické plochy na letiště je plánováno do 
r. 2011, neboť musí být splněno mnoho technických, administra-
tivních a fi nančních ukazatelů.

Po vybudování plochy pro ultralehká letadla ve Velkých Pav-
lovicích se přistoupí ke zřízení a provozování střediska pilotního 
výcviku pro získání pilotní kvalifi kace na ultralehká letadla, říze-
ná aerodynamickými silami i pro motorové padákové závěsné lé-
tání. Předpokládá se také, že  středisko pilotního výcviku umožní 
i půjčování letadla.

Ale to je budoucnost. Je třeba zůstat zatím při zemi a vybu-
dovat plochu. To prvotní, co je nutné  k bezpečnému vzlétnutí 
a návratu zpět na zem.

Sdružení hodlá spolupracovat bez rozdílu se všemi subjekty 
regionu, které budou mít o spolupráci zájem, čímž je samozřejmě 
otevřeno i všem ostatním jednotlivcům. Všem, kdo chtějí projek-
tu pomoci k nadechnutí a udržet ho při životě, aby mohl sloužit 
nejen letecké veřejnosti.

Za výbor                 
 Ing. Vratislav Nádeníček
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na okraj

PRANOSTIKY
Květen

Mokrý máj - v stodole ráj.
Mokrý máj - chleba hoj.
V máji aby ani hůl pastýřova 
neoschla.
Májová vlažička - naroste travička; 
májový deštíček - poroste chlebíček.
Májová kapka platí dukát.
Na mokrý květen přichází suchý 
červen.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
V květnu vrtel dešťa - hrstka bláta.
Májová voda vypije víno.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol 
milovníkem.
Suchý květen - mokrý červen.
Když máj vláhy nedá, červen se 
předá.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
V máji hřímoty nedělají trampoty.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu 
zřídka mrholívá.
Jsou-li májové hřiby červivé, bude 
suché léto.

Červen

Netřeba v červnu o déšť prositi, 
přijde, jak začne kositi.
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak 
málo rodívá.
Pláče-li červen a neoschne žitko, 
v zajících, koroptvích budem mít 
řídko.
V červnu deštivo a chladno způsobí 
rok neúrodný snadno.
Červen mokrý a studený - bývají žně 
vždy skaženy.
Často-li se v červnu hrom ozývá, 
kalné léto potom přicházívá.
Hřímá-li v červnu, zvede se obilí.
Červnové večerní hřmění - ryb a raků 
nadělení.
Červen-li více sucho než mokro bývá, 
urodí se hojnost dobrého vína.
Co v červnu nedá do klasu, červenec 
nažene v času.
Jak červen teplem září, takový bude 
i měsíc září.
Jaký červen, takový i prosinec.
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Dospělí
„A“ mužstvo vstoupilo do jarní části soutěže velmi dobře, 

jedinou bodovou ztrátu si přivezlo hned z prvího zápasu, kdy 
remizovalo v Bučovicích 1:1 (gól Ondřej Tesařík).

V dalším zápase si mužstvo doma poradilo se Slovanem Brno 
a dvěma brankami Jakuba Šabaty a jednou brankou Michala Ja-
níčka zvítězilo 3:1.

Na horké půdě ve Šlapanicích 
se tým vyrovnal i s vyloučením 
brankáře Pitáka v 55.minutě a přes-
tože byl téměř poločas, v oslabení 
dokázal zvítězit 3:0 (branky  Šaba-
ta, Petr Vašek a Jakub Vondra).

V očekávaném derby proti 
Šardicím B naši hráči s přehledem 
zvítězili 3:1, když se opět střelecky 
prosadil kanonýr mužstva Jakub 
Šabata – 2 góly a jednu branku při-
dal Pavel Procházka.

Mužstvo se zatím dokázalo 
vypořádat s odchodem špílmachra 
Petra Kirschbauma, podává vy-
rovnané výkony podpořené velmi 
dobrou defenzívou. Střelecky zatím 
drží mužstvo Jakub Šabata, který vstřelil ve čtyřech zápasech 
5 branek.

Velmi těžký zápas čeká mužstvo ve Velké nad Veličkou, kde 
by i případná remíza byla obrovským úspěchem.

„B“ mužstvo bude mít opět velké problémy s udržením 
v okresním přeboru.

Po doslova totálním výpadku s velmi slabým týmem Nikolčic 
na domácí půdě (2:3) a očekávané porážce ve Strachotíně 4:0 při-
šlo naštěstí vydřené vítězství doma pro Moravské Nové Vsi.

Vítěznou branku vstřelil nejlepší hráč mužstva Libor Melichar 
až v  87.minutě zápasu!

Mimořádně důležité pro „B“ mužstvo bude uspět alespoň ve 
dvou nebo třech domácích zápasech

( Nosislav, Hustopeče, Pohořelice, Dunajovice ), protože v zá-
pasech venku bude těžko bodovat.

„C“ mužstvo se v průběhu jarních odvet postupně zlepšuje 
a jistě by chtělo být v tabulce na lepším než stávajícím 5.místě.

Dorost
„A“ dorost začal jarní odvety velmi dobře. Nejprve důležité 

Slavoj Velké Pavlovice – oddíl  kopané
vítězství v Bučovicích 5:2 a poté vydřené body doma proti silným 
Mutěnicím 2:1.

V dalším zápase ve Šlapanicích, který výrazně ovlivnil hlavní 
rozhodčí a silné emoce na hřišti, ztratili dorostenci po porážce 4:2 
nejen body, ale po sporném vyloučení i na 3 zápasy potrestaného 
Libora Polominiho.

V posledním domácím zápase dorost rozstřílel Otnice 7:0 
a drží lichotivou 7.příčku s deseti-
bodovým náskokem před sestupo-
vým pásmem.

Je třeba poznamenat, že se stále 
více prosazují dorostenci i v „B“ 
mužstvu mužů (Jakub Jambor, Vla-
dan Hejl, Libor Polomini).

„B“ dorost nejvíce doplácí na 
nedostatek hráčů a po několika jar-
ních porážkách kleslo mužstvo na  
1.místo tabulky OP.

Žáci
Starší žáci po odchodu dvou 

nejlepších hráčů mužstva do MSK 
Břeclav ( Igor Šťavík a Viktor 
Ševčík ) budou v jarních odvetách 

oslabeni, naštěstí se z hostování v MSK Břeclav vrátil univerzální 
brankář i hráč do pole Patrik Levčík.

V prvním zápase podlehli vedoucímu mužstvu soutěže ze 
Starého Lískovce  0:5, když ještě první poločas hráli vyrovnaný 
zápas  (0:1), poté ale rozhodlo několik zbytečných individuálních 
chyb hráčů.

Ve druhém zápase prohráli starší žáci 2:1 na půdě silného 
Mikulova, když opět zvládli dobře první poločas (vedení  1:0, gól 
Patrik Levčík), ovšem domácí ve druhé půli vytěžili z několika 
chyb našich hráčů 2 góly a získali 3 body.

Mladší žáci prohráli doma se Starým Lískovcem 3:1 a v Mi-
kulově vysoko 7:0.

Přípravka dál pokračuje ve vítězné sérii, porazila doma Křepi-
ce  13:0 a zvítězila v Nikolčicích  6:1.  

Tabulku zatím vede bez ztráty bodu, skóre 93:9. Rozhodují-
cím zápasem o vítězství ve skupině bude jistě duel v Hustopečích, 
který se hraje v sobotu  5.května ve 14.00 hodin.  

                                                                                                  
  František Čermák
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