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Nové centrum města – sny či promyšlený záměr?
V minulém čísle zpravodaje jsem jen okrajově vzpomněl urbanisticko architektonickou soutěž na vytvoření nového centra města
v okolí autobusového nádraží. Proč se vedení města v současné
době zabývá touto myšlenkou a snaží se o největší zásah do urbanistického vzhledu města v jeho historii a zároveň o stamilionové
investice, které jsou nad současné rozpočtové možnosti města?
Hned na úvod je nutné si uvědomit, že bez velkorysých záměrů
a dlouhodobých plánů není možné zabezpečit takový rozvoj, který
bude řešením pro několik dalších generací. Není možné postavit
jeden jediný objekt v této lokalitě, bez znalosti budoucích záměrů
s okolními objekty, aby budoucí aktivity byly skloubeny a postupně
provázány. Jestli se chceme stát městem, které bude přitahovat a taky nabízet co nejvíce kvalitních služeb našim obyvatelům i hostům,
je nutné mít kvalitně zpracovanou dokumentaci a poté ji dodržovat
a ctít. V případě, že všichni vlastnící dotčených nemovitostí se do
projektu vytvoření nového centra nezapojí nebo jsou pro ně výsledky soutěže nepřijatelné, je nutné jejich záměry respektovat a pokusit se je zapracovat do nového návrhu. Jedná se tedy o projekt
koncepční, dlouhodobý a svým způsobem i velkorysý.
Při hledání způsobu, jak vytvořit co nejkvalitnější projekt na
výstavbu nového městského centra rozhodlo zastupitelstvo města
o vypsání urbanisticko architektonické soutěže. Tato soutěž byla
uspořádána ve spolupráci s českou komorou architektů, byla přísně
anonymní a troufám si tvrdit, že i na vysoké profesionální úrovni.
Vyhlášení celé soutěže bylo umožněno i kladným postojem většinového vlastníka objektů v tomto území, a to generálním ředitelem
Moravské Agry, a.s., panem Lubomírem Stokláskem. Moravská
Agra byla spoluvyhlašovatelem soutěže a současně se podílela i na
odměnách spojených s jejím vyhlášením. A co bylo předmětem této
soutěže?
„Základem navrhovaného řešení má být vytvoření nového náměstí, nového centra města s výrazným propojením na vinařství
a vinařskou turistiku. Současné Náměstí 9. května před radnicí je
nevyhovující pro další rozvoj. Postupnou výstavbou a rozvojem
města se novým přirozeným centrem stalo místo křížení dvou
státních silnic u sokolovny a autobusového nádraží. Při hledání
řešení je nutné vytvořit podmínky pro konání velkých folklorních
akcí, jako je vinobraní, hody, slavnosti a přehlídky. Je třeba zvážit
umístění stávajícího kulturního zařízení – sokolovny a současně
i venkovního areálu pro tyto akce. Stávající kulturní zařízení se při
konání větších akcí potýká s problémem malé kapacity a nutnosti
uzavření státní silnice II. třídy po dobu konání akcí. Kulturní zařízení i venkovní areál by měly být víceúčelové. Místní barokní kontribučenská sýpka je chráněnou památkovou stavbou, její přestavba
a využití by se mělo stát jedním ze základních pilířů ke zvýšení
atraktivity území. Návrh by měl řešit i možnost propojení sýpky se
statkovým dvorem, to znamená eliminovat vliv komunikace na bezpečnost provozu. Velké Pavlovice jsou středem Velkopavlovické
vinařské podoblasti zahrnující celkem 74 obcí. Při řešení je nutné
zvážit i vytváření prostor pro vinařské kanceláře, instituce a zejména presentaci vinařství. V okolních obcích jsou tisíce vinných sklepů a lze využít území řešené soutěží k vytvoření centrálního místa
pro presentaci, osvětu i propagaci vinařství a folkloru v oblasti.
Mimo plánované nové centrum města je v současné době několik
objektů, jejichž přemístění je třeba při návrhu řešení zvážit. Jedná
se o následující objekty: pošta, spořitelna, infocentrum a knihovna,

drobné obchůdky a služby, dlouhodobě je
nutné zvážit i případný prostor pro radnici.
Ve městě chybí několik prodejen, provozoven a kanceláří, které by napomohly vytvořit
důstojný a využívaný městský prostor. Nové
centrum a jeho využití bude přínosem nejen
pro občany města, ale také pro turisty a návštěvníky. Návrh řešení by měl umožnit bohatou kongresovou turistiku. Z tohoto požadavku se musí odvíjet
návrh prostor pro komerční využití. Jedním z hlavních cílů návrhu by měly být i prostory pro ubytování a stravování. Ve městě
citelně chybí hotel, restaurace s místními specialitami, kavárna,
atd. Doporučuje se řešit možnost vybudování podzemních prostor
pro nabídku vín v podzemí. V návrhu řešení by se nemělo zapomínat na bytové prostory pro stávající i nové občany města a obslužný personál. Umístění bytů do daného prostoru by mělo řešit
celkové oživení centra mimo provozní hodiny. V širších vztazích
navazuje řešené území na sportovní areál, který by měl být doplněn o další sportoviště, aby nabízel místním občanům a turistům
komplexní možnosti sportovního vyžití. Rovněž parky a nově
upravené okolí rybníka doplňují možnost relaxace návštěvníkům
města. Nově vytvářený projekt „Modré Hory“, na jehož vzniku
spolupracují Velké Pavlovice s dalšími čtyřmi okolními obcemi,
má za cíl společnou propagaci a organizaci cestovního ruchu a vinařské turistiky v oblasti. Předpokládá se vzájemná koordinace
pro organizování turistiky a zároveň i sjednocení záměrů tak,
aby nedocházelo ke zbytečným duplikacím, ale nabízely se spíše
možnosti využití stávajících kapacit služeb a jejich případné rozšíření. (Jako příklad lze uvést: Němčičky – koupaliště, lyžařský
vlek a jezdecký areál, Bořetice – Svobodná republika Kraví Hora,
Vrbice – unikátní pískovcové sklepy, Kobylí – slavnosti Zarážení
hory či místní muzeum charakterizující vývoj života ve zdejších
obcích).“
Přibližně s takovým zadáním pracovalo 21 architektonických kanceláří z České a Slovenské republiky. Na vypracování svých návrhů měly tři měsíce a poté své návrhy předložily hodnotící komisi. Tuto tvořili ve většině nezávislí architekti doporučení komorou architektů a zástupci města. Po vyhlášení výsledků
a upřesnění zadání s vlastníky objektů byly tři vítězné kanceláře
vyzvány k dopracování svých prací. Termín pro odevzdání upřesněných návrhů byl stanoven na 15.ledna 2008. Předpokládáme,
že dopracované návrhy se zapracovanými požadavky vlastníků
nemovitostí nás přivedou k deﬁnitivní podobě budoucího nového
centra města. Stovky hodin jednání a diskusí, činnost, která není
vidět a přitom je nesmírně důležitá. Co tedy ukázaly první výsledky soutěže? Většina úspěšných projektů navrhuje zrušení dopravy v místě okolo sokolovny a zřízení částečné pěší zóny. Většina
architektů jednoznačně preferuje zachování historických objektů
a jejich zvýraznění jako dominanty města. Shodují se také na tom,
že navrhované řešení není jen centrem Velkých Pavlovic, ale
mělo by se stát i skutečným střediskem vinařské podoblasti. Téměř osmihektarové území, které bylo řešením dotčeno má skvělé
předpoklady k takovému záměru a byla by obrovská škoda toho
nevyužít.
Pavel Procházka
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A k soutěži ještě několik názorů členů hodnotící komise:
Pro jižní Moravu mám velkou slabost. Mám rád místní víno,
laskavé lidi, biblickou krajinu. Má žena mi často čte Skácelovy
básně a já se nestačím divit, kde taková krása pramení.
Když vyhlásili architektonickou soutěž na vytvoření nového
společensko - turistického centra ve Velkých Pavlovicích, chvilku
jsem litoval, že jsem byl přizván do poroty, a tedy že se sám nemohu soutěže zúčastnit. Nakonec jsem se to pokusil vzít jako výzvu
a zodpovědnost, jako službu ostatním. Sedmičlenná porota složená z místních i „nezávislých“ odborníků zabezpečená náhradníky
a poradci posuzovala 21 návrhů. Asi tak třetina z nich byla něčím
opravdu pozoruhodným přínosná.
Vítězný soutěžní projekt číslo 18 (soutěž byla přísně anonymní)
mne zaujal na první pohled. A nejenom mne. Dlouho jsem váhal
mezi tímto návrhem a návrhy, které skončily na druhém a třetím
místě. Potom jsem ale váhat přestal. Tento návrh totiž není prvoplánový, nesnaží se zalíbit na první pohled, přistupuje k zadání
věcně, kriticky a především se zdravým rozumem.
Zachovává citlivě severní a jižní křídlo císařského kontribučního dvorce a potvrzuje ho v jeho nové funkci, v novém smyslu
opakuje regionální význam této staré stavby.
Zároveň
vrací
veřejný prostor obce,
prostor pro setkávání a shromažďování
chodcům, ať již občanům či návštěvníkům. Jedinou citlivě
vybudovanou hradbou
domů s občanskou
vybaveností vytváří ve
Velkých Pavlovicích
pěkné nové jižní náměstí, jakýsi přijímací
a společenský pokoj
města,
harmonický
protipól
původního
střediska mezi kostelem a radnicí. Především však tento návrh
přináší městečku vlastTento návrh získal cenu poroty.
ní křehkou krásu, která
nepoškodí to, co už tu dávno bylo.
Velké Pavlovice mají opravdu velké štěstí. Kromě již uvedených (a řady neuvedených) předností mají navíc své osvícené
patrioty. Ti se rozhodli hledat cestu pro rozvoj města Velkých
Pavlovic, a využili pro to ty nejlepší dostupné nástroje.
Když se staví sněhulák, začíná se s malou koulí a až po čase
nabalování vznikne koule veliká. Projekt číslo 18 se nepochybně
nezrealizuje najednou. Je ale moudré na něm začít tvrdě pracovat,
a třeba po částech, ale postupně a vytrvale ho dotáhnout až do
konce. Byla by velká škoda k němu přistupovat polovičatě, byla
by velká škoda ho vzdávat.
MA Ondřej Císler, akademický architekt
Praha, Dejvice, 25.9.2007

Bylo pro mě příjemným překvapením, že město Velké Pavlovice, malé třítisícové centrum mikroregionu, se rozhodlo zabývat se
tak zajímavým a složitým tématem, jako je revitalizace jeho části
a vytvoření nového společenského centra. Bylo pro mě potěšující,
že se vedení města rozhodlo nabídnout toto téma jako předmět
architektonicko-urbanistické soutěže. Dalším pozitivním zjištěním bylo, že představitelé města věnovali této soutěži maximální
pozornost, což nebývá vždy zvykem. Bylo mi ctí být u této soutěže
jako člen poroty. Bylo pro mě přínosem setkat se a diskutovat se
zástupci města, vlastníky objektu statku i s odborníky na urbanismus a architekturu. Bylo pro mě milé, strávit několik dní ve
Velkých Pavlovicích. Děkuji a držím palce.
RNDr.Milan Svoboda
Plzeň
Oživit část města vymezenou soutěžními podmínkami a vtisknout jí tvář novou je úkol gigantický a mimořádně nákladný,
v mnohém jdoucí daleko za možnosti třítisícového města s padesátimilionovým ročním rozpočtem. Sympatická snaha soukromníků napomoci s obnovou této části města by tyto skutečnosti
neměla zcela zastřít.
Statek a jeho okolí nelze (domnívám
se) spasit jediným
rozhodnutím či jediným počinem. Na
místě je spíše stanovit
si základní pravidla,
podle nichž bude poskytnut všem zájemcům prostor pro vstup
do území a pro vlastní investiční záměry
a činnost. Základním
požadavkem by pak
mělo být, aby tyto
investice a záměry
nebyly v rozporu se
snahou města vytvořit
postupně regionální
vinohradnické centrum velkopavlovické
vinařské podoblasti (a třeba i s ambicí vyšší), které otevřou
město vinařskému turismu. S ním by nepochybně nastalo oživení
vnitřního města, jemuž by obnovený statek neměl být konkurencí,
ale podporou. Nyní trochu mrtvé ulice, které tvoří páteř města
(Hlavní a Dlouhá) původní ulicové dispozice, by měly postupně
nabýt podoby živých tříd města se spoustou poskytovaných služeb
a kulturních a dalších aktivit, pro něž bude obnovený a revitalizovaný statek mocnou vzpruhou a podporou. Pro své nejbližší okolí
až ke sportovnímu areálu by pak měla být tato obnova impulsem
ke kvalitní urbanistické a architektonické obnově a rozvoji.
Přesto, že se jedná o projekt na mnoho let, přeji městu Velké
Pavlovice, aby se tento záměr zdařil co nejdříve. Úsilí politické
reprezentace města, zaujetí soutěžících i soustředěné úsilí poroty
si takový úspěšný výsledek určitě zaslouží.
RNDr. Jiří Plos
Praha 24. 09. 2007
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Z jednání Rady města
Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje mimo
- informaci o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Městem
jiné zabývala následující problematikou:
Velké Pavlovice a ﬁrmou Mikulica s. r. o. - odkup pozemku parc.
č. KN 4641/522, k. ú. Velké Pavlovice pro výstavbu tří bytových
- schválila podepsání smlouvy s ﬁrmou Swietelsky na provedení
domů – 18 bytových jednotek
inženýrských sítí k bytovým domům na Padělkách - termín výstav- projednala informaci o kontrole z Ministerstva pro místní
by 1. 10. – 15. 12. 2007
rozvoj ČR k dotaci – SROP Vinařská turistika 2005 – 2006
- zabývala se upozorněním občanů na hlučnost letních diskoték,
- zabývala se dle pokynů památkářů opravou kapličky Antona konzumaci alkoholu a nevhodné chování nezletilé mládeže, pronína Paduánského
blematikou se bude více zabývat v budoucnu při povolování těchto
- vzala na vědomí zprávu ředitele ZŠ a ředitele gymnázia
letních akcí
o školní činnosti
- odsouhlasila žádost Ing. Františka a Vlasty Hlávkových, Tráv- schválila dohodu o vzájemné spolupráci v rámci programu
níky 10, o pronájem pozemku za účelem zemědělského využití
Community Policing – o vzájemné spolupráci při zajišťování
- schválila žádost DDM o pronájem uvolněných prostor v domě
veřejného pořádku a bezpečnosti mezi Městem Velké Pavlovice
služeb na ulici Bezručova 23
a Policií České republiky
- projednala informaci o průběhu zasedání výběrové komise
- odsouhlasila zaplacení faktury za stravování žáků ze Senice,
a výběru vítězných návrhů architektonické soutěže „Společenskokteří se účastnili Výtvarné dílny Plener 2007
-turistické centrum Velké Pavlovice“
- schválila žádosti Květoslava Blaško, Bezručova 25, a Jana
- schválila podepsání smlouvy mezi městem a Hantály a. s. na
Procingera, Ořechová 18, o pronájem pozemků, žádost Antonína
nájem pozemku pro výstavbu sběrného dvora
Mezihoráka, Němčičky 151, o změnu pronájmu obecních po- schválila příkaz k provedení fyzické inventarizace
zemků za účelem zemědělského využití
k 30. 9. 2007 a dokladové k 31. 12. 2007, jmenování členů dílčích
- schválila pronájem sokolovny pro prodejní výstavu prokomisí a ústřední inventarizační komise a směrnici „Pravidla provástějovské módy a výrobců české a slovenské konfekce ve dnech
dění vyřazování a likvidace movitého majetku města“ a jmenování
13. 12. -14. 12. 2007 a konání dvou diskoték – 26. 12. 2007
členů likvidační komise
a 2. 2. 2008 spol. CONTINET s.r.o.
- konání diskotéky dne 20. 10. 2007 na zkoušku s podmínkou
- projednala Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí ze
snížení hlučnosti
dne 5. 11. 2007, ročník 5, částka 6 a informace o činnosti knihov- zabývala se průběhem jednání ve věci změny č. 3 Územního
ny a Turistického informačního centra
plánu Města Velké Pavlovice
- schválila plnění rozpočtu za leden - září 2007 – celkové příj- průběhem jednání s Drážním úřadem o umístění značky a zrumy 32.583 tis. Kč, celkové ﬁnancování – 6.647 tis. Kč a celkové
šení parkoviště na přejezdu u sklepů u ŠSV
výdaje 25.636 tis. Kč, vnitřní směrnici o ochraně majetku Města
- postupem zajištění vybudování inženýrských sítí průmyslové
Velké Pavlovice s platností od 1. 12. 2007
zóny Za Tratí na ulici Hodonínská
- schválila žádost Jana Štambachra, Tovární 2, o změnu pro- odsouhlasila výši náhrady za vykácené stromy Drůbežářských
nájmu na část pozemku v ZE za účelem zemědělského využití
závodů na ulici Tovární. Celková částka činí 27.500,- Kč, za tuto
- schválila stanovení sazeb za služby a práce (traktorové práčástku budou zakoupeny a vysazeny stromy v lesoparku.
ce, práce s UNC, vysokozdvižným vozíkem atd.) s platností od
- vzala na vědomí informaci kladného vyřízení žádosti na SFŽP
1. 1. 2008
ČR o prodloužení dokončení akce „Odbahnění rybníka a oprava
- žádost Aleše Janovského a Marie Forejtové o povolení výtechnických prvků“ s termínem do 30. 11. 2007
měny oken v bytech v bytovém domě Bří Mrštíků 886/4
- informaci o podání žádosti o dotaci na vybudování sběrného
dvora spolu s projektovou dokumentací a stavebním povolením,
žádost podává svazek obcí Čistý jihovýchod

Z 6. zasedání Zastupitelstva města / 18. října 2007
Zastupitelstvo města na svém VI. zasedání, které se konalo dne
18. října 2007 mimo jiné projednalo:
• informaci o činnosti rady města
• informaci o konání a vítězném návrhu architektonické soutěže
„Velké Pavlovice – společensko turistické centrum města“
• stanoviska dotčených orgánů, organizací, sousedních obcí
a krajského úřadu, projednávání a připomínkování návrhu zadání
změny č. 3 ÚPN SÚ Velké Pavlovice
• schválilo rozpočtové opatření č. 5/2007 dle přílohy, cel-

kové zvýšení příjmů o 4.239 tis. Kč, celkové zvýšení výdajů
o 1.671 tis. Kč a celkové snížení ﬁnancování o 2.568 tis. Kč
• schválilo změnu č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Města Velké Pavlovice - Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod
Školou 10
• schválilo připomínkovaný návrh Zadání změny č. 3 ÚPN
SÚ Velké Pavlovice včetně důvodové zprávy o pořízení a projednání a to v rozsahu:
• 3.01 změna využití území na plochy bydlení
• 3.02 změna využití území na plochy komerční zóny
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• 3.03 změna využití území na vodní toky (výstavba rybníka)
• 3.04 změna využití území na plochy bydlení
• 3.05 změna využití plochy pro sport a rekreaci
• 3.06 změna využití plochy pro individuální rekreaci
• 3.07 změna využití území na plochy bydlení
• 3.08 změna využití území na plochy dopravní infrastruktury
– sportovní letiště
• 3.09 rozšíření navržených ploch výroby
• 3.10 změna využití území na plochy občanského vybavení
• 3.11 zrušení plochy pro výrobu – pro sběrný dvůr na komunální odpad
• 3.12 úprava textové části – regulativy prostorového uspořádání
• 3.13 úprava textové části – rozsah regulace pro plochy výroby
• projednalo a schválilo uzavření budoucí kupní smlouvy
kupní a následné kupní smlouvy mezi Městem Velké Pavlovice
a Mikulica s.r.o., na pozemek KN parc. č. 4641/522 o výměře
3257 m2, kat. území Velké Pavlovice za účelem výstavby rodinných domů a cenu pro zpětný odkup části pozemku z této parcely
na veřejně prospěšné stavby dle ÚPD za 500,- Kč/m2
• schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 07120632,
mezi Městem Velké Pavlovice a Státním fondem životního prostředí ČR, o poskytnutí podpory na akci „Velké Pavlovice – odbahnění rybníka a oprava technických prvků“
• prodej majetku města dle vyhlášky o prodeji nemovitostí:
• prodej pozemku panu Karlu Reichmanovi, Hilleho 1, Brno
z důvodu dořešení vlastnického práva pod stavbou
• prodej pozemku panu Petru Hádlíkovi, Zelnice 25, Velké
Pavlovice z důvodu vytvoření stavebního místa a stavby rodinného domu
• prodej bytové jednotky a příslušných podílů dle zákona
č. 72/1994 Sb. v platném znění, v bytovém domě na ulici Bří
Mrštíků 892/14, současným nájemníkům bytu, manželům Evě
a Ivanovi Formannovým
Některé dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů města, které byly na zasedání uplatněny:
P. Zdeněk Hercog – při diskotéce 7. 9. 2007 bylo na ul. Brněnská rozbito několik domovních oken, jak pokračuje vyšetřování
na Policii ČR, pojišťovna dosud škodu neuhradila, čeká se na
zjištění viníka.
Ing. Pavel Procházka – město se pokusí zjistit, v jaké fázi je
vyšetřování, má informaci, že pachatel je znám a záležtost bude
řešena.
P. Zdeněk Hercog – parkování automobilů na ulici Dlouhá
a tím ztížený průjezd ulicí.
Ing. Pavel Procházka – rada se problémem parkovacích míst
již zabývá, postupně budou zřizována na exponovaných místech.
Členka ZMě Ing. Marie Šmídová – zkontrolovat světla – nesvítí V Údolí a Pod Školou, v hody svítila světla veřejného osvětlení i ve dne, požadavek informovat o deratizaci.
Ing. Pavel Procházka – poruchy osvětlení jsou pravidelně odstraňovány. Informace o deratizaci již byla poskytnuta. Upozornění na díry po potkanech bylo zadáno deratizační ﬁrmě.
Členka ZMě p. Ivana Vojtěšková – mají občané možnost občanů seznámit se s návrhy architektonických studií?
Ing. Pavel Procházka – výstava byla otevřena při oslavách
40. výročí statutu města 3. – 4. listopadu, veřejnost o tomto byla

informována.
Dále připomínkovala nevhodné parkování aut u městského
úřadu a u školy.
Ing. Pavel Procházka – vzhledem k narůstajícímu provozu
v této lokalitě bude parkování vozidel řešeno.
P. Věra Hercogová - více než před rokem bylo ve zpravodaji
zveřejněno, že pod hřištěm u školy je 20 parkovacích míst. Proč
tedy není toto parkoviště pracovníky školy dodnes využíváno?
Dotaz zodpověděl ředitel gymnázia PaedDr. Vlastimil Kropáč
- prostory podzemních garáží jsou volné, nic nebrání jejich využití, snad by to vyřešila značka zákazu stání.
MVDr. František Popelka - bude se někdo zabývat ulicí Nová,
silnice se propadá, je hrbatá a nedá se po ní jezdit, po celé ulici
parkují auta a chodník od Prátových po Hejlovo je v tak špatném
stavu, že se po něm nedá chodit.
Ing.Pavel Procházka - v letošním roce bylo vybudováno na
ul. Nová osm parkovacích míst a na horním konci dočasné parkování. Je pravdou, že je komunikace ve špatném stavu, byly prováděny kamerové zkoušky kanalizace, jsou v pořádku, propadání
je nejspíš způsobeno špatným zhutněním. Město požádalo ﬁrmy
o ocenění oprav, akce bude navržena seznamu inv. akcí pro rok
2008/09.
Členka ZMě Ing. Marie Šmídová - od Šaňkových nahoru není
možné ulicí projet, snad by bylo vhodné upozornit občany, aby
parkovali na vybudovaných parkovištích, ne před domem.
MVDr. Fr. Popelka - silnice je úzká, jednou z možností je
zrušit chodníky a vybudovat parkoviště.
Ing. Pavel Procházka – je to řešení, ale nevyřeší se jím všechny problémy. Dá se zpracovat ocenění úprav, rada se tím bude
zabývat.
P. Jan Urbánek - ti, co parkují před školou, mohou parkovat
u kina, kde je parkoviště volné. Dále upozornil na některé dopravní značky a jejich špatné umístění (u cihelny V Údolí, Čechova,
Dlouhá u budovy státní policie)
Ing. Pavel Procházka - město má vypracovaný dopravní pasport, který posuzuje důležitost komunikace, schvaluje ho Dopravní inspektorát České policie, město samo nemůže měnit značky,
každé nové umístění musí být konzultováno s DI ČP, na základě
písemné žádosti, můžeme nechat změnu k posouzení.
P. Jan Urbánek - požadavek na zajištění zastávky autobusů
u nemocnice v Hustopečích.
Ing. Pavel Procházka - tato záležitost je poměrně složitá,
závisí na projednání na Mikroregionu Hustopečsko a také s představiteli sousedních obcí. Je třeba vyjádření dotčených orgánů
- odbor dopravy, společnosti BORS a v neposlední řadě i zajištění
ﬁnančního zabezpečení.
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík upozornil, že na cestě za cihelnou přibývá mláto.
Ing. Pavel Procházka - město je dohodnuto se ZD na jeho
likvidaci a s MěPO na zvýšení ostrahy.
Ing. Hádlík - ﬁrma RGV, která prováděla rekonstrukci el.vedení V Údolí, stavbu dokončila?
Ing. Pavel Procházka - stavba je dokončena, zatím není předána.
P. Helena Trsťanová upozornila na parkování na ulici Tovární
před restaurací a ubytováním, parkoviště u DZ je prázdné a dozadu k domkům se nedá projet.
Ing. Pavel Procházka - město je dohodnuto s DZ a spol. Han-
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tály na úpravě zatáčky a řešení komunikace tak, aby toto místo
bylo přehledné.
P. Trsťanová – bude kanalizace k domkům, která je vedena
přes areál DZ, přepojena na ČOV? Kdy budou dořešeny IS v této
lokalitě?
Ing. Pavel Procházka - vyřešen je vodovod, veřejné osvětlení, je zažádáno na EON o přepojení el.energie, kanalizace zatím
řešena není, problém je se spádem kanalizace do ČOV a s tímto
jsou spojené i ﬁnanční náklady.
P. Miroslav Svoboda se vrátil k problému parkování na komunikacích, navrhl oslovit studenty, aby vypracovali řešení parkova-
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cích míst ve městě.
Ing. Pavel Procházka - celou dopravní situaci nelze ihned
vyřešit, problematická místa jsou známá, př. Dlouhá, Nová,
parkování před školou, je však třeba ohleduplného přístupu jednotlivých občanů.
Člen ZMě Ing. Vladimír Veverka požaduje přemístění radaru
z Nádražní např. k ZUŠ na Hlavní.
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík požaduje umístění radaru
k cihelně.
Ing. Pavel Procházka – radar bude postupně přemísťován na
jiná místa, výsledky měření budou vyhodnocovány.
Jitka Krátká, tajemník MěÚ

Telegraficky
Architektonická soutěž ve finále (23. 9. 2007)
Koncem měsíce září proběhlo ﬁnále architektonické soutěže
na vytvoření nového centra města Velké Pavlovice. Od 20. do 23.
září zasedla hodnotící komise, aby posoudila a vybrala nejlepší
z 21 zaregistrovaných soutěžních návrhů.Vyhlašovateli soutěže
jsou Město Velké Pavlovice ve spolupráci s Moravskou Agrou,
a. s. Předsedou hodnotící komise se stal RnDr. Milan Svoboda
z Plzně. Soutěžní podmínky vyzvedlo 42 kanceláří, počet 21
soutěžních návrhů je vynikající výsledek a zdůrazňuje význam
této mimořádně atraktivní lokality. Vítězný návrh získá cenu ve
výši 200 tis.Kč, případně možnost pokračování v dalších etapách
projekčních prací.
Havarovaný kamion zablokoval hlavní dopravní tepnu
(24. 9. 2007)
V pondělí 24. září značně zkomplikovala průjezd Velkými
Pavlovicemi havárie kamionu plně naloženého kukuřicí. V odpoledních hodinách se v prudké zatáčce na křižovatce u sokolovny
převrhlo nákladní auto i s přívěsem (směrem k chodníku) a znemožnilo tak průjezd Velkými Pavlovicemi po nejfrekventovanější komunikaci. Vyprošťování trvalo do pozdních večerních hodin.
Řidič vyvázl bez zranění.
Prodloužený víkend ve znamení Veltlínského (28. - 30. 9. 2007)
O prodlouženém víkendu koncem měsíce září bylo v našem
městě vinobraní v plném proudu. Právě na tento termín vyhlásila
vinařská ﬁrma Vinium, a. s. začátek výkupu bílé odrůdy Veltlínské zelené. Vinaři vzali vinohrady doslova útokem a tak se
u bran Vinia tvořily fronty končící mnohdy až za železničním
přejezdem.
Vinařská turistika ve Velkých Pavlovicích - inspirace i pro daleký
Taiwan (2. 10. 2007)
V úterý dne 2. října 2007 poctila naše město vzácnou návštěvou skupinka delegátek z daleké Asie - Taiwanu, které se zabývají problematikou cestovního ruchu a vinařské turistiky.
Doktorka Shih-hui Lin z univerzity v Shou-feng a delegátky National 4-H Club z Taiwanu pojaly svůj pobyt ve Velkých
Pavlovicích a Modrých Horách co by poznávací a inspirativní
exkurzi. Zajímaly se především o agroturistiku, cykloturistiku,
vinařství, činnost občanských spolků, kulturu, bohatý folklór,
sportovní vyžití a o možnost nenásilně skloubit všechny jmenované atributy a priority tohoto regionu v atraktivní nabídku pro

potencionální návštěvníky našeho kraje i samotného města. Delegátky byly přijaty na radnici, navštívily Šlechtitelskou stanici
vinařskou, VINIUM a. s., Turistické informační centrum s vinotékou a díky svému profesionálnímu a sympatickému vystupování byly pro všechny velmi milou a vítanou návštěvou.
Modré Hory obrazem na prezentačním DVD (3. 10. 2007)
Začátkem letoších prázdnin byla slavnostně otevřena nová
cykloturistiká trasa Modré Hory, která 31kilometrovým okruhem spojuje Velké Pavlovice s dalšími čtyřmi okolními obcemi
- Bořeticemi, Vrbicí, Kobylím a Němčičkami. Během celé letní
turistické sezóny byla velmi vyhledávaná a proto vznikla myšlenka natočit obrazový propagační materiál, který poslouží jako
ﬁlmová prezentace pro nadcházející lednové veletrhy cestovního
ruchu (RegionTour Brno a SlovakiaTour Bratislava), ale také
jako vhodný dárek prezentující naše město i jeho malebné okolí
protkané vinicemi.
Kynologické cvičiště v novém kabátě (6. 10. 2007)
Cvičiště pro „pejskaře“ za bývalým lesíkem u vlakové zastávky se dočkalo rekonstrukce. Prostranství je nově oploceno
pletivem, byly odstraněny přerostlé topoly a vysazena mladá
zeleň. Zároveň byla mezi cvičištěm a prostorem čekajícím na
II. etapu rekonstrukce lesíka vybudována odvodňovací strouha,
která má po prudkých deštích odvést vodu z polí a vinohradů do
potoka Trkmanky.
Loďka jako pomocník při práci na rybníku (8. 10. 2007)
Z důvodu nízké hladiny vody a na první polovinu října
nezvykle teplého počasí se na revitalizovaném velkopavlovickém rybníku objevilo velké množství nežádoucích řas. Jejich
odklizení se zhostili pracovníci Služeb města Velké Pavlovice.
Praktickým pomocníkem se jim stala pramice prostřednictvím
níž postahovali řasy na břehy.
Město představilo soutěžní návrhy nového centra města
(9. 10. 2007)
Město Velké Pavlovice představilo dne 9. října veřejnosti
soutěžní návrhy urbanisticko architektonické soutěže na vytvoření nového centra města. Prezentace proběhla za účasti architektů,
zpracovatelů návrhů a pozvaných hostů. Následovalo jednání
s vítěznou projekční kanceláří a vlastníky objektů o dopracování
úspěšné studie.
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Pára nad železnicí ... jako za starých časů (13. 10. 2007)
V sobotu dne 13. října 2007 oslavila železniční trať procházející i naším městem významné kulaté výročí - 110 let od svého
vzniku. A oslavila jej vskutku originálně! Na železnici v úseku
Hodonín - Zaječí vyjely jako za starých časů dvě parní lokomotivy, které nabízely především zvědavým dětem, ale i dospělým
romantickou vyjížďku prosluněnou podzimní krajinou. Žhavé
jiskřičky nelétaly jenom kolem trati, ale zazářily i dětských očích
- což bylo pro pořadatele i samotnou „starší dámu“ oslavenkyni
ten nejhezčí narozeninový dárek.
Oheň - dobrý sluha, zlý pán (21. 10. 2007)
Dva velmi rušné víkendy si prožili během měsíce října velkopavlovičtí hasiči, kteří zasahovali u požárů rodinných domů.
V obou případech byla příčinou požáru oblíbená krbová kamna.
Díky duchapřítomnému jednání poškozených, okamžitému přivolání hasičů a následnému rychlému zásahu se škody eliminovaly
na minimum. SDH opět vyzývá občany, aby nepodceňovali práci
kominíka a nechali si před každou topnou sezónou nebo uvedením jakýchkoliv nových kamen do provozu vše řádně prohlédnout a schválit, neboť v případě ohně není skutečně opatrnosti
nikdy dost.
Lesopark u zastávky se opět rozrůstá – II. etapa rekonstrukce
pokračuje (24. 10. 2007)
Lesopark u vlakové zastávky ve Velkých Pavlovicích se stále
pomalu rozrůstá a prostranství po bývalém lesíku se tak stává čím
dál příjemnějším místem k vycházkám a relaxaci. V současné
době zde probíhá II. etapa prací, která spočívá v rekonstrukci druhé stěžejní části pozemku. Zaměstnanci Služeb města zde vysadili
trávník a vybudovali základy cestiček.
Velkopavlovičtí kynologové sbírají jeden úspěch za druhým
(25. 10. 2007)
Velkopavlovičtí lovečtí kynologové mají za sebou úspěšnou
výcvikovou sezónu. Dařilo se jak Františku Kallusovi, tak i Bronislavu Procingerovi. František Kallus vyhrál s německým krátkosrstým ohařem Jelou z Řadovky Podzimní zkoušky loveckých
psů v Pohořelicích a s fenou pointera Besi z Bohumělské obory
vyhrál v nedalekých Valticích všestranné zkoušky loveckých
psů - Memoriál Stanislava Hloucha. Bronislav Procinger vyhrál
s fenkou německého krátkosrstého ohaře Charibdou z Procingerová dvora Podzimní zkoušky loveckých psů v Miroslavi na Znojemsku a s její sestrou Chimérou z Procingerova dvora zvítězil na
Podzimních zkouškách loveckých psů ve Vranovicích. Oběma
kynologům patří srdečná gratulace!
Nové mediální partnerství mezi TIC Velké Pavlovice & Českým
rozhlasem Brno 106,5 FM (26. 10. 2007)
Dne 26. října 2007 byla uzavřena dohoda o propagační a mediální spolupráci mezi Turistickým informačním centrem Velké
Pavlovice a Českým rozhlasem Brno - nejstarší, největší a především nejposlouchanější regionální stanicí Českého rozhlasu. Naladíte-li si od dnešního dne frekvenci 106,5 FM (www.rozhlas.cz/
brno), můžete se těšit na informace o zajímavých kulturních, společenských a sportovních událostech pořádaných v našem městě.
Okresní výstava králíků, holubů a drůbeže (27. - 28. 10. 2007)
O svátečním říjnovém víkendu ve dnech 27. a 28. října se

uskutečnila ve velkopavlovické chovatelské hale Okresní výstava
králíků, holubů a drůbeže. Vystaveno bylo na 300 holubů, 250
králíků a 42 voliér drůbeže. Celkem bylo uděleno 49 čestných
cen, z toho 20 za holuby, 19 za králíky a 10 za drůbež. Z velkopavlovických chovatelů byl nejúspěšnější Antonín Komosný se
ziskem 4 čestných cen. Výstavy se aktivně zúčastnili i nejmladší
chovatelé školního věku, kteří se svými výstavními kousky a především vědomosti lehce předčí i starší a zkušené konkurenty
v oboru chovatelství.
„Cestou necestou“ do Velkých Pavlovic s Rádiem Dyje
(2. 11. 2007)
Měsíc listopad 2007 se nesl ve Velkých Pavlovicích ve znamení Sv. Martina, vína a konání řady zajímavých kulturních,
společenských a vinařských akcí. Tato skutečnost zaujala i moderátorku Rádia Dyje Zuzku Stratilovou, která se vydala „Cestou
necestou“ do Velkých Pavlovic a určitě byla příjemně překvapena, kolik pěkného a nečekaného tady našla. Navštívila i starostu
města Ing. Pavla Procházku, se kterým si popovídala o městě
nejen jako o vinařském, ale i historickém centru se spoustou
vzácných památek. Pořad jste si mohli na Rádiu Dyje 93,2 FM
poslechnout o prvním listopadovém víkendu.
Město Velké Pavlovice oslavilo kulatou čtyřicítku (3. 11. 2007)
Před 40 lety, dne 1. ledna 1967, byl tehdejší městys Velké
Pavlovice slavnostně povýšen na město. Oslava narozenin našeho města, která připadla na sobotu 3 listopadu 2007, se stala pro
všechny obyvatele Velkých Pavlovic i návštěvníky dnem „malých kulturních příležitostí“. První z nich začala již během dopoledních hodin slavnostním křtem nového kalendáře s díly malíře
jižní Moravy A. Vojtka, další pokračovaly odpoledne vernisáží
výtvarných prací studentů a žáků velkopavlovických škol, které
uspořádaly dny otevřených dveří. Kdo hoví hudbě a zpěvu, přišel
si na své při vystoupení žáků ZUŠ v koncertním sále na radnici
města, kde byly k vidění i rukodělné výrobky dětí navštěvujících
DDM. Program byl završen prezentací soutěžních návrhů architektonicko-urbanistické studie města, kterou představil starosta
města Ing. Pavel Procházka společně s místostarostou Ing. Zdeňkem Karberem a architektem Josefem Veverkou.
Podzimní práce Služeb města (5. 11. 2007)
I během chladného listopadu aktivně pokračují pracovníci
Služeb města se zvelebováním našeho okolí. Výsledkem je ku
příkladu nový chodník a pískoviště na budovaném dětském
hřišti za kostelem, které se k potěšení nejmenších stále rozrůstá
a nabízí tak více možností k patřičnému vyžití. I rybník se dočkal
ﬁnálních úprav – na březích byly vysazeny mladé listnaté stromy.
Během podzimu jsou pracovníci města velkou měrou zaměstnáni
odklízením spadlého listí a také prořezáváním a omlazováním
stromů a keřů, které se v letním období nekontrolovatelně rozrostly a nebo překrývají dopravní značení.
Mladému vínu bylo požehnáno o svátku Sv. Martina
(11. 11. 2007)
Mladá vína ročníku 2007 byla ve Velkých Pavlovicích slavnostně posvěcena na den přesně o svátku Sv. Martina – tedy v neděli 11. 11. 2007. Slavnostního kněžského požehnání se ujal páter
Mgr. Petr Papoušek, který posvětil na 200 vzorků vín místních
vinařů. Příjemnou atmosféru každoročního vinařského rituálu

z radnice
umocnila cimbálová muzika Vojara a pěvecký mužácký Presúzní
sbor z Velkých Pavlovic.
Otevřené sklepy aneb bašta pro všechny smysly (17. 11. 2007)
Svatomartinskými otevřenými sklepy prošlo o sváteční sobotě 17. listopadu 2007 na 400 příznivců jihomoravského vína. Ti
se sjeli do Velkých Pavlovic doslova ze všech koutů republiky,
mnozí i ze zahraničí, aby zde navštívili 12 vinných sklípků vinařů
ze spolku
Víno z Velkých Pavlovic, kteří tuto akci spolu s Městem Velké Pavlovice již několik let
úspěšně pořádají. Letos byl připraven skutečně nebývale bohatý program. Kromě samotné návštěvy sklepů a degustace nejen
Svatomartinských vín měli všichni zájemci možnost ochutnat
i pravou Svatomartinskou husu či Vinařskou kachničku. Večer
byl v souladu se zažitou tradicí ukončen v sokolově besedou
u cimbálu s muzikou Podlužáckého výběru a také losováním
vstupenek o jak jinak – vinné ceny.
Na Padělkách byla vybudována nová komunikace (20. 11.
2007)
Lokalita Padělky se těší aktivní výstavbě a neustále se rozrůstá o další novostavby rodinných domů a komunikací. Během
měsíce listopadu zde byl vybudován další důležitý úsek asfaltové
cesty, která se tak stane za křižovatkou silnic plynulým pokračováním stávající ulice Růžová.
Cena vody stoupne po novém roce opět nahoru (22. 11. 2007)
Vodovody a kanalizace, a. s. přinesly v době předvánoční
neveselý dárek v podobě nastolení nových cen vodného a stočného. Od 1. 1. 2008 zaplatíme za vodné 29,43 Kč za mł a za stočné
30,52 za mł. Cena vody půjde opět nahoru, ruka do peněženky
o to hlouběji.

Diplom za Nejlepší kolekcí vín Promenády 2007 putoval do
Vinařství Radomila Balouna (23. 11. 2007)
Ve dnech 23. a 24. listopadu 2007 se v našem městě uskutečnil již IV. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky červených vín Promenáda červených vín 2007. Ta jako tradičně začala pátečním
slavnostním vyhlášením vítězů a předáváním diplomů zástupcům
oceněných vinařských ﬁrem a vinařství. Ceremoniál konferoval
moderátor Vinařského magazínu regionálního Rádia Dyje
Rastíno Janovíček, předávání cen se ujal místostarosta Velkých
Pavlovic Ing. Zdeněk Karber spolu se senátorem za Břeclavsko
Ing. Janem Hajdou. Ten věnoval nejcennější pohár Promenády
s titulem Champion 2007, jež byl předán do rukou Leoše Horáka
z Vrbice za letošní nejlépe vyhodnocené víno - Cabernet Sauvignon 2006. Diplom za nejlepší kolekci vín obdrželo Vinařství
Radomila Balouna z Velkých Pavlovic. Ze zahraničních ﬁrem
bylo nejlépe ohodnoceno víno gruzínské ﬁrmy Gedevani, s. r.
o. – Saperavi barrique. Promenádu navštívilo na 400 milovníků
vína, kteří mohli vybírat z 118 vzorků vín od 34 ﬁrem.
Sněhobílé labutě versus nepořádek (26. 11. 2007)
Místní rybník a jeho okolí se dočkaly v letošním roce generální opravy. Rybník byl odbahněn, vyčištěn, břehy zpevněny a osázeny mladými stromky. Nostalgický pohled na vodní hladinu
nám v posledních dnech umocňuje párek labutí , který zde našel
nový domov. Přistoupíme-li však k rybníku blíže, naskytne se
nám bohužel i pohled negativní v podobě poházených odpadků,
PET lahví, papírů od sladkostí apod. A tak si zaměstnanci Služeb
města, kteří mají na starost úklid v prostranství rybníka, kladou
opět otázku, zda-li by nebylo jednoduší prostě odpadky vyhodit
tam, kam skutečně patří. Co říkáte?
Karolína Bártová

Upozornění – výběr místních poplatků MěÚ Velké Pavlovice
Městský úřad upozorňuje občany, že místní poplatky se
budou vybírat v době od 2.1.2008 do 31.1.2008.

100,- Kč. Město, které poplatky spravuje, může na žádost
poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo
jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Pokladní hodiny:
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

7.30 - 11.00
7.30 – 11.00
7.30 – 11.00
7.30 – 11.00
7.30 – 11.00

12.00 – 17.00 hod.
12.00 – 16.00 hod.
12.00 – 17.00 hod.
12.00 – 16.00 hod.
12.00 – 14.00 hod.

Sazby poplatků
Od nového roku dochází ke zdražení energií, vody,
potravin i spousty jiných výrobků. Sazba poplatku za svoz
TKO však zůstává stejná jako v loňském roce, a to ve výši
380,- Kč za osobu. Město bude doplácet na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu z rozpočtu města částku
166,- Kč na osobu. Více početné domácnosti mají úlevu
v tom, že každé třetí a další dítě ve věku do 18 let platí
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Osvobozeny od poplatku jsou osoby:
- které se dlouhodobě zdržují mimo území ČR
- které se dlouhodobě nacházejí v ústavní péči
Sazba poplatku za psa:
- v rodinném domě činí ročně 200,- Kč, za každého
druhého a dalšího 300,- Kč
- v bytovém domě činí 500,- Kč, za každého druhého
a dalšího 750,- Kč.
Výše poplatku na nájem pozemku a nájem hrobu je
vždy uvedena v nájemní smlouvě.
Jitka Krátká, Tajemník MěÚ
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Upozornění a poděkování
Možnost výstavby garáží
Upozorňujeme občany na možnost výstavby řadových garáží
u sklepů Pod Floriánkem. Za patrovými řadovými garážemi byla
zahájena další řada garáží, jejichž výstavba bude probíhat individuálně. Z ekonomického důvodu a v zájmu města by nebylo
vhodné provádět výstavbu po jednotlivých garážích, ale vždy
v určitém počtu. Žádáme proto občany, kteří mají zájem o výstavbu garáží v uvedené lokalitě, aby se informovali a případně
přihlásili na stavebním úřadě nebo u tajemnice MěÚ.
Město Velké Pavlovice
Poděkování občanům
V měsíci listopadu byla dokončena výstavba dalšího úseku
vodovodu, kanalizace a komunikace na Padělkách. Stavba byla
bohužel z větší části prováděna za nepříznivého počasí. Proto
touto cestou děkujeme spoluobčanům za trpělivost a pochopení
po dobu výstavby.
Město Velké Pavlovice
Poděkování velkopavlovickým hasičům
V neděli 21. října 2007 nás postihla nepříjemná událost, kdy
nám začal hořet starý dřevěný strop. Jenom díky okamžitému

Vaše auto na silnici = komplikace při odklízení sněhu
Městská policie Velké Pavlovice důrazně žádá občany o omezení parkování svých automobilů na místních komunikacích na
nezbytně nutnou dobu z důvodu zimní údržby vozovek. V případě, že nebude možné bezpečné projetí vozidla s pluhem, nebude
zajištěno odklizení sněhu v celém rozsahu vozovky a může být
proti Vám zahájeno přestupkové řízení pro porušení § 25 a § 27
zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
Městská policie Velké Pavlovice

zásahu pavlovických hasičů nám nechytila uskladněná sláma na
půdě a tím celá chalupa. Zůstává pro nás velkou neznámou jak je
možné, že k požáru téměř současně s doznívající sirénou vyráží
i hasiči v plné výzbroji. V našem případě rozhodovaly opravdu
vteřiny. Nejdůležitější je začít hasit co nejdříve a nečekat na
jednotky z okolí. Vyjadřovat podporu místním hasičům by měl
každý z nás.
Naše poděkování patří nejen hasičům, ale i sousedům, kteří
začali hasit požár jako první. Velmi vstřícného gesta, kterého si
velmi vážíme, se nám dostalo i od Městského úřadu, kterému
patří též naše poděkování.
Manželé Kyničtí

S čím vám Městská policie nepomůže
Ve většině článků ve Velkopavlovickém zpravodaji je psáno
na koho se obrátit v případě řešení různých problémů. Rozhodl
jsem se celou otázku otočit. Je přece také dobré vědět s čím si tzv.
„měšťáci“, tedy Městská policie, neporadí.
Jedna z věcí, kterou městští strážníci nemohou řešit, jsou dopravní nehody. A to jakékoliv. Nemohou z těchto nehod ani činit
zápisy, přestože by se oba dva účastníci dopravní nehody spolu
dohodli. Řešení dopravních nehod je plně v kompetenci Policie
ČR. Pro doplnění uvádím, že vám při dopravní nehodě nepomůžou ani policisté z OOPČR Velké Pavlovice. Dopravní nehody
dle vnitřních předpisů státní policie mohou řešit pouze policisté
z dopravního inspektorátu v Břeclavi tzv.“nehodovka“.
Další věc, se kterou se obrací občané na strážníky, jsou občansko-právní spory. Ze začátku řešení se sice zdá, že se pachatel
dopouští přestupku. Avšak při rozebrání celé záležitosti dospějeme k tomu, že se jedná právě o spor, který může řešit pouze soud.
Jako častý příklad mohu uvést postříkání sousedových rostlin
postřikem-herbicidem při údržbě své zahrady. Já si postříkám
plevel, který za pár dnů seschne, ale sousedovy seschne také zelenina. Dalo by se říct, že jsem poškodil sousedovi zeleninu - tudíž
jsem přestupcem. Pro takový přestupek je ovšem nutný úmysl. No
a uznejte sami, málokterý soused Vám schválně postříká zeleninu, aby jste si ji museli koupit v super marketu.
No a když jsme u supermarketu, stejná situace se Vám může
stát při vánočním shonu i tam. Nešikovně se zatočíte s nákupním vozíkem a shodíte pyramidu z plechovek s ananasem. Za
takové nedopatření Vám také nemůžou strážníci ani policisté dát
pokutu, protože pochybuji, že by jste plechovky shodili schválně.

Bezpečnostní služba je také „mimo hru“. Samozřejmě jste povinni
nahradit škodu, která vaším jednáním vznikla obchodní společnosti – zaplatit promáčknuté plechovky atd.
Často se také potýkáme s připomínkami, že děti kouří a není
jim osmnáct let. Kouření cigaret či jiných tabákových výrobků
osobami mladších osmnácti let zákon neupravuje (vymezuje pouze místa, kde je kouření zakázáno a to všem i osobám dospělým).
Pokud dítě mladší osmnácti let kouří před městským úřadem, jsou
strážníci i policisté krátcí. Zákon upravuje pouze prodávání a podávání tabákových výrobků. Trestat lze tedy pouze toho, kdo prodá nebo podá tabákový výrobek (stejná situace je s alkoholem).
Bohužel dnešní mládež je natolik chytrá, že krabičku s cigaretami
většinou najde pohozenou na ulici. Věřte nebo ne, ale s takovou
odpovědí dítěte prodejce cigaret asi nezjistí ani elitní detektiv.
Limitujícím a velmi diskutovaným tématem je částka 5.000,Kč. Tato částka nám pomáhá při určování, zda se pachatel dopustil
přestupku nebo trestného činu. Pokud se pachatel svým přestupkem dopustil škody do 5.000,- Kč, jedná se většinou o přestupek
(v některých případech se může jednat i o trestný čin), který může
městská policie řešit. Pokud se však škoda na majetku přehoupne
přes 5.000,- Kč, jsou kompetentní k řešení pouze policisté ČR.
Příklad kdy, udělám škodu pod 5.000,- Kč a mohu být odsouzen
za trestný čin, není nijak neobvyklý. Stačí dvakrát po sobě ukradnout v obchodě čokoládu za 50,- Kč.
Pokud budete v předešlých případech kontaktovat městskou
policii, budeme se snažit Vám pomoci, většinou Vás však odkážeme na jinou instituci.
Petr Hasil, Městská policie Velké Pavlovice
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Město Velké Pavlovice oslavilo 40 let
První sobota měsíce listopadu 2007 se nesla ve Velkých Pav- působivých a nostalgických děl. Základní škola a Gymnázium
lovicích v duchu oslav povýšení na město. Stalo se tak již před 40 Velké Pavlovice uspořádaly při této příležitosti i oblíbené dny
lety - 1. ledna 1967, kdy se na
otevřených dveří. Od babiček
základě dobré práce místních
a dědečků až po děti přišli snad
občanů a viditelného rozvoje
všichni - někdo vzpomínal, něměsta stal statut tehdejšího
kdo se teprve těší.
městyse minulostí. Velké PavTomu kdo se rád zaposloulovice se staly městem.
chá do tónů hudby a zpěvu
Významnému jubileu se
přišlo vhod pozvání na radnici
dostalo důstojné oslavy – 3. lisměsta, kde se uskutečnil kráttopad 2007 se tak pro všechny
ký koncert dívčího pěveckého
stal „dnem malých kulturních
sboru a dechového souboru
příležitostí“. Bohatý program
žáků při ZUŠ Velké Pavlovice.
začal již během dopoledních
Současně zde probíhala i adhodin slavnostním křtem kalenventně a vánočně ladící výstava
dáře s díly malíře jižní Moravy
rukodělných prací dětí navštěAntonína Vojtka pod názvem
vujících místní „Domeček“,
„Kraj meruněk a vína v obratedy Dům dětí a mládeže. K vizech Antonína Vojtka – Velké
dění byly voňavé perníčky, adPavlovice 2008“, jemuž se
ventní věnce, svícny, výrobky
Předání daru Haně Ulrychové – kmotře nového kalendáře Kraj
stala kmotrou zpěvačka Hana
z keramiky, vlastnoručně ušité
Ulrychová. Současně zde byla meruněk a vína v obrazech Antonína Vojtka – Velké Pavlovice 2008
oblečení i květináčky s patinou
foto: K. Bártová
pokřtěna i nová Vojtkova kniha
starých časů odekorovaných
s tajuplným názvem „Ztracené touhy“. Jak sám autor podotknul, ubrouskovou technikou.
je určena spíše starším čtenářům, mladým doporučuje, aby si tenProgram byl završen v podvečerních hodinách poutavou
to příběh sami plnými doušky užívali … Obálku knihy ozdobila prezentací soutěžních návrhů architektonicko-urbanistické studie
milými ilustracemi Vojtkova teprve sedmiletá dcera Julie, která je „Velké Pavlovice – společensko turistické centrum města“, kterou
navzdory svému dětskému věku uznávanou malířkou. Příjemné podrobně představil starosta města Ing. Pavel Procházka společně
slavnostní dopoledne zpestřilo folklórním vystoupením cimbálo- s místostarostou Ing. Zdeňkem Karberem a architektem Josefem
Veverkou. Prezentace se těšila nevídaného zájmu veřejnosti. Vystavené návrhy skutečně zaujaly.

Prezentace starosty města Ing. Pavla Procházky na téma Velké
Pavlovice – společensko turistické centrum města. foto: K. Bártová

vé trio Rivus, působivá dívčí taneční skupina Filigrán, zpěvák Bob
Frídl a folková skupina Jarmark s Evou a Jirkou Navrátilovými.
Odpoledne pokračovalo vernisáží výtvarných prací a obrazů
v aule gymnázia - „Podzimní proměny nejen v přírodě“, kde svá
díla s nádechem babího léta představili studenti a žáci velkopavlovických škol spolu se studenty senického gymnázia. Ti spolu
strávili pár nádherných slunečných dnů mezi vinnými sklípky
v bořetické Kraví hoře, z nichž pod jejich štětcem vzešla řada

Vernisáž studentských výtvarných prací v aule velkopavlovického gymnázia.
foto: K. Bártová

Kalendář „Kraj meruněk a vína v obrazech Antonína Vojtka
– Velké Pavlovice 2008“ si máte možnost koupit na Turistickém
informačním centru v budově knihovny (cena kalendáře je 200,Kč). Může se tak stát i pěkným dárkem pod vánoční stromeček.
Karolína Bártová
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Partnerská města – boří hranice, tvoří přátelství …
Praxe uzavírání partnerských smluv se zahraničními, ale i tunovinkách a především bychom rádi využili i autentických výpozemskými městy, je v České republice velmi hluboce zakořeněná.
vědí těch z vás, kteří udržují z tamními obyvateli v rámci partnerV rámci celé Evropy, která je právem nazývána kolébkou této traských měst přátelské vztahy.
dice, se stává i v dnešní hektické době stále oblíbenější.
O našich partnerských městech …
Začneme-li pátrat v historii, dovíme se, že navazování vzáHistoricky prvním partnerským městem, se kterým podepsalo
jemných městských partnerměsto Velké Pavlovice oﬁství je specialitou evropského
ciální smlouvu o spolupráci,
kontinentu. První smlouvy
byl francouzský ECHENON.
byly podepsány po druhé
Stalo se tak na již před 15 lety,
světové válce a byly v tomto
dne 23. srpna 1992, při přílepoliticky vyostřeném obdožitosti první návštěvy našich
bí vnímány jako první krok
občanů v daleké Francii.
k vzájemnému bližšímu poroEchenon je vzdálen od
zumění a také jako způsob, jak
Velkých
Pavlovic vzdušnou
ku všeobecnému prospěchu
čarou
bezmála
1.000 km. Leží
podpořit přeshraniční styky.
cca
20
km
od
města Dijon,
Do dneška je tato koncepce
na
okraji
bourgundké
oblasti
nejpopulárnější v Evropě, poznámé
svým
proslulým
vinařstupem času se však rozšířila
stvím.
Echenon
je
podstatně
i na jiné světadíly.
menší než naše město, žije zde
Význam a poslání partjen cca 750 obyvatel. Spousta
nerských měst je stavěno
rodin udržuje již dlouhá léta
na několika jednoduchých
a našimi občany vřelé přáprincipových pilířích – jedná
Rekreační zóna města Senica – Kunovská přehrada, oáza odpočinku telství a často se navštěvují.
se ve velké většině o města, a sportu.
foto: archiv Mesta Senica
Díky vzájemným návštěvám
která se i přes své geograﬁcké
a korespondenci se spousta
vzdálenosti a politické rozdíly
velkopavlovických
začala
učit
francouzskému
jazyku, Echenonští
spojila, aby pěstovala vzájemná kulturní pouta a kontakty mezi
naopak
českému.
svými obyvateli. Mají často (avšak nemusí to být pevné pravidlo)
Druhým partnerským městem, se kterým byla před 5 lety podepodobné demograﬁcké i jiné charakteristicky, někdy také podobpsána
oﬁciální smlouva o spolupráci, je slovenské město SENICA.
nou historii. Takováto partnerství vedou často k výměnným stuPartnerství
bylo zpečetěno na domácí půdě při příležitosti oslav
dentským programům, ekonomické a kulturní spolupráci a přede750.
výročí
od první písemné zmínky o Velkých Pavlovicích dne
vším, k utváření nových přátelstvím mezi samotnými obyvateli.
21.
května
2002.
Idea partnerských měst je od roku 1989 oﬁciálně podporováSenica je pro nás, co se týče vzdálenosti i jazykové bariéry,
na i Evropskou unií, která postupně na projekty tzv. „družebních
mnohem
schůdnější a tudíž je nasnadě, že jsou častější vzájemné
měst“ každoročně uvolňuje nemalé ﬁnanční prostředky.
návštěvy,
jednodušší komunikace i více společných akcí. Senica,
Udržování partnerských vztahů s městy za hranicemi České
co
by
okresní
město s 20.500 obyvateli, leží vzdáleno od Velkých
republiky se stalo velmi oblíbeným i ve Velkých Pavlovicích,
Pavlovic
vzdušnou
čarou necelých 50 km. Společným znakem
které mají v současné době podepsány dvě oﬁciální smlouvy
obou
družebních
měst
je jejich charakter a priority – zemědělství,
o spolupráci a to se slovenským městem Senica a francouzským
vinařství,
kultura
a
živý
folklór.
městem Echenon.
V
příštím
čísele
Velkopavlovického
zpravodaje vás podrobRádi bychom čtenáře Velkopavlovického zpravodaje s těmito
něji
seznámíme
s
městem
Senica.
městy postupně seznamovali, informovali o jejich zajímavých
Karolína Bártová
projektech, o významných kulturních akcích, historii, památkách,

Přijeďte si naplánovat letní dovolenou na veletrhy cestovního ruchu GO & REGIONTOUR 2008
Od 10. do 13. ledna 2008 bude brněnské výstaviště opět patřit největší středoevropské přehlídce průmyslu cestovního
ruchu se zaměřením na regiony. Prezentovat se zde bude více než tisícovka vystavujících firem v zastoupení všech krajů i turistických regionů ČR, účast zahraničních turistických oblastí a významných cestovních kanceláří je již samozřejmostí. Zúčastnit se můžete i kvalitního odborného doprovodného programu. To vše a mnohem více spolu s téměř 40 tisíci návštěvníky! Ve
výše uvedeném termínu se uskuteční následující veletrhy …
GO – 18. mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu REGION TOUR – 17. mezinárodní veletrh turistických možností
v regionech, kde bude opět stánek č. 7 patřit městu Velké Pavlovice Město Velké Pavlovice. Turistické informační centrum
a místní vinaři se s Vámi těší na veletrzích nashledanou! Více na - www.bvv.cz

publicistika
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Psychologické poradenství – co, jak a kdy?
Pro většinu lidí starších generací, někdy však i pro mladé lidi,
psycholog a psychologie stále symbolizuje velkou neznámou
a velmi často jsou zastávány i podivné názory na její funkci. Na
začátek je důležité říci, že psychologie je složitou a širokou oblastí, která se zabývá téměř vším, čím člověk sám. Hlavní náplní
je reagovat na proměny ve společnosti, které ovlivňují psychiku
jedince a tím reagovat na jedince samotného. V tomto krátkém
článku se budu zabývat tématem psychologického poradenství.
Poradce má podpořit růst, rozvoj, zralost a lepší uplatnění klienta,
aby se efektivněji orientoval ve světě a vyrovnával se s životem.
Klient se podílí na poznání problému, sama sebe, vlastního chování a nachází nový způsob fungování ve světě.
Poradenskou pomoc bychom měli vyhledávat ve chvílích,
kdy neumíme pracovat s problémem a řešit ho. Problém je vše,
co vnímáme my sami za problém. Každý se s potížemi a trápením
vyrovnává po svém. Někdo dobře, někdo hůře, někdo potřebuje
poradenskou pomoc. Není se za co stydět, protože poradenští
psychologové jsou tu právě pro tyto případy. Usnadněním je,
pokud klient umí svůj problém přímo vyjádřit, ale ne vždy to
lidé dokáží. Někdy ani nevědí, co je trápí, ale přesto cítí na svých
bedrech „tíži“.
Existuje mnoho různých poradenství pro různé typy problémů.
Uvedu pro představu ty základní. Před a po nástupu do školy (od
3 - 4 let do zhruba 19 - 20 let) se dětem věnuje pedagogicko-psychologická poradna (diagnostika školní zralosti, poruchy chování,
lhaní, krádeže, poruchy v učení, pomoc při výběru profese).
Na základních a středních školách se v posledních letech rozvíjí školní psychologické poradenství. Školní psychologové sledují vývoj žáka, pracují s jedinci, kteří trpí poruchou v učení, trémou, sledují školní prostředí, prevenci proti drogám a šikaně, řeší
přestupky v chování žáků, jsou nápomocni při výběru školního
oboru. Nejbližší školní poradenství je v Břeclavi a v Mikulově.
Problémem mládeže se stále častěji stává drogová závislost.
Pro tyto případy jsou vhodnými místy K-centra a P-centra. Nejedná se již o poradenskou službu, ale spíše službu s následnou nebo
průběžnou pomocí.
Výchovou k manželství a rodičovství se zabývá předmanželské poradenství. Jde o prevenci neuvážené volby partnera, poruchy manželského spolužití a nevhodného rodičovského chování.
Dalším typem je poradenství manželské, párové a rodinné,
které obrací pozornost k otázce lidských vztahů, (problémy soužití, hádky, krize, oddělené soužití, nevěry, soužití s postiženými
nebo chronicky nemocnými dětmi, vztahy k rodičům jednoho
partnera). V tomto poradenství psycholog umožňuje účastníkům
sezení ventilaci potlačených pocitů a problémů a vytváří prostor,

Přijede-li svatý Martin na bílém koni, metelice za metelicí
se honí.
Mrzne-li na Kateřinu, na Barboru prší.
Chodí-li Kateřina po ledě, chodí Štěpán po blátě.
4. 12.
Svatá Barborka, vyhání dřevo ze dvorka. (4.12. - musí se
hodně topit).
Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do vánoc.

v němž se mohou všichni ke všemu vyjádřit. Pomáhá účastníkům
uvažovat o různých možných řešeních a podporuje efektivní komunikaci.
Dalším poradenstvím jsou skupinová poradenství (př. problémy v pracovním kolektivu) a poradenství v oblasti trávení
volného času, kdy poradce pomáhá lidem k optimálnímu vyplnění volného času vzhledem k jejich pracovním aktivitám. Jindy
se snaží propojit volné aktivity v rámci rodiny, aby jich mohly
využívat všichni její členové.
Některé z uvedených služeb jsou bezplatné. První setkání bývají zpravidla bezplatná. Jako zaručeně bezplatnou službu doporučuji internetové poradenství, kde je potřeba mít pouze přístup
k internetu. Na závěr uvádím kontakty na některá poradenská
pracoviště a přeji Vám, ať se Vám trápení, která by bylo nutné
řešit v některé z poraden, raději vyhýbají!
Jana Pláteníková
www.internetporadna.cz
www.modralinka.cz

Pedagogicko psychologická poradna
Břeclav, Bří Mrštíků 30
Tel. 519 373 996
(pobočka Hustopeče tel. 519 411 171)
Poradna pro manželství, rodinu a dítě
Brno, Opuštěná 9/2
Tel. 533 304 684
psychoporadna@volny.cz
Brno-Židenice, Táborská 198, tel. 548 539 271
Brno-Židenice, Buzkova 43, tel. 548 533 290
Drug Azyl (poradna pro drogovou závislost)
Brno, Vídeňská 3, tel. 543 249 343
Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti
Brno, Sládkova 45
Tel. 548 526 802
Kontaktní centrum (K-centrum)
Břeclav, Svatoplukova 18
Tel. 519 322 842
Poradna KHS (odvykání kouření apod.)
Brno, Třída Kpt. Jaroše 8
Tel. 545 321 214

Na svatou Barboru saně do dvoru.
Po svaté Baruši střez nosu i uší!
Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz.
5. 12.
Svatý Mikuláš splachuje břehy (pršívá).
O sv. Mikuláši snížek často práší.
Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň
tři měsíce z řeky.
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anketa

Děti mají jasno – dárky nosí Ježíšek
V čase, kdy si plnými doušky užíváme dobu adventní a těšíme se na Vánoce, jsme se rozhodli položit několik otázek těm,
kteří si Vánoce dovedou skutečně užít a prožít a přiznejme si,
jsou určeny právě pro ně. Adresáty našich všetečných otázek
se staly děti.
Dětská vánoční anketa se skládala z pěti dotazů …
1. Víš, proč se vlastně slaví Vánoce?
2. Pečete doma s maminkou vánoční cukroví a nebo si jej
kupujete?
3. Držíš na Štědrý den „Zlaté prasátko“?
4. Kdo nosí pod váš vánoční stromeček nadílku – Ježíšek
nebo Santa Claus?
5. Co by jsi o letošních Vánocích našel(a) nejraději pod
stromečkem?
Věk respondentů byl účelně rozmanitý a odpovědi? Ty byly
k naší radosti a potěšení v souladu se starými zažitými tradicemi. Děti nás jednoznačně přesvědčily – do českých Vánoc
zatím komerce příliš neproniká. „U nás chodí Ježíšek, protože
umí česky….“
Kdo a jak odpověděl?
PEŤKA PLÁTENÍKOVÁ – 14 let
1. Já si myslím, že Vánoce jsou oslavou
narozenin někoho, kdo se narodil už hodně
dávno. Je pravda, že Vánoce slaví každý nějak jinak. Každý má jiné zvyky, ale Vánoce
jsou hlavně o tom, aby se sešla celá rodina,
aby byli všichni spolu šťastní a ne smutní.
A taky, aby si udělali radost dárky.
2. Dříve jsme s mamkou pekly, teď je
míň času, tak si cukroví kupujeme.
3. Ne ne, nedržím, ani jsem nikdy nedržela.
4. Pro malé samozřejmě Ježíšek a pro ty starší rodiče J!
5. Mno … asi mobil a všechno ostatní bude překvapení.
MARTA HRABALOVÁ – 14 let
1. Tak pro mě je to zatím o dárcích a taky o tom, aby byla rodina pospolu. V jiném
smyslu o tom zatím moc nepřemýšlím.
2. Já nepeču, ale peče maminka se sestrou. Když jsem byla menší, tak jsem taky
pekla.
3. Jak kdy, záleží na tom, jaký mám
právě hlad J!
4. Dřív Ježíšek, teď rodiče!
5. Letos nějak skutečně nevím, možná bych si přála kytaru.
Ale radost budu mít z čehokoliv.
NIKOLKA KYNICKÁ – 10 let
1. Protože se narodil Kristus Pán.
2. Ano, my pečeme cukroví doma.
3. Zatím jsem to nezkoušela a jinak ne.
4. U nás Ježíšek!
5. Já bych chtěla dostat lampičku, stíny
a discmana.

KAROLÍNKA & MIREČEK ZBOROVŠTÍ – 9 a 6 let
1. Protože má narozeniny Ježíšek,
že?
2. My cukroví doma nepečeme,
protože nám ho upeče naše babička.
Ale perníčky, ty si pečeme sami,
s maminkou.
3. Ano, držíme!
4. No Ježíšek!
5. Lyže, my bysme chtěli hlavně lyže.
HONZÍK KREJČIŘÍK – 5 let
1. Protože je venku sníh!
2. My pečeme s maminkou maličkaté
čokoládky, ozdoby a kuličky. To mám
hrozně rád.
3. My jíme pořád a na oběd máme ale
jenom polívku.
4. U nás chodí Ježíšek, protože umí česky. A minule u nás zapomněl zvoneček!
5. Já nevím, to co bude hezký, aby mě to udělalo radost.
MÍŠA MAINCLOVÁ – 12 let
1. Protože se narodil Ježíšek!
2. My si pečeme cukroví doma, sami.
3. Ne, uvidím ho v reklamě J!
4. Pod náš stromeček nosí dárky Ježíšek.
5. Byla bych šťastná, kdyby tam zaštěkal pejsek!
Za odpovědi i krásná fota děkujeme a všem dětem, nejenom
těm anketním, přejeme o letošních Vánocích splnění i těch nejtajnějších přání!
Karolína Bártová
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Mateřská škola
Mikulášská nadílka v Mateřské škole
„Už je zima, už je čas, Mikuláši mají sraz!“
A stejně jako v minulých letech nezapomněli ani na naši
Mateřskou školku!
Mikulášská atmosféra byla mezi dětmi naší školky cítit už
od samého rána. Vše se chystalo na odpolední besídky pro rodi-

V naší školce jsou přece jen samé hodné děti a tak odešli s nepořízenou! Za to Mikuláš s andělem měli plné ruce práce, než
všem dětem porozdávali dárečky. Letos to byly krásné velké
adventní kalendáře plné sladké čokolády! Možná ukápla sem
tam i malá slzička, ale nakonec se všechny děti s Mikulášem

Z mikulášské besídky – zvířátka se přišla ohřát pod větvičky
foto: R. Bárta
jedličky.

Když Mikuláš naděluje, čertík za ním poskakuje. I andílek
foto: R. Bárta
s nimi byl, po vlasech nás pohladil …

če a také na samotnou návštěvu Mikuláše, anděla a čertů. Děti
nenechaly nic náhodě – program byl pečlivě dopilován k dokonalosti a třídy pěkně adventně vyzdobené.
Každá třída si přichystala jiné divadelní představení – ve
Veverkách byla k vidění pohádka „Rejdění s čerty“, ve Sluníčkách „Co se děje v pekle“ a v Beruškách příběh „O jedličce
a zvířátkách“.
Po vystoupení, zazpívání řady rozverných mikulášských
písniček a velkém potlesku přišla chvíle napětí, kdy už děti tu
a tam slyšely z dálky řinčení řetězů a pravé pekelnické hudrování. Za atmosféry, která by se dala doslova krájet, se pomalounku otevřely dveře a vešel Mikuláš, anděl a trojice povedených darebných čertů. Ti byli však nakonec asi hodně zklamaní.

i celou jeho družinou pěkně a s úsměvem rozloučily a rychle
utíkaly domů. Podívat se za okno, jestli tam nenajdou ještě
nějakou nadílku…
Letošní mikulášské odpoledne bylo ve školce skutečně vydařené – za což bychom rády poděkovaly především Mikuláši
v podání pana Josefa Jilky, andělovi v podání Adély Veverkové a čertovskému triu ve složení Jan Melichar, Radim Buchta
a Josef Konečný. Tak jako spoustu předešlých let si i tentokrát
ukrojili z vlastního volného času a věnovali jej našim nejmenším. Nadšení, spontánnost a plamínky v očích školkaříčků jim
byly největším poděkováním.
kolektiv učitelek MŠ

Vánoce v Mateřské škole
Konečně je tu měsíc, tolik očekávaný dětmi, které se těší na
vysněné dárky. Dění v naší mateřské škole je zcela ovlivněno
těmito svátky. Děti vyrábí výrobky, které využijeme na výzdobu
prostředí MŠ, různé ozdoby a řetězy na vánoční stromeček, přáníčka a drobné dárky pro své nejbližší. Pečeme perníčky a cukroví, zpíváme koledy, povídáme si o tom, co by chtěli najít pod stro-

mečkem. Tato tradice zanechává v dětech velmi silné zážitky.
Všem dětem, jejich rodičům a ostatním příznivcům mateřské
školy
přejeme klidné Vánoce, hodně štěstí a pevné zdraví v novém
roce.
Jiřina Zigová
ředitelka MŠ

Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně
hrachu.

jsou též měsíce příštího roku.(12 dní - 12 měsíců)
Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu.

13. 12.
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové

24. 12.
Na Adama a Evu čekejte oblevu.
Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží.

16

Základní škola
Informace o změnách ve školství - Základní škola
Vážení rodiče, spoluobčané,
v posledním období se setkáváte s informacemi, které se týkají změn ve školství. O jaké změny tedy jde? Jde o přizpůsobení
potřebám dalšího vzdělání a tím v pozdější době výběru a uplatnění se v zaměstnání. Významnou změnou v tomto směru se stává zpracování vlastních školních vzdělávacích programů.
Školní vzdělávací program naší školy vznikl na základě spolupráce pedagogického sboru. Při jeho tvorbě jsme vycházeli především z cílů a klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího
programu (RVP), který vydává MŠMT ČR, z něhož výstupy jsou
pro všechny školy závazné, dále pak z materiálních podmínek
školy, složení našeho pedagogického sboru, skladby žáků a místních podmínek.
Podstatnou změnou, kterou s sebou reforma současného školství přináší, je právě přenesení velké části zodpovědnosti za obsah
a kvalitu vzdělávání ze státní úrovně přímo na školu.
Náš ŠVP vychází z toho, aby si žáci během základního vzdělávání osvojili poznatky o životě kolem sebe, aby byli schopni
vyhledávat a třídit informace, zpracovávat je, určovat, co je důležité a co ne. Naším cílem je vytvořit žákům podmínky pro to, aby
mohli rozvíjet vše dobré, co v nich je, rozvinout svou osobnost
tak, aby si uvědomovali své vlastnosti a schopnosti - a ty dokázali uplatnit v dnešní moderní společnosti. Chceme–li dosáhnout
dobrých výsledků u našich žáků, musíme jim nabídnout nejen potřebné podmínky, ale i motivaci pro učení, respektovat jejich individuální odlišnosti, protože stejných výsledků nelze dosáhnout
u všech žáků za stejnou dobu. Proto je i náš program orientován
na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby.
Výchozími předpoklady změn jsou větší otevřenost, vzájemná
důvěra mezi pedagogem a žákem, dobrá spolupráce s rodiči, tolerance a vzájemný respekt.
Zaměření školy
Naše škola v současné době postupně vytváří podmínky pro
rozšíření dosavadní nabídky. Nabízíme:
- výuku zaměřenou na rozvíjení individuálních schopností
a potřeb dítěte, získávání životních dovedností
- uplatňování metod a forem práce, které do vyučovacího procesu zapojují především žáky
- využití daltonských prvků ve výuce
- kroužky německého a anglického jazyka
- vybavenost tříd, počítačové učebny
- příjemné a podnětné prostředí
- péči o žáky se speciﬁckou formou učení
- pravidelné dny s dopravní výchovou
- školu v přírodě
- plavecký výcvik
- sportovní turnaje
- při škole sportovní halu a sportovní areál
- moderní školní jídelnu, nabídku výběru ze třech jídel
- širokou nabídku mimoškolní činnosti v rámci školní družiny
a školního klubu
Výchovné a vzdělávací strategie
Smyslem a cílem současného vzdělávání je vybavení každého

žáka souborem tzv. klíčových kompetencí na úrovni, která je pro
něj dosažitelná. Naším cílem je připravit naše žáky na další vzdělávání a jejich následné uplatnění ve společnosti.
V průběhu základního vzdělávání jsou za klíčové považovány:
1. Kompetence k učení
2. Kompetence k řešení problémů
3. Kompetence komunikativní
4. Kompetence sociální a personální
5. Kompetence občanské
6. Kompetence pracovní
Všechny tyto klíčové kompetence spolu velmi úzce souvisí
a různými způsoby se prolínají. Existuje mnoho různých metod
a forem práce, jak dospět k jejich realizaci. Jednotlivé aktivity
procházejí vývojem, tak jak si to žádá současná doba. Pedagog
nemůže ustrnout, musí být vždy před svými žáky – umět a dokázat jim nabídnout vždy ještě něco navíc. Škola, ve které se
dítě cítí dobře, do které chodí s chutí a bez obav, kde probíhá
zajímavá výuka a celkově příjemná školní atmosféra – to je náš
stěžejní strategický záměr. Tento vztah ke škole a pocit sounáležitosti - zdravého patriotismu, chceme rozvíjet a upevňovat
nejen našimi vlastními školními akcemi, ale i pravidelnou účastí
na mimoškolních aktivitách, soutěžích a olympiádách. Patří sem:
působivá forma zápisu do 1. tříd, slavnostní vítání prvňáčků,
podzimní turnaje v kolektivních sportech, vánoční diskotéka,
vánoční zpívání, besídka za účasti rodičů (ŠD), pravidelné cesty
za kulturou – návštěvy divadelních představení, den otevřených
dveří, okrskové kolo ve vybíjené, zapojení do projektů Bezpečná
cesta do školy/akce k dopravní výchově/, dále pak do výukového
programu péče o chrup pro 1. stupeň – Zdravé zuby, Školní mléko
atd., každoroční zakončení školního roku posezením žáků 1. stupně. Pravidelná účast na akcích: Veletrh vzdělávání, Dny zdravé
výživy, Žáci ZUŠ pro své spolužáky – vánoční tématika; Soutěže
a olympiády: Olympiády M, Č, F, Z, D, Bi, Pythagoriáda, recitační soutěž, účast v celonárodní literární soutěži, Matematický
klokan, účast na akcích AŠSK.
Nedílnou součástí celoroční školní práce se musí stát postupné
zavádění projektového vyučování, dále pak řada kulturních akcí,
exkurzí a besed, jejichž celkový výčet je vždy součástí obsahu
výroční zprávy školy za daný školní rok.
Vymezení výchovných a vzdělávacích strategií na úrovni
naší školy
Kompetence k učení
- každý žák je veden k tomu, aby dokázal samostatně pracovat
s odbornou literaturou, slovníky, příručkami, atlasy
- žáci se učí vyhledávat důležité informace z různých zdrojů,
pracují s internetem
- vyučující užívají praktické metody výuky
- jsou využívány různé výukové programy na počítači, audiovizuální technika
- žáci se učí vytvářet projekty zaměřené na určitá témata
– např. zdravá výživa, péče o životní prostředí
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Kompetence k řešení problému
- učíme žáky otevřené diskusi, schopnosti dokázat obhájit svůj
názor, naslouchat a akceptovat názory ostatních
- problémy řeší žáci samostatně i ve skupinách
- využívají se metody práce s chybou
Kompetence komunikativní
- učíme žáky zvládat všechny současné a dostupné způsoby
komunikace (jak v mateřském, tak i v cizím jazyce)
- vedeme je ke kultivovanému vystupování na veřejnosti,
podporujeme je při prezentování jejich zájmů na půdě školního
parlamentu
- žáci mají možnost aktivně spolupracovat na tvorbě školního
časopisu a tím se zdokonalují v kultivovaném písemném projevu
Kompetence sociální a personální
- učíme žáky asertivnímu chování při zvládání zátěžových situací
- žáci jsou spolutvůrci pravidel chování ve třídním kolektivu,
učí se respektovat tato stanovená pravidla
- podporujeme žáky ve zdravém sportovním soutěžení
- uplatňujeme individuální přístup k talentovaným žákům
a k žákům s poruchami učení
- vedeme je nejen k samostatnosti, ale i k týmové spolupráci ve
skupinách
Kompetence občanské
- aktivně se zapojujeme do regionálních akcí různého zaměření
(ekologie aj.)
- vedeme žáky k vzájemnému respektování sociálních, národ-

nostních i kulturních rozdílů
- úzce spolupracujeme s DDM, ZUŠ,MŠ
Kompetence pracovní
- dbáme na dodržování pracovních i hygienických návyků
- žáci jsou vedeni k plnění svých povinností a závazků
- výuku doplňujeme o praktické exkurze
- výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci
Hlavními aktéry realizace všech těchto významných změn
jsou samozřejmě všichni vyučující a vychovatelky ŠD a ŠK.
Na 1. stupni již vyučujeme od 1. 9. 2007 v 1. ročníků ZŠ
podle nových školních vzdělávacích programů, na 2. stupni od
6. ročníků. Na tomto zpracování a realizaci se podílí:
Mgr. Anna Blanářová jako zástupkyně ředitele a vých.
poradkyně, dále učitelé Eduard Brablec, Mgr. Eva Drienková,
Mgr. Miroslava Fišerová, Lenka Kalivodová, Bc.Taťána Hanzálková, Mgr. Lucie Nováková, Mgr. Zdeňka Klimková, Mgr. Veronika Prokešová, Ing. Lenka Bukovská, Mgr. Jitka Martincová,
Mgr. Zdeňka Pavelková, Mgr. Marie Pilařová, Mgr. Jaroslava
Poulíková-Procházková, Mgr. Šárka Staňková, Mgr. Jitka
Šaňková, Mgr. Lenka Veverková, ing. Jan Novák, Mgr. Jitka
Řádková, Bc. Marek Lacina, Bc. Lenka Tesařová a vychovatelé
Pavlína Brúčková, Naďa Slámová a Lenka Matulová.
V průběhu dalšího období Vás budeme informovat o naplňování školního vzdělávacího programu tak, jak probíhá výuka
postupně v prvním resp.šestém ročníku od školního roku 2007/
2008.
Dr. Antonín Kavan, ředitel školy

Třeťáci a čtvrťáci převzali z rukou starosty vysněný pohár
Mezi nejoblíbenější sportovní soutěže na 1. stupni ZŠ patří vybíjená a kopaná. Tradiční turnaje probíhají během celého školního
roku a těší se velké oblibě dětí. V loňském roce poprvé žáci 2. až
5. tříd soutěžili v kopané „ O pohár starosty města“. Od začátku
školního roku probíhaly zápasy mezi jednotlivými třídami. A hráli
nejenom chlapci, ale i děvčata!
A jak dopadl 1. ročník turnaje? V posledním a rozhodujícím
ﬁnálovém setkání zvítězilo v kategorii „A“ družstvo III. A třídy
a v kategorii „B“ postoupili žáci IV.B třídy. Oba nejlepší týmy
přebraly z rukou pana starosty Ing. Pavla Procházky vytoužený
pohár a získaly postup do okrskového kola v Hustopečích, kde
vybojovaly 2. místo.

Vybíjené se účastní žáci ze 4. a 5. tříd. První místo v tomto
turnaji získali sportovci z V.A třídy. Odměnu za výbornou hru si
odnesli nejenom vítězové, ale všichni hráči turnaje.
I v tomto školním roce se připravujeme na další sportovní setkání. Naše sportovce čeká 2. ročník turnaje v kopané „O Pohár
starosty města“ a školní kolo ve vybíjené „O Pohár ředitele ZŠ“.
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 reprezentaci školy a pěkné sportovní zážitky!
Mgr. Eva Drienková

Jeli jsme za hvězdičkama do Brna
Učíme se v zeměpise o hvězdách a souhvězdích a protože nás
to zajímá, jeli jsme se podívat do Planetária.
V Planetáriu si pro nás připravili něco o hvězdách, planetách
a pohádku o souhvězdích. Nakonec byl kvíz. Za naši školu soutěžila Jarka Bařinová ze VI. B a Veronika Brtevníková ze VI. A.
Otázky se týkaly vesmíru a planet. Skončili jsme na krásném druhém místě. Obě soutěžící byly odměněny volnou vstupenkou do
Planetária a krásnou publikací o hvězdách.
Žáci VI. tříd ZŠ
„Z naší návštěvy brněnské Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka na Kraví Hoře“ ..................................................................................
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Školní družina
Naše školní družina má v letošním školním roce 2007 – 2008
opět tři oddělení, která navštěvuje 72 žáků. Děti jsou jak z Velkých Pavlovic, tak z Němčiček, Staroviček, Rakvic i Přítluk.
I. oddělení - 27 žáků – paní vychovatelka Naďa Slámová
II. oddělení - 26 žáků – paní vychovatelka Pavlína Brúčková
III. oddělení - 19 žáků – paní vychovatelka Lenka Matulová
Mezi nejvíce navštěvované kroužky patří sportovní hry, které
jsou zaměřeny na míčové soutěže, fotbal, ﬂorbal, vybíjenou atd.
Letos mají děvčata možnost navštěvovat „sportovky“, které jsou
určené speciálně pro ně. Dalším populárním kroužkem je počítačový. Tam se učíme základům ovládání počítače, formou her
procvičujeme vyučovací předměty, posilujeme paměť, postřeh.
V tvořivém kroužku pracujeme s různými materiály, např. papírem, látkou, přírodninami, atd. Dívčí klub se věnuje hygieně,

kosmetice, zdraví, józe apod.. Školní družina spolupracuje i se
školním klubem, proto děti mohou navštěvovat kroužky i tam.
Už třetím rokem vydáváme miničasopis VESELÁ DRUŽINKA, který vychází každý měsíc a podává informace o činnostech
školní družiny a o plánech na nastávající měsíc. Děti Veselá
družinka potěší i obrázky, omalovánkou, křížovkami, hádankami
a hlavně sluníčkem na titulní straně. Obrázek tohoto sluníčka se
stal logem našich novin, proto ho každý měsíc najdeme na obálce.
V září se dětem již stala tradicí oblíbená soutěž STAVOHRÁTKY, ve které dokáží vytvořit zajímavé projekty. Říjen byl
věnován stolnímu fotbalu, kde nemáme úspěšné hráče jen mezi
kluky, ale i mezi děvčaty!!! Teď v listopadu začínáme s programem VÁNOČNÍ BESÍDKY a samozřejmě s výrobou Mikulášů,
čertů i andělů.
Vychovatelky ŠD

Školní klub
Tak jako každý rok, i v letošním školním roce byla opět zahásběr starého papíru. Do sběrné akce se zapojila většina žáků naší
jena na naší škole pro všechny žáky, kteří rádi tráví svůj volný čas
školy, a to jak z prvního tak i z druhého stupně ZŠ. Tento sběrný
aktivně a tvořivě, činnost Školního klubu.
den je mezi žáky velmi oblíbený. Každá třída se snažila získat co
Děvčata a chlapci měli a nadále mají možnost se přihlásit
největší množství papíru, aby dosáhla vytouženého prvního mísdo několika zájmových kroužků, kterými jsou: Vaření (vede
ta. Současně proběhl boj o první místa mezi jednotlivci. Vítězné
Bc. Lenka Tesařová), Hra na kytaru (vede Bc.Lenka Tesařotřídy byly odměněny sladkou odměnou v podobě velkého dortu
vá), Keramika (vedou Ing. Marie
a nejúspěšnější „sběrači“ získali hodŠmídová, Mgr. Šárka Staňková, Bc.
notné věcné ceny, které osobně předal
Lenka Tesařová), Taneční (vede Bc.
ředitel školy PaedDr. Antonín Kavan.
Lenka Tesařová), Ruský jazyk (vede
Tímto děkuji paní Ludmile PilařoIng. Lenka Bukovská), Německý
vé za upečení vynikajících dortů a ﬁrjazyk (vede Ing. Lenka Bukovská),
mě Stavos Hustopeče, která věnovala
Florbal (vede Ing. Lenka Bukovská).
za odevzdaný papír věcné ceny, jež
Kromě těchto zájmových kroužků
byly předány vítězům.
školní klub připravuje na každý měsíc
Výsledky podzimního sběru paněkolik aktivit, kterých se mohou žáci
píru roku 2007, celkové množství
libovolně zúčastnit.
nasbíraného papíru: 16 232 kg:
Mezi zdařilé akce, které již proI. stupeň ZŠ
běhly,můžeme zařadit „Akce Palačinka open“, která se konala v měsíci
Pořadí tříd: 1. místo 2.A
listopadu a jíž se zúčastnili žáci 8.
(2 451 kg), 2. místo 3.B (1 760 kg), 3.
a 9. ročníků. Proběhl nelítostný boj
místo 5.B (1 710 kg)
Sběr starého papíru - soutěž pro děti i účinná pomoc
mezi dívkami a chlapci těchto roční- životnímu prostředí.
Pořadí jednotlivců: 1. místo Lucie
ků o nejchutnější palačinku, ve které
Crháková 5.B (974 kg), 2. místo Marbyly síly velice vyrovnané, a tak u dívek zvítězila chuť a u chlaptin Svoboda 5.A (826 kg), 3. místo Aneta Janovská 3.B (768 kg)
ců náplň palačinky.
Nebyla to ale jediná akce uskutečněná v měsíci listopadu.
II. stupeň ZŠ
V současné době se rozjíždějí dlouhodobá sportovní utkání ve
Pořadí tříd: 1. místo 6.A (1 327 kg), 2. místo 8.B (1 151 kg)
ﬂorbalu pro chlapce a v přehazované pro dívky.
3. místo 8.A (966 kg)
Mezi další plánované aktivity bude patřit například malování
Pořadí jednotlivců: 1. místo Lenka Procházková 7.A (750 kg),
na kamínky či drátkování. A protože se Vánoce kvapem blíží, tak
2. místo Gabriela Gabrielová 8.B (275 kg), 3. místo Kristýna
i na tento předvánoční čas nezapomínáme a chystáme pro žáky
Kostrhunová 8.B (188 kg)
zajímavé činnosti. Naučíme se zdobit perníčky, vyrábět svíčky
ze včelího vosku nebo plést a dekorovat adventní věnce. Velkou
Všem žákům, kteří se podíleli na sběru papíru, moc děkujeudálostí před vánočními prázdninami bude „Vánoční diskotéka“,
me.
jejíž režie je v rukou devátých ročníků.
Tříděním a sběrem papíru přispíváte k záchraně lesů a ochraV měsíci listopadu proběhl na naší škole jako každoročně
ně naší přírody.
Bc. Lenka Tesařová
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Gymnázium
„Z taháku život neopíšeš…“ vzali si k srdci letošní maturanti
vstoupili v pátek 30. listopadu 2007 do řad maturantů. Aula gymOkamžik, kdy připíná třídní profesor studentovi na klopu
názia se v tento den stala svědkem slavnostního stužkování, kde
saka či na okraj výstřihu svěžích dívčích šatů stužku se slůvkem
kromě samotných matu„Maturant“, letopočtem
rantů nechyběl ani ředitel
a nezbytným mottem, se
gymnázia PaedDr. Vlastinezřídka stává jedním
mil Kropáč, učitelé, rodiz těch, který se nesmazače, sourozenci a kamarádi.
telným písmem zapíše do
Výjimečnou chvíli podtrhpaměti každého z nás. Je
nul svým jímavým vystouto chvíle přelomová, je to
pením pěvecký sbor školy
pomyslný most mezi dětpod vedením prof. Hejlostvím a dospělostí, mezi
vé. Celé stužkování bylo
bohémským studentským
řádně
zdokumentováno
životem a zodpovědností.
a tak si každý novopečený
Rozverné mládí je namaturant odnesl kromě
jednou postaveno před
krásného zážitku i památprvní obrovskou životní
ku v podobě ﬁlmového
výzvu – je nyní skutečně
DVD a fotograﬁí brněna plně zodpovědné samo
ského fotografa Miroslava
za sebe.
Hermana.
Tak to jsme my - novopečení maturanti velkopavlovického gymnázia
Maturita – zkouška
Studenti si zvolili
z vědomostí středoškolmotto, které již samo za
ského studenta, zkouška
sebe vypovídá o tom, že to s maturitou myslí skutečně vážně
vytrvalosti, přístupu, systematičnosti, pevné vůle … zkouška
„Z taháku život neopíšeš …“. Držme jim palce, aby jim vždy
dospělosti.
a vše vyšlo bez taháků, zadních vrátek a nápovědy. Přesně tak,
Pro letošní školní rok se tuto zkoušku rozhodlo postoupit
jak si to sami představují.
všech 29 studentů oktávy velkopavlovického gymnázia, kteří
pod vedením třídního učitele PaedDr. Jaroslava Kučery oﬁciálně
PaedDr. Vlastimil Kropáč
ředitel Gymnázia

Studenti gymnázia a projekty
Čas ve školních lavicích utíká studentům našeho gymnázia
tak rychle, že již mají za sebou první čtvrtletí letošního školního
roku. Hodnocení prospěchu a studijních výsledků bylo předmětem jednání pedagogické rady. Rodiče byli informováni o studijních výsledcích svých dětí na třídní schůzce a konzultačních
hodinách. Jsem přesvědčen o tom, že čas, který zbývá do vydání
pololetního vysvědčení, využijí studenti k vylepšení svých studijních výsledků.
Život školy doprovázela řada poznávacích a výchovně vzdělávacích akcí např. poznávací zájezd do Řecka, adaptační program
pro třídu 1. A, třídenní exkurze do Prahy pro studenty oktávy, návštěva Planetária, divadelní představení ve Stavovském divadle,
plavání v krytém bazénu v Hustopečích, vernisáž výtvarné výstavy z plenéru při příležitosti oslav města apod. Studenti všech
tříd se zapojili do projektu deníku Mladá fronta dnes „Studenti
čtou a píší noviny“. Příspěvek studenta Tomáše Venkovského z
3. A byl v deníku zveřejněn. Studenti sexty a 2.A se zapojili do
řešení projektu environmentalní výchovy vyhlášeného MŠMT
s názvem „Význam biosferické rezervace Pálava pro zachování
biologické rozmanitosti v životním prostředí Jižní Moravy“.
Studenti z exkurze v biosférické rezervaci Pálava shromáždili
materiál o druhové i ekosystémové biodiverzitě a speciﬁckých
biotických podmínkách, které ji podmiňují. Získané poznatky
si následně doplnili a rozšířili během přednášky s odborným
pracovníkem panem RNDr. Jiřím Matuškem. Svoje pozorování

a závěry studenti zpracovávají formou písemné práce.
Studenti školy Petr Dvořáček, Jana Němcová, Zuzana Petrásková, Tomáš Kryštof prezentovali školu na veletrhu vzdělávací nabídky v Hodoníně. Na podobném veletrhu v Břeclavi
byli studenti Lucie Kunická, Jan Drbola, Věra Krůzová a Roman
Martinec. Zájemcům o studium poskytovali informace a materiály o možnostech studia na naší škole. Prezentaci jsme doplnili
ﬁlmem pořízeným ve škole v začátku roku.
Na rodiče jsme se obrátili s krátkým dotazníkem s cílem zjistit
potřeby a rozšířit poskytované možnosti školy v dalším období.
Výsledky dotazníkového šetření byly zveřejněny na webových
stránkách školy. Ve stručnosti je možné konstatovat, že dotazník
odevzdalo 85 % respondentů. Pro klasiﬁkaci na webu se vyslovilo
67 % rodičů, s platbou za zapůjčení učebnic ve výši 200,- Kč na
rok souhlasilo 62 % dotázaných, možnost zakoupit sešity a učební
pomůcky vítá 60 % rodičů. Na výsledky dotazníkového šetření
budeme postupně reagovat v závislosti na technických a provozních možnostech školy.
V poslední listopadový týden byla na škole uvedena do provozu nová počítačová učebna, která vznikla díky ﬁnanční podpoře
města Velké Pavlovice. Finančně se na zakoupení nových počítačů podíleli ﬁrmy Thermal Trend, Borga cz, Lomax, Teramex
– Trading, Mikro Trading, ZD Bořetice, pan Tesárek, pan Vaníček, pan Sadílek a pan Skoupil. Za poskytnuté sponzorské dary
jim jménem studentů touto cestou děkuji.
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V závěru velmi stručného pohledu do života školy v závislosti
na blížícím se období vánočních a novoročních svátku si dovoluji
popřát touto cestou všem pracovníkům školy a čtenářům zpravodaje úspěšný nový rok 2008.
PaedDr.Kropáč Vlastimil,
ředitel školy

Tajemná Ďáblova bible
nám učarovala
Ve středu 21. listopadu 2007 pořádalo Gymnázium Velké
Pavlovice zájezd do Prahy. Měli jsme možnost vidět největší
knihu světa zvanou Ďáblova bible, dále pak výstavu s názvem
Valdštejn a jeho doba, a zhlédnout divadelní představení Sladké
ptáče mládí ve Stavovském divadle.
Všichni jsme museli poměrně brzo vstávat, protože jsme se
setkali už ve čtvrt na sedm ráno u školy, kam pro nás přijel dvoupatrový autobus. Paní učitelky zkontrolovaly, zda někdo nechybí,
a mohli jsme vyrazit na cestu.
Po dvou a půl hodinách jsme na obzoru uviděli panorama naší
stověžaté Prahy. Autobus nám zastavil v centru města, kde jsme
se rozdělili do tří skupin a vyrazili jsme do víru velkoměsta.
Nejprve jsme si prošli historickou část Prahy, Karlův most,
viděli jsme Národní divadlo a další významné památky. V půl
dvanácté paní učitelka zavelela a všichni jsme se vydali směrem
ke Klementinu, kde jsme měli jedinečnou možnost spatřit největší knihu světa, Ďáblovu bibli. Do trezorové místnosti, v níž byla
uložena, pouštěli pouze deset lidí po deseti minutách. Já jsem
šla mezi prvními a byla jsem nadšena. Až se celá naše skupina
vystřídala, vydali jsme se opět na cestu, nyní směrem k Valdštejnské jízdárně. Byla zde zajímavá výstava Valdštejna a jeho doby.
Pro většinu dívek však bylo největším zážitkem setkání s hercem
Vojtou Kotkem, který navštívil s rodinou výstavu ve stejnou dobu
jako my.
Po náročném chození jsme měli všichni obrovský hlad, a tak
jsme se těšili na rozchod. Ještě jsme ale museli vidět Staroměstské náměstí, kam jsme dorazili právě včas – odbíjel orloj. Poté

Dne 12. prosince 2007 se uskuteční pro zájemce o studium na
gymnáziu Den otevřených dveří s tímto programem:
8.00 – 14.00 hodin
Poskytování informací o studiu pro uchazeče s možností návštěvy tříd ve vyučovacích hodinách (organizovaně ve skupinkách).
14.00 – 17.00 hodin
Třídy v druhém podlaží
• Testy nanečisto z českého jazyka a matematiky
Odborné pracovny Ch, F, Bi
• Praktické ukázky chemických, fyzikálních a biologických pokusů
Informatika v třetím podlaží
• Výukové programy,internet ve školní praxi
Učebny jazyků
• Praktická ukázka výuky jazyků s hovorovými soupravami
Tělocvična – sportovní areál – posilovna
• Ukázka sportovního zázemí školy
Společenská místnost
• Výtvarná výstava, sborový zpěv, prezentace DVD

přišel čas volna a my jsme ho využili k občerstvení a nákupům na
Václavském náměstí.
V šest hodin jsme se sešli Na Můstku. Všichni se slušně
oblékli a těšili se do divadla. Naštěstí nebylo daleko, což bylo
dobře, protože všem byla velká zima. Nikdo přesně nevěděl, jaké
představení uvidíme, přestože jsme o díle slyšeli ve škole. Všichni jsme ale byli velmi příjemně překvapeni. Divadlo bylo skvělé.
Hrála zde spousta známých herců, představení nepostrádalo humor ani chvíle napětí, ve kterých každý vyčkával, co bude dál.
Po skončení představení jsme se vydali na metro, které nás
dopravilo k našemu autobusu. Všichni byli natolik unavení a plní
zážitků, dojmů, že nebylo člověka, kterému by nepadaly oči únavou. Ke škole jsme dorazili kolem půl druhé hodiny ranní. Každý
zmožený po dlouhé cestě a náročném dni šel domů a pořádně se
vyspal.
Výlet do Prahy byl velmi zajímavý, poučný a myslím, že
všem se moc líbil. Každý byl možná nadšený z něčeho jiného.
Jeden z Ďáblovy bible, druhý z divadla, třetí z prohlídky Prahy,
ale každopádně si myslím, že by si to všichni s nadšením zopakovali.
Tereza Hemalová
3. A, Gymnázium V. P.

Výtvarná dílna
Ve dnech 10. až 13. října 2007 proběhla již pátá společná
výtvarná dílna studentů z Velkých Pavlovic a Senice pořádaná ve
Velkých Pavlovicích. Spolupráce mezi Gymnáziem Velké Pavlovice a Základní uměleckou školou v Senici se úspěšně rozvíjí od
roku 2002.
Plenéry mladých výtvarníků mohou probíhat jen díky sponzorům a Městu Velké Pavlovice, které z velké části hradí ﬁnanční
náklady. Všem srdečně děkujeme.
Letošní plenér měl téma Podzimní proměny nejen v přírodě. Inspirovali jsme se činností, která je pro naši oblast typická
– vinařstvím. Mladí výtvarníci tvořili nejen ve volné přírodě, ale
navštívili i místa, kde se víno přímo zpracovává. Byli přijati v Bořeticích prezidentem Republiky Kraví hora panem Václavem Petráskem, který je seznámil s historií vzniku i s činností republiky,
provedl je vinným hospodářstvím a celým sklepním městečkem.
Studenti viděli vinaře při zpracování hroznů i při lisování mladého vína. Přesvědčili se o tom, že vinařství je záliba krásná, ale

spojená se spoustou práce.
Během výtvarné dílny vznikla celá řada kvalitních výtvarných
prací, které je možno zhlédnout na výstavě v aule gymnázia.
Vernisáž se uskutečnila 3. listopadu 2007 v rámci oslav 40. výročí povýšení Velkých Pavlovic na město. Výstava potrvá do 15.
prosince 2007.
K hodnocení výstavy není třeba mnoho slov. Hodně o významu organizování plenérů vypovídají názory přímých účastníků.
Den s datem 10. 10. je dnem, který bychom všichni rádi vrátili,
protože je to den, kdy začínala výtvarná dílna. I přesto, že nás
bylo o polovinu méně než minulý rok, líbila se nám dílna ještě
víc. Nejenže na nás měli pan Orth a pan Horáček více času, ale
také jsme se více poznali se slovenskou skupinou. Máme z plenéru spoustu nezapomenutelných zážitků. Naučili jsme se řadu
nových výtvarných technik.
Nejvíce se nám líbilo v Bořeticích na Kraví hoře, kde
právě vrcholilo vinobraní a přívětiví vinaři nás rádi proved-
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li svými sklípky. Atmosféru vinařství jsme nasávali opravdu
dobře, načrtli jsme spoustu skic, které jsme večer dotvářeli
v prostorách myslivny ve Velkých Pavlovicích. Klidný spánek
nám navodil pan profesor Horáček s večerníčky, které nám
na dobrou noc pouštěl a zakončoval tak náročný den.
Velmi zajímavá byla pro nás beseda s Přemkem Horáčkem,
studentem čtvrtého ročníku animované tvorby ve Zlíně. Z jeho
prací nám bylo jasné, že věnovat se výtvarné práci je nesmírně
náročné a že člověku nestačí mít jen talent. Ten musí neustále
rozvíjen soustavnou každodenní prací.
Podzimní plenér 2007 byl skvělý. Přinesl nám mnoho dalších
zkušeností. Již teď se těšíme na další a věříme, že se uskuteční.
Marie Simoniyová a Alena Jersáková, 3.A
Studenti velkopavlovického gymnázia a ZUŠ Senica

Prošli jsme největším hřbitovem světa, solnými doly
i historickou perlou Polska - Krakovem
Gymnázium Velké Pavlovice pořádalo ve dnech 25. a 26. říjnemohly potopit a byly tudíž všechny věrné. Každý byl okouzlen
na 2007 poznávací zájezd do Polska, kterého se zúčastnili učitelé
krásou chrámu. Zelenkavě se třpytící stěny rozzářené kaple byly
a provozní zaměstnanci základní školy, gymnázia, jejich rodinní
zdobeny oltáři, svícny, reliéfy a sochami. Všechno ze soli a solpříslušníci, ale i zájemci z řad veřejnosti.
ných úlomků. Z technických důvodů jsme se zdrželi v podzemí
V sychravém dušičkovém čase jsme
déle než běžné výpravy, hladina adrenalinu
s tichou úctou prošli jeden z největších
nám stoupala při zpáteční cestě výtahem.
hřbitovů světa. Poznali jsme místa, jež jsou
Následující den jsme věnovali prohlídce
symbolem holokaustu, nacistického teroru
jednoho z nejstarších polských měst – Kraa vyvražďování. V koncentračním táboře
kovu. Naše procházka vedla přes královský
Auswitz – Birkenau zemřely v letech 1940hrad Wawel, kolem katedrály, do historic1945 miliony Židů, Poláků, sovětských
kého centra Krakova. Kouzelné středověké
zajatců, Čechů… Každé místo zde budilo
uličky jsou zde lemovány výstavnými palálítost ze smrti nevinných lidí a burcovalo
ci, měšťanskými domy, desítkami kostelů.
pocit nesmiřitelnosti s tragedií války. Den
Prošli jsme Starým městem, které bývá
osvobození koncentračního tábora Rudou
často srovnáváno s Prahou, na Hlavní náarmádou 27. ledna 1945 je každoročně
městí. Renesanční tržnice Sukenica, kostel
připomínán jako Mezinárodní den uctění
Brána koncentračního tábora v Osvětimi Panny Marie patří mezi dominanty histopamátky holocaustu a předcházení zloči- – místa utrpení a smrt.
rického náměstí. Každou celou hodinu se
nům proti lidskosti.
náměstím rozezní slavná trubačská meloUplakané oči a sevřená duše mnohých
die z věže Hejnalica. Bylo by příjemné se
pookřály až ve městě Vělička. Ve zdejších dolech se od středozde zastavit a posedět na jedné z laviček, ale chtěli jsme během
věku až do současnosti těží kamenná sůl. Na začátek turistické
krátkého dne vidět co nejvíce. Někteří z nás zmizeli v uličkách
trasy jsme museli sestoupat po dřevěných schodech do hloubky
židovské čtvrti Kazimierz, jiní v Muzeu Czartoryských hledali
64 metrů. Prohlídkový okruh byl dlouhý téměř dva kilometry
slavný obraz da Vinciho, každý si koupil nějaký suvenýr na paa během dvouhodinového výkladu jsme prošli obrovskými komátku. Ani se nám nechtělo toto město opouštět.
morami, kolem plastik králů, bůžků, skřítků z kamenné soli až
V paměti si každý uchová zážitky těchto dvou dnů. Další pládo hloubky 135 metrů. Zaujalo nás i solné jezero, v němž jeden
novanou kulturní akci pořádanou našim gymnáziem je zájezd do
metr krychlový vody obsahuje neuvěřitelných 320 g soli. Podle
předvánoční Bratislavy spojený s návštěvou divadelního předstalegendy zde horníci prověřovali poctivost svých manželek tak, že
vení, tímto bychom vás rádi pozvali.
je nechali plavat na hladině. Díky vysoké koncentraci soli se ženy

Zážitky z cesty - Korfu 2007
Ve dnech 20. 9. - 1. 10. 2007 uspořádalo Gymnázium Velké Pavlovice pobytově poznávací zájezd do Řecka na ostrov
Korfu. Zájezdu se zúčastnili studenti starší 15 let. Ostrov Korfu
je překrásné středisko turistiky, je nejsevernějším z Iónských
ostrovů a jedním z nejnavštěvovanějších. Zná ho prakticky každý milovník knížek anglického zoologa a spisovatele Geralda
Durrella. Je plný oleandrů, fíkovníků, olivovníků, citrónovníků
a pomerančovníků. I proto se říká Korfu „zelený ostrov“. Moře

je azurově zbarvené s křišťálově čistou vodou a počasí příjemně
teplé. Vedoucím zájezdu byl Mgr. Michal Rilák, pedagogický
doprovod tvořila Mgr. Anna Riláková, Mgr. Jana Michnová
a Martina Tomková. Naše zdravotní problémy řešila paní Katka
Herzánová.
20. 9. 2007 - čtvrtek
Ve čtvrtek jsme všichni museli vstávat brzy. Od půl čtvrté ráno
bylo před budovou gymnázia rušno. Všichni účastníci zájezdu se
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pomalu sjížděli s kufry a batohy. Ve čtyři hodiny jsme se rozloučili s rodiči a kamarády a usedli do autobusu. Před odjezdem nám
páni řidiči Milan a Jirka vysvětlili, jak funguje vše v autobuse,
a mohli jsme konečně vyjet na dlouho očekávanou cestu. Hranice
jsme překročili v Mikulově, projeli celé Rakousko a zastavili se
až v Benátkách. Na náměstí sv. Marka jsme si udělali pár fotograﬁí, ochutnali místní zmrzlinu a po pár hodinách jsme pokračovali
v cestě na jih Itálie do přístavního města Brindisi.
21. 9. 2007 - pátek
Ráno nás probudil pan profesor a oznámil nám, že už brzy
budeme v Brindisi, kde jsme se měli nalodit na trajekt. Většina
z nás posnídala zbylé jídlo a provedla nejnutnější hygienu. Kolem desáté hodiny jsme nastupovali na trajekt a v jedenáct hodin
odplouvali na ostrov. Sedmihodinovou cestu strávil každý jinak.
Někteří spali, jiní se jen tak procházeli po trajektu, hráli karty
nebo třeba ochutnávali jídlo v restauraci. Ve večerních hodinách
jsme uviděli první obrysy ostrova. Vylodili jsme se v hlavním
městě Kerkyře a jeli ještě asi
20 km do našeho letoviska Barbáti. Když jsme dorazili na místo,
pan profesor nás rozdělil do dvou
budov. Po obdržení klíčů od apartmánů jsme se všichni rozprchli do
svých pokojů a padli únavou.
22. 9. 2007 - sobota
První ráno bylo krásné. Z okna jsme měli nádherný výhled na
průzračně modré moře. Sluníčko
pálilo již od brzkých hodin. Hned
po obědě jsme vyrazili na pláž.
Účastníci zájezdu.
Někteří na sebe plácali opalovací
krémy a začali chytat bronz, jiní se ihned rozběhli do osvěžující
vody. Na pláži jsme strávili celé odpoledne.
23. 9. 2007 - neděle
Hned ráno bylo jasné, že bude horký den. Proto jsme se rychle
oblékli do plavek a utíkali k bazénu, který byl hned vedle našich
apartmánů. Kolem poledne se začali všichni pomalu vytrácet na
oběd. Odpoledne jsme šli opět na pláž. Dnes na malou, která byla
pouhých 200 m od apartmánů. Nasbírali jsme si mušličky a zahráli si volejbal. Po pár hodinách jsme šli zpět. Večer jsme usínali
plni zážitků.
24. 9. 2007 - pondělí
Na tento den byl naplánovaný výlet do severní části ostrova.
Když jsme přijeli do letoviska Sidari, prohlédli jsme si krásné
pískovcové útvary, které během tisíciletí vytvořila příroda, a šli
se koupat na písečnou pláž. Někteří se koupali, zbytek se věnoval
sportovním aktivitám. Navštívili jsme také nedaleké centrum, kde
jsme si nakoupili drobné suvenýry.
25. 9. 2007 - úterý
Dnešní den byl přímo stvořený na koupání. Hned ráno jsme
skočili do bazénu. Odpoledne jsme se věnovali přípravě a vymýšlení programu na večer. Každá třída vymyslela pár soutěží. Večer
byl velice zajímavý a nikdo se nenudil.
26. 9. 2007 - středa
Když jsme se dnes po probuzení podívali na oblohu, bylo
jasné, že dnes to na koupání nevypadá. Po domluvě jsme vyjeli
do klasicistického zámku Achíllionu. Achíllion je znám tím, že
v něm pobývala císařovna Sissi. Ta své sídlo pojmenovala podle

Achillea, kterého obdivovala. Po prohlídce zámku a krásných
vyhlídkových teras s palmami jsme navštívili likérku, kde nám
sympatická paní povídala o výrobě tradičních destilátů a likérů.
Pro velkou nepřízeň počasí jsme pak jeli zpět do Barbáti.
27. 9. 2007 - čtvrtek
Dnes jsme se vydali do centra Barbáti, abychom si nakoupili
potraviny, různé suvenýry a dárky. Odpoledne jsme šli na návštěvu ke skupině do druhé budovy, kde na nás čekaly další soutěže,
takže o zábavu bylo postaráno. Večer jsme zašli do restaurace,
kde jsme ochutnali tradiční jídla a nápoje. Po příchodu jsme, dosyta najedeni, usínali.
28. 9. 2007 - pátek
Na dnešní den jsme se zvlášť těšili. Jeli jsme na celodenní
výlet lodí po východní a jihovýchodní části ostrova. Po cestě jsme
viděli nejvyšší vrchol Pantokrátor (906 m), Myší ostrov, Starou
pevnost, kterou dokončili Benátčané v 16. století, Novou pevnost,
letiště a krásné okolí. V polovině cesty jsme zastavovali v rybářské vesnici Benítses, kde jsme si
dali místní specialitu gyros a výbornou zmrzlinu. Po hodině jsme
pokračovali v cestě. Na lodi jsme
dostali kromě pití také opékaný
špíz, klobásu a zeleninu. Po dobrém jídle jsme zastavili v zátoce,
která byla vhodná ke koupání. Na
lodi jsme se krásně opálili a viděli
spoustu zajímavých věcí. Poslední
večer jsme si snažili užít co nejvíce. Povídali jsme si o celém zájezdu a dojídali poslední zásoby.
29. 9. 2007 - sobota
Poslední den. Šli jsme naposled na pláž a nakoupit jídlo na
cestu. Odpoledne jsme si sbalili všechny věci, uklidili apartmány
a rozloučili se. Před odjezdem trajektu jsme byli ještě v Kerkyře,
kde jsme se navečeřeli a utratili poslední eura.
30. 9. 2007 - neděle
O půl jedné v noci jsme se nalodili na trajekt. Za hodinu, od
doby kdy loď opouštěla přístav, mnozí z nás již tvrdě spali na
sedačkách nebo karimatkách. Probudil nás až ráno pan profesor, když jsme připlouvali k Brindisi. Vystoupili jsme z trajektu
a naposled se z blízka podívali na moře. Nasedli jsme do autobusu a rozjeli se směrem k domovu. Krátili jsme si cestu různě.
Spaním, hraním karet, sledováním ﬁlmů nebo posloucháním
písniček. Z oken jsme mohli pozorovat krásy italského pobřeží,
podél něhož vedla silnice. Celý den i noc jsme strávili v autobuse. Postupně všichni usnuli, probudili se až ve Vídni, někteří až
v Mikulově.
1. 10. 2007 - pondělí
Cesta se chýlila ke konci. O půl šesté ráno jsme byli v Mikulově, odkud každý volal domů. Ve čtvrt na sedm se náš autobus blížil ke gymnáziu, kde už stáli naši rodiče. Přivítali jsme se a hned
začali vyprávět plno zážitků.
Zájezd do Řecka byl pro nás zkušeností i zábavou. Procvičili
jsme si cizí jazyky. Poznali jinou kulturu, tradice a přírodu. Přivezli jsme si plno zážitků, na které budeme jistě dlouho vzpomínat.
Markéta Hiclová
studentka 5. roč. gymnázia
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Školství zažívá neuvážené škrty, na úkor i vašich dětí …
Vážení rodiče,
dne 1. října 2007 jsem se zúčastnila V Praze shromáždění
(diskusního fóra) k příležitosti Světového dne učitelů na téma
„Efektivní řízení a ﬁnancování školství = spokojený žák, spokojený učitel“.
Shromáždění bylo svoláno odborovým svazem pracovníků
školství a byla na něj pozvána celá řada zainteresovaných pracovníků z oblasti školství, zástupců poslanecké sněmovny Parlamentu naší republiky a hostů ze zahraničí.
Za ministerstvo školství byl přítomen pouze náměstek ministryně školství
RNDr. Jindřich Kitzberger, za poslance místopředsedkyně
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Mgr. Marcela Mertinová.
Z vystoupení všech účastníků diskuse jednoznačně vyplynula
celá řada závažných problémů, které v našem školství existují
v důsledku nesystematického řízení a špatných politických rozhodnutí.
V prohlášení účastníků diskusního fóra se uvádějí především
ty problémy, které naše školství ohrožují nejvíce. Zcela nesystémově se totiž redukují výdaje na školství, což vážně ohrožuje
kvalitu výuky zejména v regionálním školství na všech typech
mateřských, základních i středních škol. Neinvestiční náklady se
oproti roku 2007 sníží o více než 30%, neboť MŠMT zapomnělo požádat o navýšení prostředků vhledem k zvýšení základní
daně z 5 na 9%. Dále bude z celkové částky 1,7 miliard korun
přesunuto půl miliardy na soukromé školství. I na tuto částku
ministerstvo zapomnělo. Státní rozpočet na rok 2008 vůbec nepo-

čítá s navýšením ﬁnančních prostředků na modernizaci vybavení
škol, učebních pomůcek, na školní potřeby a učebnice. Nepočítá
ani s navýšením prostředků na další vzdělávání pedagogických
pracovníků. Proklamovaný „nárůst“ ﬁnančních prostředků na
odměňování zaměstnanců o 1,5% v nenárokové složce platu ve
skutečnosti znamená, že dojde k poklesu reálných platů všech
školských zaměstnanců Dle slov Mgr. Mertinové je realitou po
dobu nejbližších tří let propad školských mezd o 5 až 6% ročně.
V nejbližší budoucnosti se připravuje privatizace školních
družin a školních jídelen. Stát rezignoval na svůj vliv na regionální školství. Realizováním rozpočtového určení daní přesune
veškeré pravomoci na kraje, čímž přestane garantovat ústavní
právo na srovnatelnou úroveň vzdělání. Jen na rozhodnutí krajských zastupitelstev bude záležet, kolik mzdových prostředků
půjde do školství.
V závěru svého prohlášení všichni účastníci diskusního fóra
vyslovili názor, s kterým plně souhlasím. Chceme naše žáky učit
v klidu, předávat jim znalosti a zkušenosti tak, aby odborně i lidsky obstáli v současném světě. K tomu potřebujeme mít vytvořeny odpovídající podmínky. Proto se obracíme i na Vás, rodiče
našich žáků, braňte se tomu, abyste museli platit naše školství.
Přidejte se k nám a bojujte za právo svých dětí na vzdělání dle
naší Ústavy. Žádejme společně naše politiky o nápravu celého
školského systému. Využijme všech legálních prostředků, které
nám naše Ústava zaručuje, k dosažení tohoto cíle.
Šmídová Marie
Gymnázium V. P.

Byli jsme prvními maturanty velkopavlovického gymnázia
Je tomu už něco málo přes 11 let, kdy se poprvé otevřely dveře
velkopalovického gymnázia a do školních lavic usedli první studenti, dychtiví po nových vědomostech, plní očekávání, zvědavosti … Byly to ještě děti. A jací jsou dnes, co dělají, co si o své
střední škole myslí a jak ji hodnotí? Na to jsme se zeptali těch,
kteří si na nás našli chvilku a rádi, ač stále velmi mladí, zavzpomínali – na náročné učení i bohémský studentský život.
absolvent I.
Jméno: Pavel Veverka
Vzdělání (obor): informatika
Ukončené vzdělání: ANO
Získaný titul: Bc.
Momentální zaměstnání: soukromý podnikatel
absolvent II.
Jméno: Lucie Prokešová
Vzdělání: management
Ukončené vzdělání: NE
absolvent III.
Jméno: Ivo Kovařík
Vzdělání: zeměpis-biologie v ochraně životního prostředí
Ukončené vzdělání: Ne
absolvent IV.
Jméno: Jana Valoušková
Vzdělání: učitelství pro střední školy, ČJ+HV
Ukončené vzdělání: ANO

Získaný titul: Mgr.
Momentální zaměstnání: pedagog
Jste prvními absolventy velkopavlovického gymnázia. Po
dobu dlouhých šesti let jste se setkávali s vyučujícími, kteří do vás
investovali to nejlepší ze sebe samých spolu s porcemi vědomostí. Vedle nich vás ovlivňovali spolužáci, prostředí i vyučované
předměty. Více i méně intenzivně, záměrně a úspěšně formovali
učitelé váš vztah k jednotlivým oborům. Jak dnes vzpomínáte na
dobu strávenou na SŠ? Co pozitivního se vám vybavuje?
§ Absolvent I. - Střední škola je základ, pro mě byla startem
do dalšího vzdělávání. Gymnázium mě velmi dobře vybavilo do
prvního ročníku vysoké školy. Neměl jsem problémy s přestupem, měl jsme srovnatelné i lepší vědomosti než moji kolegové.
§ Absolvent II. - Vybavují se mi především vzpomínky na
bezstarostné mládí a krásná studentská léta.
§ Absolvent III. - Poznal jsem skvělé lidi ať již z řad studentů,
tak profesorů. Také nezapomenutelné zážitky ze školních lavic,
kde jsem zažil nejkrásnější studentská léta. Schválně nezmiňuji
vzdělání, protože jsem přesvědčen, že jediné, na čem se vyplatí
pracovat, je charakter, ne vědění. A toto formují osobnosti kolem
nás.
§ Absolvent IV. - Na školu vzpomínám velmi ráda. Velmi
oceňuji práci některých pedagogů, kteří byli plní vědomostí
a také ochoty je předávat, ale zároveň správnými a spravedlivými
lidmi. Výrazných a milých osobností bylo mezi našimi spolužáky
také dost, některé vzpomínky jsou nepřekonatelné.
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Mnoho z vás navštěvovalo a případně stále navštěvuje
školu vysokou. Režim i způsob přípravy jsou zde oproti SŠ
diametrálně odlišné. Můžete tedy objektivně zhodnotit, co vám
po absolvování školy naopak chybělo.
§ Absolvent I. - Chyběly mi odborné předměty vyučované
na SŠ, ale gymnázium je škola všeobecná, proto chápu, že jsme
neměli širší nabídku těchto předmětů.
§ Absolvent II. - Na gymnáziu mi jednoznačně chybělo více
kvalitních jazykových učitelů.
§ Absolvent III. - Na „gympl“ vzpomínám jen v dobrém.
Nestihl jsem-li či zanedbal něco, připisuji chybu spíše na svou
stranu. Podmínky byly nastaveny dobře.
§ Absolvent IV. - Gymnázium bylo velmi kvalitně vybaveno moderními pomůckami (to každá VŠ není),
ve škole vždy bylo velmi příjemné a přátelské prostředí, na akademické půdě je již přece jen anonymnější.
Mně osobně chyběla větší nabídka volitelných předmětů
a především v mateřském i cizím jazyce více prostoru pro praxi
než pro teorii.
Při studiu na gymnáziu a přípravě na studium na VŠ jste
sbírali cenné informace u kamarádů, v rodině, ale jak vám v tomto směru pomohla SŠ? Dostali jste do vínku informace, tipy
a návody, jak se chovat na vyšším stupni vzdělávání?
§ Absolvent I. - Je důležité vyrovnat se správně s rozdílným způsobem přípravy a práce. Zatímco na gymnáziu
jsme byli nuceni k tomu připravovat se průběžně a soustavně, na VŠ je přístup pedagogů velmi odlišný. I během roku
musíte samozřejmě plnit zadání různých projektů a seminárních prací, ale odvézt maximální výkon musíte jednou
za semestr.
§ Absolvent II. - Podněty a návody jsme občas dostávali,
ale….Až vysoká škola mě naučila, jak se učit. Na střední škole
jsme museli umět spoustu tzv. „omáčky“, na VŠ nás naučili najít
podstatné věci a vytěžit to nejdůležitější.
§ Absolvent III. - Myslím, že přechod ani nějaké dohánění
předmětů nebyl problém. Jen mi gymnáziu neřekli, že na VŠ nebudu muset vstávat tak brzy.
§ Absolvent IV. - Každý stupeň vzdělání má odlišné praktiky a je to dobře. Žáci ani studenti nejsou opičky, aby mohly po
mnoho let pracovat tím stejným způsobem. Na každém stupni
jsem se naučila něco jiného, získala jiné informace, osvojila si
způsoby práce a jsem za to vděčná. Troufnu si ovšem poradit
dnešním studentům, aby se maximálně snažili se prosazovat, pracovat samostatně a systematicky, nespoléhat na druhé
a co nejvíce prezentovat svoji práci. Při přechodu n
mě bylo problematické najednou předložit před pln
chárnou studentů problém, najít a obhájit jeho ře
a přitom neváhat, nestydět se, vydržet 30 a více
minut a zaujmout!!! Částečná průprava by měla
probíhat již na střední škole. Ne převyprávět naučenou látku, ale přednést a obhájit vlastní postup
a názor!
Jak jsi byl/a spokojený/á s úrovní jazykové vybavenosti po SŠ?.
§ Absolvent I. - S angličtinou jsem byl velmi spokojený, při studiu na VŠ jsme si mohl ověřit, že jsem
oproti ostatním opravdu ve výhodě.
§ Absolvent II. - S jazykovou vybaveností jsem moc
spokojená nebyla. Chci podotknout, že je škoda, že ten
krát nebylo na gymnáziu více kvalitních učitelů.

§
Absolvent III. - Nebyl. Jazyková vybavenost je problémem všech SŠ a ani tady tomu nebylo výjimkou. Angličtina na
gymnáziu nás sice učila, jak tvořit velmi složité gramatické tvary,
avšak když jsem se postavil tváří v tvář rodilému mluvčí, nebyl
jsem schopen komunikovat. Ve světě jsem potkal mnoho lidí ze
západní Evropy, kteří od střední školy tento problém neměli.
Chce to najít v cizím jazyce věci, které jsou opravdu důležité pro
komunikaci v zahraničí.
§ Absolvent IV. - S angličtinou jsem byla velmi spokojená.
Jak se díváte na dnešní středoškoláky? Poznáváte se v nich
nebo jsou podle vás jiní?
§ Absolvent I. - Mladší lidé jsou jiní, méně zodpovědní, méně
ambiciózní a také velmi pasivní. V nás se ještě dalo jasně vyčíst
poslední doznívání komunismu, socialistické éry, tedy respekt,
strach, autorita, podle mě mladá generace ztrácí význam slova
autorita.
§ Absolvent II. - Dnešní mladí lidé, narození v demokratickém státě, jsou jiní, zahrnováni dostatkem mají velké nároky na
věci pro sebe, jsou nadmíru sebevědomí, nedostává se jim pokory. Většinu lidí (i pedagogů) berou jako sobě rovné.
§ Absolvent III. - Myslím, že studenti se nemění, jen technická vybavenost kolem nich, na což reagují. Navíc neznám nynější
generaci, proto ji nemohu soudit.
§ Absolvent IV. - Domnívám se, že lidé se již po mnoho let
v jádru příliš nemění. Chceme být spokojení, úspěšní, zajištění,
někdo o to usiluje, někdo si to jen přeje a zlobí se, že se mu nedaří. Co se mění, jsou prostředky. Technika valí kupředu mílovými
kroky. Avšak nevím, je-li co závidět…Mladí lidé mají spoustu
věcí, které jsme my neměli, které jsme ani netoužili mít, protože
jsme o nich nevěděli. Ale i my jsme měli něco, co oni už mít
nemohou. Vzpomínám na to, jak jsme jako školáci nebo velmi
mladí studenti zažívali napětí a vzrušení, vydrželi celý den doma,
protože jsme čekali, jestli zazvoní telefon a na druhém konci drátu
bude krásný Marek z 1.AJ. A třeba třetí den vážně zavolal. Dnes
můžeme jít kamkoli, máme mobilní telefon, dostihnou nás všude…Ale věřte mi, vzrušující už to moc není. Neměli jsme ICQ,
tak jsme psali dopisy a s napětím utíkali po škole domů, jestli už
přišla odpověď. A těšili jsme se na ni třeba týden. Dnes máte odpověď do 10 vteřin. V mnohých dnešních studentech vidím nás.
Pořád jsou ztřeštění, pokouší učitele, radši lenoší než šrotí…Jsou
stejní….. a přece jiní.
Rozhovor s ředitelem školy PaedDr.V. Kropáčem a prvními
absolventy gymnázia zapsala Mgr. Jana Valoušková.
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DDM
Co nového na „Domečku“?
Nový školní rok jsme zahájili stejně jako každý jiný. Děti
měly možnost vybrat si z bohaté nabídky rozšířené o dva nové
kroužky a to MIXÉR a HIP HOP.
Celkem byla zahájena činnost v 18 kroužcích s 225 účastníky.
Nové kroužky si dovolujeme představit:
MIXÉR
Všichni, co navštěvují kroužky DDM Velké Pavlovice, dobře
ví, co nový kroužek „Mixér“ ukrývá. A pro ty, kterým tahle ma-

ličkost unikla, ještě malé připomenutí. Kroužek navštěvují děti
nižšího stupně ZŠ, které mají zájem o jakoukoli činnost, ať už je
to sportování, vycházky, hry nebo vlastnoruční tvoření. Mixujeme každé pondělí od 15.30 hodin.
HIP – HOP
Svoji činnost zahájil sportovně taneční kroužek pro děti od 9
let, HIP- HOP. Tančíme vždy ve středu od 15.45 hodin. V rytmu
tance se zde snaží rozhýbat svá těla jak kluci, tak i holky. Doufáme, že je co nejdřív uvidíme na nějakém vystoupení.

Domeček zavoněl vánočním perníkem
V čase předvánočním uspořádal „Domeček“, tedy Dům dětí
a mládeže ve Velkých Pavlovicích, pro všechny děti, ale i jejich
maminky, babičky, tety a také pro
šikovné tatínky „Velké vánoční perníkování“.
První perníčky rozmanitých tvarů se
začaly vykrajovat těsně po poledni, po
chvíli voněl celý Domeček lahodnými
do zlatova upečenými Mikulášky, čertíky, rybičkami, vánočními hvězdičkami,
adventními kalendáři a nechyběla ani
perníková chaloupka. Po vychladnutí
se dali všichni do zdobení – někdo dle
vlastní fantazie, někdo pečlivě studoval předlohy v knížkách a časopisech.
Avšak nakonec – všechny perníčky

byly výborné a nejkrásnější!
Perníková statistika:
• akce trvala celých 5 hodin
• zúčastnilo se jí 34 dětí i dospělých
• věková kategorie byla rekordně
široká – od 5 do 50 let
• zpracovalo se 12 kg výborného
perníkového těsta
• do polevy na zdobení padlo 9 vaječných bílků
Pro velký úspěch a nadšení všech
perníkových pekařských mistrů vyhlašujeme další perníkování, tentokrát
VELIKONOČNÍ!
Mgr. Jana Valoušková

Mimozemšťané svedli boj o záchranu existence
Bylo nás 26. Není to však název pro nový díl slavného a veselého Poláčkova románu Bylo nás pět, ale veselé odpoledne, které
jsme v sobotu 24. listopadu prožili s „Domečkem“. Bylo to opět
jedno ze setkání táborníků a jejich vedoucích, těch, kteří spolu
díky DDM Velké Pavlovice strávili nezapomenutelné dny na letních táborech. Tentokrát se veselý listopadový den nesl v duchu
sci-ﬁ.
Zdánlivě nevinná proměna v cizoplanetární bytosti (jak si je
představujeme) začala líčením, pokračovala výrobou kvalitních
přijímačů signálů z vesmírů a vrcholila sestřelováním meteority
(velkou bojovou hrou s obrovskou spoustou malých barevných

kuliček). Neminuly nás hry o záchranu existence jako Sudo-licho
a nemilosrdný Lov na hvězdy. Protože jsme mnohé síly vydali,
doplnili jsme je při zběsilém Hromadění kořisti – opičí dráze se
sladkou odměnou v závěru. Všichni vrchní mimozemšťané, kteří
pro vás toto odpoledne zorganizovali doufají, že se všem líbilo
a těšíme se na viděnou (tentokrát i s noclehem) a to v termínu od
14. do 15. prosince 2007 na pravé X-mas party!!!
Závěrem bych ráda vyslovila marťanský dík slečnám, které
nikdy neváhají pomoci a přichází se spoustou skvělých nápadů.
Petra Rolincová, Romana Syrovátková, Helenka Gajdošíková
a Markétka Bálková si toto poděkování zaslouží.
Mgr. Jana Valoušková

Na měsíc leden připravujeme velkou akci s názvem

DEN PAVLOVICKÝCH ŘEMESEL

PŘEJÍ PRACOVNÍCI DDM
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ZUŠ

Mám ráda práci s dětmi …

Bývalé ředitelce ZUŠ Hustopeče paní Boženě Dobrovolné,
která po odchodu do důchodu vyučuje ve velkopavlovické ZUŠ
a již několik let spolupracuje s tanečním folklórním souborem
Sadováček z MŠ, jsme položili několik otázek.
Odkud pocházíte a kdy jste se rozhodla, že se budete věnovat
hudbě?
Pocházím z Brna a už na základní škole byla mým nejoblíbenějším předmětem hudební výchova. Stále jsem se snažila
přemluvit rodiče, aby mě přihlásili do hudební školy. Moje kamarádka tam chodila, učila se hrát na klavír a já jsem často u nich
doma zkoušela vyťukávat písničky na jejich krásném klavíru.
Kamarádčin tatínek byl muzikant a vždycky kroutil hlavou, jak
je to možné, že mi to jde líp než jeho dceři. Asi se za mne i přimluvil u mých rodičů, protože můj tatínek jednoho dne přinesl
harmoniku a já se šla zapsat do vytoužené „hudebky“. Na svého
prvního učitele hudby vzpomínám ráda. Když jsem uměla, mohla
jsem mu za odměnu skočit do traﬁky koupit cigarety. Akordeon
jsem pak vystudovala na kroměřížské konzervatoři. Jako vedlejší
obor jsem si zvolila kytaru a klavír byl samozřejmě povinný. Po
absolutoriu jsem dostala nabídku, abych na konzervatoři učila, ale
bohužel pak došlo k reorganizacím a já v Kroměříži nezůstala. Na
toto krásné město však mám ty nejhezčí vzpomínky a vždy se tam
ráda vracím. Nastoupila jsem na hudební školu v Pohořelicích
a po mateřské dovolené jsem přešla do Hustopečí. V roce 1984
těžce onemocněl ředitel hustopečské hudební školy, já jsem ho
zastupovala a po jeho odchodu do invalidního důchodu jsem byla

jmenována ředitelkou. Začala jsem navštěvovat Velké Pavlovice,
protože zde a v Kloboukách u Brna měla hustopečská LŠU své
pobočky.
Stal se z některého z Vašich žáků profesionální hudebník?
K mým nejlepším žákům patřil Robert Zeman, z jehož
vystoupení a úspěchů mi nejvíc utkvělo v paměti druhé místo
v krajském kole soutěže ZUŠ. Možná to bude i tím, že se soutěž
konala v mé milované Kroměříži. Robert pak vystudoval hru na
akordeon na brněnské konzervatoři a v současné době učí na ZUŠ
v Hustopečích i u Vás ve Velkých Pavlovicích a jsme tedy kolegové na obou školách.
Jak se Vám líbí spolupráce se „Sadováčkem“?
Před třemi lety jsem se přestěhovala do Velkých Pavlovic
a protože mám ráda práci s dětmi, začala jsem hrát na akordeon
v Sadováčku. Obdivuji práci učitelek, které tance a písničky s tou
drobotinou nacvičují. Výsledek však stojí zato! Vystupujeme
několikrát do roka a vždycky sklidíme velký potlesk. Já jsem
samozřejmě ráda, když na mně děti na vycházce se školkou volají
teto a když pak zpěvačky ze Sadováčku už školou povinné potkávám i na chodbě velkopavlovické ZUŠ. Většinou se totiž hudební
nadání u dětí projeví již při tanci a zpěvu v MŠ a tyto děti potom
postupují právě k nám do ZUŠ, kde se může jejich talent naplno
rozvinout, takže spolupráce MŠ se ZUŠ je nejen hezká, ale pro
děti i učitele velmi přínosná.
Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme hodně zdraví a mnoho
hezkých chvil při vystupování se Sadováčkem i při vyučování
v ZUŠ.
Milena Karberová
ředitelka ZUŠ

Pěvecký sbor ZUŠ na festivalu Czech Dreams v Modre
V první polovině října letošního roku uspořádali naši východní sousedé na Slovensku hudební festival s názvem „ Týden
české hudby - Czech Dreams“, který navazuje na naše každoroční
„Koncerty 13 měst“. Společně se žáky ze ZUŠ Hustopeče reprezentoval Českou republiku 13. října 2007 ve městě Modra i Dívčí
pěvecký sbor ZUŠ Velké Pavlovice, jehož repertoár v současné
době tvoří skladby českých autorů XX. století, a tak se naši hudební přátelé ze Slovenska mohli zaposlouchat do písní I. Hurníka, P. Fialy, B. Martinů a nedávno zesnulého P. Ebena.
Děvčata z pěveckého sboru společně se svou sbormistryní K.
Jarošovou i sólisté ze ZUŠ Hustopeče s novým p. ředitelem J.

Bendou a p. uč. V. Konečnou a ostatními pedagogy z obou přátelských škol ocenili vlídné přijetí a pohostinnost našich sousedů
a jistě dlouho nezapomenou na pěkný a veselý výlet s tradičním
zpíváním v autobusu a hlavně na jízdu po klikatých cestách
strmých slovenských kopců, která místy připomínala divokou
„Horskou dráhu“.
Za vzornou reprezentaci České republiky, Moravy a měst
Velkých Pavlovic a Hustopečí patří všem zúčastněným žákům
a pedagogům i maminkám, které nás na našich cestách doprovázely, velký dík.
Milena Karberová
ředitelka ZUŠ

Premiéra žesťového kvartetu ZUŠ
V sobotu 3. listopadu 2007 při oslavách 40. výročí povýšení
Velkých Pavlovic na město poprvé na veřejnosti vystoupil nově
založený žesťový kvartet ZUŠ a představil se přítomnému publiku třemi skladbami z období raného baroka.
Při sestavování souboru jsem vybral ze svých žáků ty, kteří
projevili největší zájem. Na trumpety hrají Pavel Vomáčka a Lukáš Melichar, na tenor Martin Jilka a na trombon Jakub Kostrhun.
Scházíme se každou středu večer a začínáme s nacvičováním re-

pertoáru, který zatím není nijak rozsáhlý, vlastně teprve vybíráme, jaké skladby nám budou nejvíce vyhovovat a které budeme
moci zahrát na prosincových výchovných koncertech pro žáky
velkopavlovické ZŠ. Možná přispějeme i slavnostními fanfárami
při slavení vánočních svátků v našem kostele.
Krásné vánoce za zvuku koled a vše nejlepší do nového roku
Vám všem přeje
MgA. Zbyněk Bílek
zástupce ředitele ZUŠ

z farnosti
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Zamyšlení nad adventem
Každoročně na poslední listopadovou neděli nebo na první
neděli v prosinci začíná pro nás advent, doba tajemná a posvátná.
Většinou ji vnímáme jako tmou a zimou naplněné dny. Dny plné
spěchu, dny horečnatých nákupů před blížícími se svátky. Dny
plné starostí co koupit, co sehnat, kde na to vzít peníze. A v tomto
každodenním chvatu zapomínáme na pravou podstatu adventu.
Měly by to být dny ztišení, zamýšlení se nad sebou, dny nejen
nových předsevzetí v dobrém, ale také jejich uskutečnění.
Co znamená slovo advent? Slovo advent, je z latinského adventus, znamená příchod. Už na prvních stránkách bible čteme, že
Bůh po pádu prvních lidí slibuje: „Přijde Vykupitel a spasí svůj
lid.“ Tento „příchod“ Vykupitele starozákonní lidé toužebně očekávali. Proroci tento příchod znovu a znovu lidstvu připomínali
a předpovídali mnohé skutečnosti, spojené s příchodem Mesiáše.
Mesiáš, Boží syn, skutečně na svět přišel v podobě betlémského
dítěte. Advent je tedy čas plný očekávání a touhy, připomínkou
touhy starozákonních lidí po Vykupiteli. Také takto očekáváme svého Vykupitele? Nebo bude i letošní advent pro nás plný
shonu, místo očekávání, touhy po Mesiáši? Jedině ten, kdo něco
očekává, po něčem touží, může být naplněn dary, které pro nás
připravil Pán!
Naše adventní čekání je zaměřeno k naději na život, na život
věčný. Proroci ve svých předpovědích hojně užívali metafory
blahobytu. Ale víme, že sám blahobyt nikoho nezachrání. Proto
nás adventní doba vybízí především k tomu, abychom se změnili
duchovně. Odstranili ze svých srdcí nepokoj, nelásku, zášť, hněv.

Když se budeme měnit my, bude se měnit i svět, ve kterém žijeme. Tato doba před Vánocemi je tedy stále novým čekáním, že
Pán přijde, že změní svět, že změní i nás a naše srdce. A to je největší naděje, opravdový advent. Když změníme sebe k lepšímu,
změníme tím zároveň kousek světa, ve kterém žijeme.

Přehled vánočních bohoslužeb
24. 12. Štědrý den 22.00 hod.
25. 12. Boží hod vánoční 10.30 hod.
26. 12. Sv. Štěpána 10.30 hod.
30. 12. Sv. Rodina 10.30 hod.
31. 12. Sv. Silvestra 17.00 hod.
1. 1. Nový rok 10.30 hod.
Pravou vánoční radost, požehnaný Nový
rok 2008, a pokoj v duši všem občanům
města přeje
P. Petr Papoušek, farář

S vírou, nadějí a láskou do Těšan
Víra - je božská ctnost, kterou věříme v Boha a ve všechno, co
nám řekl a zjevil, protože Bůh je pravda sama. Víra je dar, avšak
„víra bez skutků je mrtvá.“ To znamená, že máme víru vyznávat
a šířit ji.
Naděje - je božská ctnost,
kterou toužíme po nebeském
království a po věčném životě.
Naděje je touha po štěstí. Naděje
očišťuje a povzbuzuje k další
činnosti. Je oporou ve chvílích
opuštěnosti, rozšiřuje srdce,
chrání před sobectvím a vede
k radosti lásky.
Láska - je božská ctnost, kterou milujeme Boha nade všechno a svého bližního jako sebe
samého. Pán nás žádá, abychom
milovali jako on, dokonce i své
nepřátele. Plody lásky jsou radost, pokoj, vlídnost, nezištnost,
štědrost a přátelství.
A právě tak jsme pojmenovali skupinky dětí, které se přihlásily na víkend do Těšan. Kvůli rozlišení Víra měla žluté kšiltovky,
Naděje zelené a Láska červené.
Vzhledem k nemoci našeho Otce Petra se páteční mše svatá

neslavila. V kostele jsme se však sešli, tam nás všechny přivítal
Jirka Sadílek, student VÚT z Němčiček a hlavní vedoucí setkání. Udělali jsme si společnými silami takovou malou pobožnost.
Poprosili jsme o zdárný průběh
víkendu, pomodlili se modlitbu
Růžence, uslyšeli Boží slovo.
Holky zahrály Litanie a všichni
si zazpívali písničku „Můžeš mít
radost“, kterou jsme si zvolili
jako svoji hymnu. Protože se večer rozpršelo, slavnostní vztyčení
vlajky muselo počkat až do rána.
Tímto důležitým úkolem byl pověřen nejmladší chlapec Ondra
Míchal. Když vlajka se symboly
ctností stoupala k „nebi,“ my zpívali hymnu. Dále se pak střídaly
různé hry, které připravily holky
Šárka, Lenka, Monika, Lenka
a Markéta.
V sobotu před obědem nás
navštívil těšanský farář René Strouhal. Věnuje se mládeži a jeho
katecheze byla o slušném chování a modlitbě. Kdy, kde a jak
můžeme navázat důvěrný vztah s Bohem. Po vydatném obědě
nás čekala vědomostní soutěž, kterou pro změnu připravili kluci.
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V dopisech, které jsme museli hledat v okolí vesnice, bylo dohromady asi 70 otázek z různých oborů. Překvapením byla po cestě
svačina v podobě banánového stromu.
Ve fotbale, který jsme si zahráli s místními dětmi, se naši borci vyznamenali několika brankami. Klasické opékání špekáčků,
hra na kytaru, zpěv a posezení u ohně nesmí nikdy chybět! Diskotékou jsme ukončili sobotní večer.
Budíček, rozcvička, poslední modlitba před snídaní a balení
spacáků, karimatek a všech věcí. Na začátku nedělní mše svaté
nás Otec René pěkně přivítal. Obsadili jsme první řady lavic

a aniž bychom se drželi za ruce, cítili jsme se všichni navzájem
spojeni. Děti mladší, starší, mládež, kluci, holky. Čím to je? Ta
láska mezi námi?! Odpověď zazněla při mši v poslední sloce naší
hymny: „Nádherný život, po kterém toužíš, dal nám Ježíš, půjdeme s ním!“
Velký dík patří naší mládeži, která pomohla program sestavit,
některé hry vznikaly doslova ze dne na den. Mládež je velkou
oporou těchto akcí a nikdy nezklame. Poděkování patří také Vám
milí rodiče, za Vaši důvěru s jakou nám Vaše skvělé děti svěřujete.
Milena Melicharová

Poutní zájezd do Fatimy, Lurd a La Salette
Ve dnech 2. až 15. září 2007 jsme se stali účastníky autobuLurdy jsou nejznámější a světově proslulým mariánským poutsového zájezdu do nejznámějších poutních míst západní Evropy.
ním místem. Zde se Panna Maria zjevila 18 x Bernadettě. První
Z Velkých Pavlovic se zúčastnilo 5 osob, včetně pana faráře
zjevení se zde stalo 11. 2. 1858 a poslední 16. 7. 1858. V Lurdech
P. Papouška, další pak z Horních
jsme si prohlédli jeskyni zjevení,
Bojanovic, Němčiček, Vracova
pramen zázračné vody, hlavní
a Hodonína.
baziliku, rodný dům Bernadetty,
Denní program byl rozdělen
podzemní baziliku, do které se
na část duchovní a poznávací.
vejde 25.000 osob. Tam jsme
Navštívili jsme švýcarskou Žese zúčastnili mezinárodní mše,
nevu, ve Francii město Lyon,
přítomni byli lidé ze všech koutů
Ars, Nevers a jiné. Nevers je
světa. Lurdy vyzařují zvláštní
město a klášter, kde žila a zeatmosféru. Každým rokem se zde
mřela Bernadetta. Ve Španělsku
vystřídá 3.500.000 poutníků.
jsme se dostali serpentinami na
Pokud by měl někdo zájem
významné poutní místo položeblíže se seznámit s událostmi
né vysoko ve skalnatých horách
kolem zjevení Panny Marie
Mont-Serrat. Dále vedla naše
v Lurdech, doporučujeme knihu
cesta do Barcelony a na pláž
od spisovatele Franze Werfela
Středozemního moře. Přes měs„Píseň o Bernadettě“.
to Zaragoza a Toledo jsme se
Posledním místem našeho
dostali do portugalské Fatimy.
putování bylo La Salette, místo
Ve Fatimě se v roce 1817
zjevení Panny Marie v roce 1846.
zjevila Panna Maria třem paLa Salette je vysoko v horách
sáčkům a požádala je, aby její
v překrásné přírodě Savojských
výzvu činit pokání předali liAlp. Zde jsme si prohlédli bazilidem. Ve Fatimě jsme se zúčastku a okolí a večer jsme se zúčastnili křížové cesty a světelného
nili světelného průvodu. Ráno
průvodu, který se pořádá každý
jsme se vydali na cestu k domovu
den. Naše pouť pokračovala přes
a ještě naposled se kochali krásaportugalská města Alcobaca,
mi hor.
Lurdy – město, kde se zjevovala Panna Maria.
Batalha – kláštery, do města
Se zájezdem jsme byli velmi
Nazare ležícího na pobřeží. Tam
spokojeni jak po stránce poznání,
jsme využili jedinečnou možnost vykoupat se v Atlantiku. Ve
tak po stránce duchovní. Všem, kdo mají možnost, doporučujeme
městě Santiago de Compostela je krásná bazilika, ve které je hrob
podívat se na tato překrásná místa.
Manželé Veverkovi
sv. apoštola Jakuba.

25. 12.
Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.
Na Boží narození o komáří zívnutí.
Na Boží narození o bleší převalení.
Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.

vánoce:
Lepší vánoce třeskuté, než-li tekuté.
Zelené Vánoce - bílé Velikonoce.
Vánoce na ledě - Velikonoce na blátě.
Tmavé Vánoce - světlé stodoly.

kultura
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Zapište si tučně do kalendáře
Vokální ansábl MUSICA DA CAMERA Brno
a MUŽSKÝ PESÚZNÍ SBOR Velké Pavlovice
Vás srdečně zvou na

SVÁTEČNÍ KONCERT,
který se bude konat ve čtvrtek
3. ledna 2008 v 18.00 hod.
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
ve Velkých Pavlovicích.
Na koncertě zazní vánoční koledy z aranžérských dílen Romana Veverky
a Petra Janovského a z repertoáru vokální
skupiny The Singers Unlimited.
Podrobnější informace najdete na

www.mdcb.cz.
Doufáme, že si s námi prodloužíte
klid a pohodu vánočních svátků.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

KUKUŘIČNÉ HRUDKY
Potřebujeme:
1/4 l mléka (nejlépe sójového, rýžového či ovesného)
30 g špaldové mouky
200 g jemné kukuřičné krupice
2 čajové lžičky kypřícího prášku bez fosfátů
1 čajová lžička mořské soli
1 polévková lžíce hnědého přírodního cukru jemně mletého
1 vejce
40 g biomargarínu nebo másla
Olej na vymazání formiček, jemné ovesné vločky či kokos na
jejich vysypání
Postup: 8 malých kulatých formiček vymažeme olejem
a vysypeme jemnými ovesnými vločkami či kokosem.
Kukuřičnou krupici zalijeme horkým mlékem a necháme
bobtnat asi 15 minut. Potom přidáme mouku s kypřícím
práškem, mořskou sůl, cukr, vejce, biomargarín a dobře
promícháme. Těsto rozdělíme do formiček a pečeme asi 25
minut v předem vyhřáté troubě. Hrudky hned po upečení
vyklopíme z formiček.
HNĚDÉ PLACIČKY
Potřebujeme:
200g hnědého třtinového cukru jemně mletého
125 g javorového sirupu (můžeme použít i med či ječný slad)
250 g biomargarínu
75 g mandlových lupínků
75 g kandované citrónové kúry (můžeme použít i kandované
ovoce)
půl čajové lžičky mletého hřebíčku
1 čajová lžička mleté skořice
půl čajové lžičky zázvoru

„DNES JE PLES!“
Plesová sezóna roku 2008 je skutečně bohatá, vybírat
můžete z následují nabídky:

* 5. ledna KROJOVANÝ PLES
* 12. ledna SPOLEČENSKÝ PLES
* 19. ledna MYSLIVECKÝ PLES
* 26. ledna COUNTRY PLES
* 8. února PLES GYMNÁZIA
* 16. února HASIČSKÝ PLES
* 1. března COUNTRY PLES YMCA RAKVICE
* 8. března ŠIBŘINKY
Podrobné informace o plesích, které se budou všechny
jako již tradičně konat ve velkopavlovické sokolovně, Vám
budeme přinášet prostřednictvím hlášení městského
rozhlasu a oficiálních internetových stránek města Velké
Pavlovice pod webovou adresou www.velke-pavlovice.cz.
Přijďte se příjemně pobavit, zatančit si a možná i něco
pěkného vyhrát.
Srdečně Vás zvou všichni pořadatelé!

„Zrazuje Vás paměť při zapamatování tváří, jmen,
čísel , faktů …“
Městská knihovna připravuje:

KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Délka kurzu : 10 dvouhodinových lekcí
Kurz zajišťují vyškolení trenéři paměti, součástí jednotlivých lekcí je i cvičení smyslů. Jednotlivé lekce
jsou doplněny koncentračním cvičením s různými
slovními hrátkami. Účastníci kurzu si osvojí různé
techniky, které jim pomohou zapamatovat téměř
nemožné.
Bližší informace získáte v knihovně nebo na tel.
519 428 149 popř. e-mail: knihovna.vp@seznam.cz

2 čajové lžičky kypřícího přášku bez fosfátů
500 g celozrnné pšeničné mouky
Postup: Biomargarín s hnědým cukrem a javorovým sirupem
přivedeme do varu. Odstavíme a přisypeme citronovou kůru,
mandle, hřebíček, skořici a zázvor Kypřící prášek smícháme
s moukou, zamícháme do sirupu a vypracujeme těsto. Těsto
zabalíme do potravinářské fólie a necháme v chladničce 3
hodiny odpočívat. Z těsta potom vykrajujeme kolečka asi
o průměru 6 centimetrů, klademe je na plech potažený pečícím
papírem a pečeme v předem vyhřáté troubě zhruba 10 minut.
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Kino Velké Pavlovice — na leden připravujeme:
Medvídek

Svatba na bitevním poli

Pátek 25. ledna ve 20.00 hod, vstupné 70,- Kč
Drama, komedie, Česká republika, 2007, 98 min., od 12 let
“Hořká komedie o světě, ve kterém je ženský princip mocnější než mužský, měkké je mocnější než tvrdé a voda je mocnější
než kámen.”
Stálý tvůrčí tým, scenárista Petr Jarchovský, režisér Jan Hřebejk a producent Ondřej Trojan, vsadili i v hořké komedii Medvídek na osvědčený model, jejž si během let vypracovali a jenž
zaručuje velkou diváckou odezvu. Opět se zabývají manželskými
a přátelskými vztahy v různých peripetiích, přičemž akcentují
jak humorné situace, tak závažné mezilidské problémy (nevěra,
neplodnost, podvádění, lži). Sledují osudy trojice přátel z gymnaziálních let, neúspěšného galeristy Jirky, sukničkářského gynekologa Romana a ambasadora Ivana, a jejich manželek, energické
a nepříliš pořádné majitelky cukrárny Vandy, zdánlivě ušlápnuté
a čistotné Anny a jemné a tiché Johanky. Ačkoliv se všichni často
scházejí při různých společenských příležitostech, skrývají před
sebou různá tajemství.

SUMMER NIGHTS PARTY ve stylu WINTER

ROCK v sokolovně – koncert skupiny HARLEJ
Opět po roce budou mít příznivci pohodové rockové muziky příležitost navštívit vánoční koncert známé kapely HARLEJ.
V pátek 21. prosince 2007 se představí ve velkopavlovické sokolovně pohodoví rockeři se svými největšími peckami ( např. Pověste ho
vejš, ať se houpá…, Svařák, Hárlejova kometa, atd.).
Hlavními protagonisty HARLEJE jsou kytarista TONDA RAUER,
kterého všichni znají z působení v kapele ALKEHOL, baskytarista KOLINSS, známá opora kapely tvrdšího ražení DEBUSTROL a nový zpěvák
skupiny TOMÁŠ HRBÁČEK, který zpívá s Harlejem teprve od roku
2006. Bližší informace o skupině a její diskografii můžete shlédnout na
www.harlej.cz.
Jako předkapely se na tomto „vánočním koncertě“ představí kultovní brněnská hardcorová skupina ONSET (www.onset.cz) a kapela
DUŠAN z Lednice, která hraje styl grunge (http://bandzone.cz/dusan).
Akce vypukne v sokolovně v pátek 21. prosince 2007 od 19.00
hodin.

aneb zimní X-mas Štěpánská Párty
Největší akce toho roku se blíží.
Poprvé můžete spolu se Summer Nights Party slavit Vánoce
a oslava to nebude jen tak ledajaká!
Tolik dárečků, které rozdáme na této akci jsme zatím
nikdy nerozdali.
K tomu všemu běžné samozřejmosti jako světelná show a profesionální zvuk.
Takže nezapomeňte 26. 12. 2007 v sokolovně
– JEDINEČNÁ ŠTĚPÁNSKÁ PÁRTY!
Světelná a laserová show, sněhová vánice přímo na place!!!
Bližší informace na www.summer-nights.info

výběr ze 100 kusů jízdních kol značek
AUTHOR, APACHE, SUPERIOR, DEMA
v nabídce již modely 2008
modely 2007 – zlevněny až o 3000,- Kč

jízdní

kola

Hlavní 68,
Velké Pavlovice,
tel: 519428507
www.zaf.cz
e-mail: velo@zaf.cz

se slevou 10% (to je za 450.- a 900.-Kč)
náhradní díly a doplňky, sportovní oblečení, dresy,
rukavice
funkční prádlo MOIRA – trička, mikiny, ponožky…..
zboží od 3000,-Kč lze nakoupit na splátky
i bez navýšení – ESSOX

záruční i pozáruční servis, opravujeme
všechny druhy a typy jízdních kol
sleva na práci -20% až do 29. února 2008
provádíme montáž a opravy kotoučových
brzd, mechanických i hydraulických
broušení bruslí na profesionální brusce
otevřeno:
po - pá 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
sobota 8.00 - 11.00
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Premiéra ﬁlmu v ČR se koná 10. ledna. Vám se nabízí možnost shlédnout tento nový český ﬁlm natáčený v našem nejbližším
okolí mezi prvními.
Pátek 11. ledna ve 20.00 hod., vstupné 75,- Kč
Komedie, Česká republika, 100 min, od 12 let
“Úsměvná komedie o chlapech s hlavou v oblacích, hříšných
touhách lásky a jedné svatbě, která skončila málem jako bitva
u Waterloo.”
V malém moravském městečku Zvěstov žijí všichni chlapi
starými historickými bitvami. Představují francouzskou armádu
v čele se svým starostou Touchynem (Bolek Polívka), který má
už léta monopol na roli Napoleona. Tentokrát se připravují na
velkou akci - odhalení napoleonské kašny v sousedním městě
Podolí za přítomnosti televize a novinářů. Podolský starosta má
však pro Touchyna špatnou zprávu - tentokrát angažoval na roli
Napoleona skutečného zahraničního herce, který je mu i více
podobný. Touchyn se urazí a rozhodne se slavnost ignorovat.
Přesvědčí o tom i zvěstovské, kterým ovšem přijde líto, že nacvičovali nadarmo...

turistika

Do Staroviček na Vyhlídku U Obrázku,
rozhlednu s několika „nej“ …
Dnešní tip na výlet by se dal výstižněji charakterizovat spíše
jako příjemná vycházka za hranice Velkých Pavlovic. Od cíle
našeho výletu – rozhledové
„Vyhlíky U Obrázku“ - nás dělí
po námi doporučené trase pouhé 4 kilometry. Vyhlídku najdete jednoduše - za sousední obcí
Starovičky, na křižovatce tratí
Nové hory, Roviny a Okolesy.
Proč rozhledna s několika „nej“? Odpověď je nasnadě
– rozhledna je v současné době
jednou z nejmladších rozhleden
v kraji. Její výstavba byla oﬁciálně dokončena teprve v říjnu
roku 2007, kdy se dočkala nové
sedlové střechy, aby tak chránila své návštěvníky před nepřízní
počasí i ostrým letním sluncem. Další prim spočívá ve velikosti
rozhledny – její celková výška i se střechou čítá pouhých 7 metrů, podlaha je umístěna jen 3 metry nad zemí, při výšlapu na
rozhledovou plošinu překonáte bezkonkurenčně nejnižší počet
schodů - zanedbatelných 14. A další nej? Určitě vás nejvíce
okouzlí překvapivý výhled do kraje, který je odtud jednoduše
řečeno - krásný.
Vzhledem k výšce rozhledny, která je skutečně jednou
z nejnižších, nazývají starovičtí tuto stavbu skromněji vyhlídkou, oﬁciálně „Vyhlídkou U Obrázku“ – dle zažitého místního
označení stanoviště.
Pravděpodobně prvním impulsem k výstavbě vyhlídky
byla potřeba zviditelnit obec samotnou a také nabídnout více
vyžití a atraktivit cyklistům projíždějícím po stezce Krajem
André, jejíž trasa se nachází zhruba 350 metrů pod rozhlednou.
Obecní zastupitelstvo námět odsouhlasilo a tak se mohlo začít
s výstavbou. Vlastní náklady na stavbu rozhledny nepřesáhly
50.000,- Kč, avšak v rámci celého projektu „Vybudování odpočinkových míst a výsadby poznávací aleje“ bylo nutno investo-

ZÁZVORKY
Potřebujeme:
150 g biomargarínu či másla
100 g hnědého třtinového cukru
jemně mletého
1 vejce
6 kousků kandovaného zázvoru
špetka mořské soli
300 g celozrnné pšeničné mouky či
špaldové
půl čajové lžičky mletého zázvoru
1 žloutek
Postup: Kandovaný zázvor si
rozdělíme na polovinu ? 3 kousky
nasekáme úplně na jemno a 3
kousky nahrubo. Na jemno nasekaný

na
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Tip
vý
let

vat celkově asi 120.000,- Kč. Na tomto
projektu se významně ﬁnančně podílela
Nadace
Partnerství, která poskytla dotaci ve výši
50.000,- Kč, zbytek uhradila obec.
Výstavbou vyhlídky však zvelebování okolí Staroviček neskončilo.
Současně s jejím budováním vzniklo
v katastru obce několik odpočinkových míst, tvořených dřevěnými stoly
a lavicemi a započalo se také s opravou drobných církevních staveb, jako
jsou křížky a boží muka. V budoucnu
se přímo pod rozhlednou objeví nové
informační tabule o vinařství a způsobech řezu révy vinné. Ty budou sloužit jako zajímavý zdroj nového poznání pro turisty, ale i pro místní obyvatele a především vinaře.
Ti mají většinou o pracích ve vinici své vlastní představy a vinohrad
udržují převážně způsobem předávaným z generace na generaci.
Prostřednictvím těchto tabulí se tak mohou dovědět a poučit, že to
jde i jinak. A samotná rozhledna? Ta se má do budoucna dočkat, co
by třešničky na dortu, malebné větrné korouhvičky.
Možná jsme vás již dostatečně nalákali a možná také právě přemýšlíte nad tím, jak o Štědrém dnu zkrátit dětem nekonečně dlouhé
čekání na Ježíška. Vezměte je s sebou na vycházku do polí, vinohradů
a vydejte se na starovičskou vyhlídku. Rozprostře se vám zde krajina
jako na dlani - dohlédnete na Pálavská jezera, olemovaná po vnějším
břehu hřebenem Pálavy, mezi oblouky zvrásněných kopců s rovnoběžně nalinkovanými řádky vinohradů na vás tu a tam vykoukne věžička kostelíku a střechy domů okolních vesnic a v neposlední řadě
se vám naskytne i neobvyklý pohled na Velké Pavlovice …
Přejeme Vám krásnou vánoční vycházku a ještě krásnější Vánoce!
Karolína Bártová

zázvor, biomargarín, třtinový cukr,
vejce, mouku, mořskou sůl dobře
pomísíme a vypracujeme těsto,
zabalíme jej do potravinářské
fólie a necháme asi 3 hodiny
odpočinout v chladničce.
Odpočinuté těsto rozdělíme na tři
části a postupně je vyválíne na vále
na placku silnou asi 0,5 centimetru.
Vykrajujeme různé tvary, které
potíráme rozkvedlaným žloutkem
a posypáváme nahrubo nasekaným
zázvorem a rovnáme je na plech
potažený pečícím papírem. Pečeme
v předem vyhřáté troubě asi na 160
st. Celsia asi 15 minut.
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Chovatelství není pouze o králících, dnes už i o exotice …
Základní organizace Českého svazu chovatelů Velké Pavlovice oslavila v tomto roce kulatých 50 let od založení spolku. Protože vás průběžně prostřednictvím Zpravodaje o činnosti spolku,
výsledcích i úspěších informujeme,
zkusili jsme si tentokrát, v době
předvánoční, o chovatelství jen tak
pohodově povyprávět. Na otázky
nám ochotně odpovídali zapálení
a dlouholetí chovatelé Antonín Komosný a Bronislav Procinger …

mladých králíků obdržel pohár na svou kolekci Českých luštičů
a na Okresní výstavě králíků, holubů a drůbeže získal hned 4
čestné ceny. Další čestné ceny získal na výstavách v Mikulově,
Dubňanech a ve Slavkově u Brna.
Celkem pan Komosný získal deset
čestných cen a jeden pohár.

Co děláte pro propagaci a udržení chovatelství?
Kromě výstav pořádáme každou
čtvrtou neděli v měsíci od 7.00 do
Není v dnešní době chovatelství
10.00 burzu drobného zvířectva –
přežitek?
králíků, holubů, drůbeže a exotickéJe pravda, že velká většina členů
ho ptactva. Na burze je také zajištěn
je ve středním, nebo starším věku,
výkup králičích kůží a exotického
ale účast na výstavách dokládá, že
ptactva a prodej prosa a krmiva pro
exotické ptactvo.
zájemci o chovatelství se najdou
i mezi mladými lidmi. Vždyť choJak vidíte naději na získání mlavat nemusíme jen slepice a králíky,
dých
chovatelů?
Chovatelství se může stát koníčkem i pro nejmladší genechovatel je přece i ten, kdo se doma
V
dnešní přetechnizované době
raci, především má-li dobrý příklad mezi nejbližšími.
stará třeba o papouška nebo morče.
je to skutečně těžké, ale na letošní
To dokládá i I. Propagační výstava
Okresní výstavě nejen vystavovali,
morčat, která se setkala s velkým zájmem
ale i aktivně pomáhali při přípravách a orjak ze strany vystavovatelů, tak i ze strany
ganizaci výstavy i někteří mladí chovatelé.
návštěvníků. Výstavní mazlíčci i prodejní
My jim za jejich práci a skutečnou pomoc
morčata obsadili na 100 výstavních klecí.
děkujeme a přejeme jim, aby jim chovatelství jako koníček vydrželo i do dospělosti.
Jaké další výstavy jste uspořádali?
Výstavní sezóna začala hned začátkem
V loňském roce jste měli problémy
roku - 20. a 21. ledna 2007 se v chovatelské
s ptačí chřipkou, jak to bylo letos?
hale konala Speciální soutěžní výstava KluV letošním roce jsme v souvislosti
bu chovatelů římanů a koburských skřivanů,
s ptačí chřipkou měli opět problémy.
3. a 4. února následovala Speciální klubová
Koncem června nařídila Státní veterinární
výstava holubů kingů, poté již zmiňovaná
správa mimořádná veterinární opatření
výstava morčat a 27. a 28. října Okresní
v souvislosti s výskytem uhynulé labutě
výstava králíků, holubů a drůbeže.
u zámečku Apollo. Museli jsme omezit
burzy a nesměli prodávat ani vykupovat
Jakých úspěchů letos velkopavlovičtí
exoty a k omezení došlo i při závodech
chovatelé dosáhli?
poštovních holubů.
V roce 2007 se velkopavlovičtí chovatelé zúčastnili pěti výstav na kterých získali
Děkuji za rozhovor a přeji Vám úspěchy i do dalších let!
celkem čtrnáct čestných cen a tři poháry.
Z našich chovatelů je nejúspěšnější Antonín
Věra Procingerová
Antonín Komosný s králíkem šampioKomosný. Na XXXVII. Celostátní výstavě nem.
foto: V. Procingerová

advent:
Když v první adventní neděli nastane daleko široko
krutá zima, potrvá čtyři neděle.
Je-li v první týden adventní mrazivo, bude zima
osmnáct neděl trvati.

28.12.
O Mláďátkách den se omlazuje.
Je-li na Mláďátka mlha od Lysé Hory, kobzole se
neurodí, je-li mlha v údolích, bude kobzolí dost.
Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti.

26. 12.
Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro nato.
Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko
špatně urodí.

31. 12.
O Silvestru papeži snížek si už poleží.
Jak byl celý rok voda a bláto, na Silvestra nenapadne
zlato.

spolky a koníčky
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Spojuje nás láska k přírodě a sportovní duch – jsme myslivci
Lidé neznalí merita věci jsou stále přesvědčeni, že myslivci
jsou ti zelení a zlí, co nedělají nic jiného, než střílí zvířata. Ten,
kdo nějakého myslivce zná osobně s tímto názorem určitě nemůže souhlasit. Vždyť z osobní zkušenosti vím, že právě ti „zlí myslivci“ uklízí po „těch hodných lidech“ nepořádek a PET lahve kolem polních cest a po lesích, vysazují a ošetřují stromky, spravují
a budují krmelce a zásypy, které v zimě plní krmivem. Takový
zásyp se nezasype jednou nebo dvakrát za zimu, ale poctivě každý
týden a pokud je zima extrémně krutá, musí krmení do zásypu
doplňovat dvakrát až třikrát týdně i za takového počasí, ve kterém
většina z nás sedí doma za kamny s hrnkem teplého čaje.
Dostatek zvěře v krajině vypovídá o zdraví a stavu naší přírody a ty tolik zavrhované a vyčítané hony pomáhají udržet stav
zvěře v únosných mezích. Můžeme polemizovat třeba o tom, že
když myslivci nezasypou, zvěře bude míň a nemusí střílet. Skutečnost je taková, že každý rok je jiný a když je málo zajíců, bažantů a koroptví, přemnoží se především plevele, a když je zvěře
hodně, nestačí myslivci poslouchat výčitky „ vy málo střílíte, já
mám okousaný vinohrad“. Myslivci jsou prostě lidé jako my, jen
mají hlubší vztah k přírodě a z vlastní zkušenosti podrobný přehled o přirozeném koloběhu v ní.
Člověk je tvor družný a soutěživý a nejinak je tomu i u členů
Myslivecké jednoty.
Myslivci soutěží hlavně ve střelbě na asfaltové terče a v lo-

vecké kynologii. V letošním roce MS Velké Pavlovice úspěšně
reprezentovali jak střelci, tak i kynologové.
Střelci se ve složení – Jan Krejčiřík, Jaroslav Hlávka ml.
a Josef Ulica účastnili závodu série tříčlenných družstev MS
okresu Břeclav. Nejlepší závod se jim podařil 15. dubna na
domácí půdě, kdy skončili třetí. Ve střelbě jednotlivců na loveckém kole O pohár starosty města, který se konal 17. června
se Jaroslav Hlávka ml. umístnil s nástřelem 18 bodů na druhém
místě.
Úspěšnou výcvikovou sezonu za sebou mají i velkopavlovičtí lovečtí kynologové. Dařilo se jak Františku Kallusovi,
tak i Bronislavu Procingerovi. František Kallus vyhrál s německým krátkosrstým ohařem Jelou z Řadovky 11. srpna Podzimní zkoušky loveckých psů v Pohořelicích na Břeclavsku
a s fenou pointera Besi z Bohumělské obory vyhrál ve dnech
1. a 2. září 2007 v nedalekých Valticích všestranné zkoušky
loveckých psů - Memoriál Stanislava Hloucha a nominoval
se na Memoriál Richarda Knolla, který se bude konat příští
rok v Třebíči. Bronislav Procinger vyhrál s fenkou německého
krátkosrstého ohaře Charibdou z Procingerova dvora 6. října
Podzimní zkoušky loveckých psů v Miroslavi na Znojemsku
a s její sestrou Chimérou z Procingerova dvora zvítězil 20.
října na Podzimních zkouškách loveckých psů ve Vranovicích.
Věra Procingerová

Přestavba hasičské zbrojnice
do soutěže nepřihlásí. Nebudou prostě schopni splnit požadavky Města Velké Pavlovice. Technická speciﬁkace vozidla tedy
byla limitována délkou 7.800 mm a výškou 3.200 mm.
Rekonstrukce garáže byla započata na začátku měsíce listopadu. Na začátku měsíce prosince byla dokončena. V garáži
byly přesunuty odpady a zároveň nainstalovány odtokové kanály, byla zhotovena nová podlaha a nově vystavěna přístavba.
Garáž se touto přístavbou prodloužila o jeden a půl metru, vrata
se rozšířila o dvacet centimetrů a také o dvacet centimetrů byla
snížena podlaha.
Veškeré zednické a bourací práce prováděli zaměstnanci
Města Velké Pavlovice. Na bouracích pracích se podíleli také
samotní hasiči.
Za SDH Petr Hasil

TJ Sokol Velké Bílovice hledá ženy a děvčata, která mají zájem o nácvik skladby s kužely
na SOKOLSKÝ SLET POD JEŠTĚDEM, který se bude konat 20. - 22.června 2008.
Zájemkyně se mohou hlásit na telefonní čísla:
776 113 237 – Novotná Sylva (jednatel TJ)
519 347 166 – Prudík František (náčelník TJ)

PLACENÁ INZERCE

Hasiči z Velkých Pavlovic očekávají do konce roku přírůstek.
V garážích hasičské zbrojnice bude zaparkováno nové hasičské
vozidlo.
Toto vozidlo se ještě „nenarodilo“ a už dělá starosti nejen hasičům, ale také zástupcům města Velké Pavlovice. Pro vozidlo je
nutné nachystat ložnici. Takovou ložnici, aby byla prostorná. Aby
se do ní dobře najíždělo a ještě lepší z ní vyjíždělo. Stará garáž by
sice vyhovovala, ale není možné, aby se spoléhalo na milimetry
při couvání se 14 tunovým kolosem.
To, že se nový automobil nevejde do garáže bylo jasné již při
vypisování výběrového řízení. Samotní výrobci nástaveb vozidel
nám dávali najevo, že pokud uvedeme do zadávací dokumentace
výběrového řízení na dodávku vozidla takové míry, aby se vešlo
do stávající garáže hasičské zbrojnice, bude možné, že se nikdo

spolky a koníčky

Značka „SVATOMARTINSKÉ 2007“
prorazila i do velkopavlovických sklípků
Tradice Svatomartinského vína vychází z dávného zvyku
Hodnocení vín přihlášených
vinařů přiťukávat si na svátek svatého Martina poprvé novým,
k udělení značky „Svatomartinmladým a jiskrným vínem. Sv. Martina bylo tradiční datum, kdy
ské“ proběhlo letos 31. října 2007
čeleď opouštěla sjednanou službu, dostávala mzdu a hledala si
v Národním vinařském centru ve
nového hospodáře, případně o rok prodlužovala dohodu se stáValticích. Vína hodnotilo 14 zkušených degustátorů, držitelů
vajícím. Také majitel
mezinárodních deguVelkopavlovická vína a vinařství, jež jsou oprávněna užívat známku
vinice - šlechtic či
státorských zkoušek,
zeman na Sv. Martina
kteří hodnotili zda víno
„Svatomartinské 2007“
zasedl se svými vinaři,
splňuje senzorické stanaby poprvé ochutnali
dardy SvatomartinskéTyp vína
Odrůda
Šarže
Firma
mladé víno a společně
ho vína a zda nemá žádČervené Svatovavřinecké
0207
Vinařství Ing. Josef Procházka
zhodnotili
uplynulou
nou vadu. Hodnocení
Červené Modrý Portugal
0307
Vinařství V&M Zborovský, v.o.s.
sezonu. Do té doby bylo
vedli Prof. Ing. Vilém
Bílé
Műller Thurgau
0207
Vinařství V&M Zborovský, v.o.s.
přiťukávání s mladým
Kraus, CSc., Ing. Josef
Bílé Veltlínské červené rané 0107
Vinařství V&M Zborovský, v.o.s.
vínem zapovězeno.
Balík, PhD a Ing. LudBílé
Műller Thurgau
1/07
VINIUM a.s.
Ochutnávání
vík Budín. Celkem bylo
Růžové
Svatovavřinecké
2/07
VINIUM a.s.
mladých
vín
patří
hodnoceno 178 vín,
Červené
Svatovavřinecké 3/07
VINIUM a.s.
k tradičním rituálům
z čehož 144 bylo ohodČervené
Modrý Portugal PO0107 Vinařství Karel Reichman
milovníků vína, kteří
noceno kladně a může
se již nemohou dočkat,
užívat značku „Svatoaž pozvednou sklenici svěžího moku z nové úrody lahodných
martinské 2007“. Z toho je 64 vín bílých, 26 vín růžových a 54
hroznů z prosluněných vinic. První mladá vín z Moravy a Čech
vín červených. Odrůdové zastoupení: Veltlínské červené rané 11
jsou uváděna na trh v jednotný termín 11. listopadu pod značkou
vín, Müller Thurgau 53 vín, Modrý portugal 34 vín, Svatovavři„SVATOMARTINSKÉ“.
necké 41 a cuvéé M. Portugalu a Svatovavřineckého 5 vín.
Držitelem ochranné známky „Svatomartinské“ je Vinařský
Jak praví zkušení a moudří vinaři – Svatomartinská vína by
fond ČR. Známka je využitelná všemi registrovanými vinaři
měla být příjemné ovocné vůně a svěží chuti a neměla by se arv České republice, samozřejmě za splnění podmínek daných Vichivovat. Proto tedy … na zdraví!
nařským fondem. Před uvedením na trh je každé víno posouzeno
Zdroj: www.wineofczechrepublic.cz, www.svatomartinske.cz
nezávislou komisí, která zhodnotí, zda senzorické parametry odKarolína Bártová
povídají požadované charakteristice. Pokud ano, má vinař právo
užívat u vína známku „Svatomartinské“.

Listopad ve znamení vinařských akcí
I první víkend v měsíci listopadu, byť nepřímo, měl souvislost s vinohradnictvím a vinařstvím ve Velkých Pavlovicích.
V sobotu 3. listopadu byl v nebývale publikem zaplněné sokolovně slavnostně pokřtěn kalendář malíře Antonína Vojtka s názvem
Kraj meruněk a vína – Velké Pavlovice 2008.
V neděli 11. listopadu na svatého Martina proběhlo požehnání
mladých vín a poděkování za bohatou úrodu ve vinicích. Pan
farář Mgr. Petr Papoušek posvětil na dvě sta vzorků vín. Tradiční
liturgický obřad doplnil písněmi Presúzní sbor a cimbálová muzika Vojara. V sokolovně natáčela televize Prima a reportáž se
objevila v regionálním zpravodajství.
V sobotu 17. listopadu otevřeli vinaři z občanského sdružení
Víno z Velkých Pavlovic své sklepy. Poprvé se do akce zapojilo
nové vinařství Luboše Zborovského a vinař Pavel Halm představil svou produkci v novém vinařství na ulici Trávníky. Vinný lístek s orientační mapkou tuctu vinných sklepů přilákal k návštěvě
na 400 hostů. Z nich 300 si vstupenky zamluvilo v rezervačním
systému, který zřídilo městské Turistické informační centrum.
Ke svatému Martinu patří i husí pečínka, a proto další možností
rezervace byla objednávka této pochoutky ve Vinárně u Kaderků
a restaurace U Kolíka nabízela pro změnu vinařskou kachničku.
Zájem o tyto gastronomické speciality zcela naplnil kapacity

obou pohostinských zařízení. V podvečer byla pro hosty připravena beseda u cimbálu v sokolovně, na které vyhrávala cimbálová muzika Podlužácký výběr. Vstupenky na Svatomartinské
otevřené sklepy byly slosovatelné a hlavní cena – tři kartony vybraných velkopavlovických vín letos putovala do Plzně. S radostí
můžeme konstatovat, že vinařské akce ve Velkých Pavlovicích
již mají své stálé návštěvníky, kteří se rádi vracejí. Namátkou
můžeme jmenovat hosty z Liberce, Prahy, Mělníka, Kutné Hory,
Ostravy, Olomouce, Českého Těšína, Zlína a Jihlavy. Město přivítalo i zájezd z Polska.
Poslední listopadový víkend patřil Promenádě červených vín,
kterou pořádalo občanské sdružení Forum Moravium, Město Velké Pavlovice a Vinařský fond ČR. Čtvrtý ročník jediné specializované soutěže na červená vína v tuzemsku změnil název, neboť
pojmenování Salon červených vín kolidoval s chráněnou značkou
Národní salon vín ve Valticích. Velké Pavlovice pořádají tuto
soutěž proto, že jsou centrem produkční oblasti, kde se nejvíce
pěstují odrůdy révy vinné s modrými hrozny. Důkazem toho, že
červená vína zde vyprodukovaná jsou velmi kvalitní, je celá řada
medailí ze světových klání, jichž se zdejší vinařství zúčastňují.
Posláním a cílem soutěže je porovnání a odborné ohodnocení
červených a růžových vín s garantovaným původem na Moravě

spolky a koníčky
a ve středoevropském regionu s víny dalších produkčních oblastí,
podpora produkce a prodeje moravských vín a zprostředkování
komunikace mezi producentem a spotřebitelem vína.
Soutěžní přehlídka červených vín je řízena statutem
schváleným Ministerstvem
zemědělství a klade před pořadatele i vinaře velmi přísné
podmínky, které musí být dodrženy. První podmínkou je
to, že vína jsou zkontrolována
Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a mají
její kladné rozhodnutí, vína
zahraniční musí mít obdobné osvědčení platné v zemi
původu a druhou podmínkou
je to, že vína mohou hodnotit
pouze degustátoři s platnými
O Svatomartinských otevřených
zkouškami SZPI, DIN nebo z Velkých Pavlovic.
ISO. Letos přihlášená vína
hodnotilo 35 degustátorů
v pěti komisích pod vysoce profesionálním a šarmantním vedením Ing. Vladimíra Hronského z Bratislavy, který je členem vedení Slovenskej asociácie sommelierov. Předsedy dílčích komisí
byli Bc. Jaroslav Suský, MVDr. Jiří Kunc, Ing. Stanislav Málek,
Ing. Luboš Skrýval a Leoš Horák. V komisi bylo sedm členů,
aby po odečtení nejlepšího a nejhoršího hodnocení byl vypočten
statisticky objektivní průměr. Degustáři s potěšením konstatovali
trend trvale se zvyšující kvality soutěžních vzorků.
Šampionem soutěže se stalo víno Cabernet Sauvignon VH
2006 z Vinařství Leoše Horáka z Vrbice. Nejkvalitnější a nejvy-
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rovnanější kolekci vín do soutěže přihlásilo Vinařství Radomil
Baloun z Velkých Pavlovic. Nejlépe ohodnoceným zahraničním vínem bylo Saperavi
– barrique gruzínské ﬁrmy
Gedevani.
Slavnostní předání cen
nejlepším vinařům v pátek
23. listopadu fundovaně
moderoval Rastislav Janovíček, redaktor vinařského
magazínu Rádia Dyje. Obřad
okrášlila hudba cimbálové
kapely Slovácko ml. z Mikulčic a zpěv Presúzního sboru.
Diplomy a ceny nejlepším
vinařům předal místostarosta
města Ing. Zdeněk Karber, senátor za Břeclavsko
Ing. Jan Hajda a za Forum
Moravium Ing. et Mgr. Marsklepech se ochutnávalo to nejlepší
tin Prokeš. K úspěšným viFoto: Z. Karber
nařstvím z Velkých Pavlovic
k již výše zmíněnému Vinařství Radomil Baloun patří dále Šlechtitelská stanice vinařská a.s.,
Vinařství Miroslav Mikulica a Vinařství Pavel Lacina. Katalog
soutěže je zveřejněn na www.forummoravium.cz .
Velké Pavlovice si systematicky upevňují pozice města, které
je centrem významné moravské pěstitelské oblasti a nabízí milovníkům vína to nejlepší, co se ve vinicích urodilo.
Poděkování patří všem, kteří se jakýkoliv způsobem podíleli
na zdárném průběhu letošních vinařských akcí ve Velkých Pavlovicích.
Ing. Zdeněk Karber

Vína z Modrých Hor úspěšně konkurují celosvětovým značkám
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Nevídaného úspěchu dosáhli a výborná ocenění si přivezli
Stále více konzumentů zjišťuje, že Modrohorská vína, tedy
vinaři z Modrých
vína z Velkých
Hor z mezinárodPavlovic, Bořetic,
Oceněná vína a vinařství na IV. ročníku mezinárodního konkurzu vín AWC Viena
ního
konkurzu
Vrbice, Kobylí
Cuvée Baloun 2006 / Radomil Baloun, Velké Pavlovice / Stříbrná medaile
vín s názvem
a Němčiček, jsou
Merlot 2006 / Radomil Baloun, Velké Pavlovice / Stříbrná medaile
AWC
Viena,
kvalitou
miniRulandské modré 2006 / Radomil Baloun, Velké Pavlovice / Stříbrná medaile
jehož IV. ročník
málně na úrovni
Zweigeltrebe 2006 / Radomil Baloun, Velké Pavlovice / Stříbrná medaile
se uskutečnil ve
zahraničních vín
Aurelius 2006 / Vinařství Mikulica, Velké Pavlovice / Stříbrná medaile
dnech 13. – 21.
a proto stále více
Rulandské bílé 2006 / Vinařství Mikulica, Velké Pavlovice / Stříbrná medaile
srpna 2007 v soupreferují domácí
Frankovka 2005 / Rodinné vinarství Jedlička a Novák, Bořetice / Stříbrná medaile
sedním Rakousprodukci. Mnoho
Rulandské modré 2006 / Rodinné vinarství Jedlička a Novák, Bořetice / Stříbrná medaile
ku. Tato soutěž je
z nich navštíví
Frankovka 2006 / Stapleton-Springer, Bořetice / Stříbrná medaile
svým významem
některou z bezSvatovavřinecké 2005 / Stapleton-Springer, Bořetice / Stříbrná medaile
druhou největší
počtu vinařských
mezinárodní přeakcí a slavností,
hlídkou na světě.
najde si svého faZ České republiky se jí zúčastnilo 25 vinařských ﬁrem se 130
vorita a pak se stále vrací pro osvědčené víno – víno, které obstálo
vzorky. Celkem Česká republika získala 10 zlatých medailí, 68
v celosvětové konkurenci a jež má zároveň na dosah ruky.
stříbrných (10 z nich putovalo do Modrých Hor) a 35 pečetí kvaVinařům k obrovskému úspěchu blahopřejme!
lity, maximálně bylo uděleno 30% medailí z celkového počtu přiZdroj: www.wineofczechrepublic.cz
hlášených vín do soutěže. Dohromady bylo přihlášeno cca 6.200
Karolína Bártová
vzorků z celého světa.
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klíčovou dírkou...

...do pekařství k Jaroslavu Pešákovi
Vážení čtenáři Velkopavlovického zpravodaje!
Je všeobecně známé, že Vaše pečivo velmi chutná a je oblíbePrávě se chystáte začíst do prvních řádků naší nové rubriky
né. O tom hovoří i již výše zmíněná četná prestižní ocenění, které
„Klíčovou dírkou …“ prostřednictvím které bychom Vás rádi
Vaše pekárna získala. Mohu se zeptat, kterého si osobně nejvíce
pravidelně seznamovali se soudobými zajímavými a úspěšnými
vážíte?
osobnostmi našeho města. Těšit se můžete na tématickou mozaiJ. P.: Největší radost mi pravděpodobně udělalo loňské oceku rozhovorů s lidmi nejrůznějších zájmů a úspěchů. Někdo je
nění v soutěži „Chléb roku 2006“, kde jsme byli oceněni zlatem.
uznávaný podnikatel – jako tomu
Ale i ostatní mě těší – zapomenout
bude v dnešním příspěvku, někdo
nesmím ani na vítězství z roku
je obyčejný člověk s neobyčejným
2002 v soutěži „Pekař roku 2002“
koníčkem, někdo sběratelem kurionebo na Rožnov pod Radhoštěm,
zit, mnozí mají neobvyklé povolákde se uskutečnila mezinárodní
ní, starší zase poutavé životní přísoutěž „Pekařská sobota 2003“
běhy, někdo je žákem či studentem
– nejvíce zde zachutnal právě náš
s mimořádnými výsledky. Avšak
chléb. Musím však podotknout, že
všichni mají jedno společné – žijí
všechna ocenění jsou pro mě i naše
mezi námi, v našem městě a nebo
pekařství důležitá a zvyšují nám
jsou velkopavlovickými rodáky.
tak dobré jméno a prestiž. Jsem
Proto si myslíme, že bychom o nich
rád, že nejen nám, ale i celému
měli alespoň něco málo vědět.
městu Velké Pavlovice.
…tentokrát se podíváme zvěPráce v pekárně vyžaduje časdavým okem do pekárny pana
né ranní nástupy do zaměstnání.
Jaroslava Pešáka – stříbrného ŽivMůžete nám prozradit na kolikátou
Pekař Jaroslav Pešák – stříbrný Makro Živnostník roku
nostníka roku 2007.
hodinu chodí do práce Vaši zaměst2007.
foto: K. Bártová
V měsíci září 2007 proběhlo
nanci?
slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže „Makro
J. P.: Skutečně brzy – už na druhou hodinu ranní.
ŽIVNOSTNÍK ROKU 2007“, kde vybojoval stříbro velkopavA kolik druhů pečiva pečete?
lovický pekař Jaroslav Pešák. Posláním soutěže, kterou letos
J. P.: V současné době vyrábíme na 39 druhů, jen 9 receptur
již podruhé vyhlásil ekonomický deník Hospodářské noviny ve
je přímo na chléb, z toho jeden je vyráběn dle přísné speciální
spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a za sponzorství proreceptury a je prodáván pod názvem Bio chleba.
dejního řetězce MAKRO Cash & Carry ČR, je podpora malého
a středního podnikání a podnikatelů na území České republiky.
Což není málo … nabízí se tedy další otázka - kolik zaměstVýborné pečivo a především chléb z pekařství pana Pešáka tak
nanců zvládá tolik práce?
dělá samo osobě reklamu nejen vyhlášené ﬁrmě, ale také celému
J. P.: Včetně prodavaček pracuje nyní v pekárně 12 pracovměstu Velké Pavlovice.
níků.
S poděkováním za rozhovor a čas panu Pešákovi i celému peO které druhy pečiva, kromě chleba, je v poslední době nejkařství k významnému ocenění srdečně blahopřejeme a přejeme
větší
zájem?
další úspěchy!
J. P.: Na odbyt jde hodně sladké jemné pečivo, kterého peSoutěž „Marko ŽIVNOSTNÍK ROKU 2007“ nebude pravděčeme
na 22 druhů, jako jsou koblihy, koláče, vánočky, mazance,
podobně veřejnosti příliš známá. Mohl byste nám tedy vysvětlit
loupáky
… Avšak není možné kompletně celý sortiment péci
v čem „zápolení“ konkrétně spočívalo? Jednalo se soutěž určia
nabízet
denně, proto naše „menu“ podle předem určeného a pro
tých produktů – tedy soutěž jednotlivých druhů pečiva, nebo se
zákazníky
zažitého rozvrhu střídáme.
spíše hodnotily podnikatelské záměry živnostenské ﬁrmy, její
Chystá pro zákazníky Pekařství u pana Pešáka nějaké novinrozvoj, management, ekonomika a výsledky?
ky?
J.P.: Hodnotilo se především podnikání. Osmičlenná porota,
J. P.: Určitě ano, sortiment obměňujeme každoročně a také
skládající se ze zástupců ﬁnančních ústavů, bank, spořitelen,
podle
sezóny a významných svátků. O Mikuláši si mohli všichni
hospodářských novin atd., se hlavně zaměřila na způsob hospopochutnat
na křehkých loupáčkových čertech, na Vánoce budeme
daření, hospodářské výsledky, jak je živnost vnímána a hodnopéci
neodmyslitelné
vánočky, na Velikonoce mazance a mnohé
cena veřejností, zkrátka a dobře - jak se živnosti daří. Z kuloárů
další.
Přijďte
nás
navštívit
a ochutnat, sami uvidíte!
se proslýchalo, že si porota ověřuje korektnost hospodaření
Za
rozhovor
a
zajímavé
vyprávění poděkovala Karolína Bári z venkovních zdrojů, jako jsou zdravotní pojišťovny, správa
tová
sociálního zabezpečení – prověřují se odvody plateb pojištění za
Výzva pro čtenáře!
zaměstnance v určených termínech apod.. Zajisté nám pomohl
Dáte-li
nám
tip
na
zajímavou osobnost z Vašeho okolí,
i zisk četných předešlých ocenění, jako např. vítězství v celostátní
zajisté
jej rádi uvítáme!
soutěži „Chléb roku 2006“ nebo účast v celostátních pekařských
Volejte
na
tel.:
519
428 149 nebo e-mailujte na:
soutěžích pod názvem „Český pekař“ – kategorie senior. Chtěl
infocentrum@velke-pavlovice.cz
bych ještě dodat, že se letošního celostátního ročníku soutěže zúDěkujeme!
častnilo na 2.300 živnostníků, z našeho okresu to byly tři ﬁrmy.

37
27

Slavoj Velké Pavlovice – oddíl kopané
V průběhu podzimní části sezóny se naplno projevily obrovské problémy, které se ve fotbalovém oddíle objevují v posledních 5 – 6 letech a neustále se stupňují!
V oddíle je nedostatek trenérů, kromě dorostu a základny také
velký nedostatek hráčů a naprosto nefungující vedení oddílu.
Absence širšího kádru kvalitních hráčů
se už projevila i u „A“ mužstva, kterému
podzim příliš nevyšel, i když herně na tom
bylo mužstvo minimálně tak jako na jaře,
ale chybělo trochu víc střeleckého štěstí.
Kromě střelecké opory chybí mužstvu citelně také ofenzivní střední záložník.
V polovině soutěže je mužstvo na 12.
místě tabulky se ziskem pouhých 12 bodů
a je samozřejmě jedním z kandidátů na sestup. Horší výchozí pozici do jarních odvet
mají mužstva Lanžhota a Rohatce, kteří
získali pouze 8 bodů. V zimním přípravném období se mužstvo
zúčastní turnaje na UT v Mikulově – viz los zimních turnajů!
U „B“ mužstva se splnila hrozba toho, že podzimní část
soutěže nedohraje. Poslední dva zápasy již mužstvo předčasně
ukončilo a v tabulce OP je beznadějně poslední se ziskem 1 bodu.
Pokud mužstvo v jarních odvetách opět některý ze zápasů nedohraje, hrozí mu vyřazení ze soutěže.
„C“ mužstvo je v tabulce na 8. místě se ziskem 17 bodů.
Výsledky dorostu potvrzují, že jej čeká velmi náročná sezóna
s těžkým bojem o záchranu v soutěži. Zatím je mužstvo na 11.
příčce tabulky se ziskem 14 bodů, soupeři v boji o záchranu budou hlavně Kněždub a Dubňany (9 bodů) a Dambořice (11 bodů).
Dorost se zúčastní v průběhu přípravného období zimního turnaje
na UT FC Sparta Brno - viz los zimních turnajů a ve dnech 31.

VÁNOČNÍ NOHEJBALOVÝ
TURNAJ DVOJIC
NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ
Dne 15. prosince 2007 pořádá
nohejbalové družstvo „ŘÍZCI“
ve velké tělocvičně Gymnázia Velké Pavlovice turnaj
v nohejbale dvojic o PUTOVNÍ POHÁR
ŘEDITELE GYMNÁZIA
Prezentace od 8.00 hod. Začátek turnaje v 8.30 hod.
Zúčastní se celkem 12 družstev z celé Jižní Moravy
Předpokládané ukončení v 16.00 hod.
Občerstvení zajištěno
Informace a přihlášky: Josef HICL, Čechova 12, 691 06
Velké Pavlovice, tel.: +420 724 540 720

Na Silvestra-li vítr a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého
vína se nadíti.
prosinec:
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok nato běží.
Prosinec se sněhem na pěšině, žito je v každé vysočině.
Studený prosinec - brzké jaro.

1. - 3. 2. 2008 krátkého soustředění ve Velkých Opatovicích.
Starší žáci přece jenom nakonec nějaké body uhráli, se ziskem 8 bodů jsou sice poslední , ale na dohled dalším týmům (Bučovice a Brankovice 9 bodů, Hovorany 10 bodů). Po případném
doplnění hráčů do úzkého kádru není záchrana soutěže nereálná.
Mladší žáci bojují s obrovským
nedostatkem hráčů, většinou nastupovali k zápasům v 8 – 9 hráčích, jednou
se dokonce mužstvo nesešlo vůbec.
Pokud byl tým kompletní, dokázal dokonce bodovat a v konečné podzimní
tabulce skončil na 10. místě se ziskem
6 bodů.
Základna skončila v konečné
tabulce své soutěže na 3. místě se
ziskem 13 bodů. Mužstvo vede trenér Aleš Martinek, ke kterému chodí
trénovat občas i více než 25 hráčů! To je samozřejmě na jednoho
trenéra příliš moc, proto by oddíl velmi přivítal jakoukoliv pomoc
při vedení základny.
Družstvo žen, hrající Moravskoslezskou ligu, skončilo nakonec v tabulce na předposledním 8. místě a získalo dva body
za dvě remízy. Věřme, že v jarních odvetách se dočkají děvčata
i prvního vítězství.
František Čermák

ZIMNÍ TURNAJE 2008
„A“ mužstvo – hřiště Pálavy Mikulov, umělá tráva
Bohužel pořadatel turnaje nebyl schopný
dodat rozlosování !!!
Dorost – hřiště FC Sparta Brno, umělá tráva
1. kolo / Sobota 12.1. – 15 hod. / Sparta Brno, ml. dorost „A“
2. kolo / Sobota 19.1. – 11 hod. / Hustopeče dorost
3. kolo / Neděle 3.2. – 11 hod. / Sparta Brno, mladší dorost „B“
4. kolo / Sobota 16.2. – 11 hod. / FC Svratka Brno dorost
5. kolo / Sobota 23.2. – 13 hod. / Kyjov, mladší dorost
6. kolo / Sobota 1.3. – 11 hod. / Moravská Slavia dorost
7. kolo / Sobota 8.3. – 11 hod. / Starý Lískovec dorost

TJ SLAVOJ VELKÉ PAVLOVICE
- VALNÁ HROMADA TJ Slavoj oznamuje všem svým členům a příznivcům, že
každoroční valná hromada proběhne v pátek 8. února 2008
od 17.30 hodin ve společenském sále v areálu TJ Slavoj.

Mírný prosinec - mírná celá zima.
Mrazy, které v prosinci brzy opadnou, znamenají zimu
mírnou.
Na suchý prosinec následuje suché jaro.
Jaké zimy v prosinci - taková tepla v červnu.
Padne-li první sníh na mokrou zem, bude slabá úroda.

sport
Memoriál Vladislava Trsťana — XIV. ročník turnaje v malé kopané
Opět po roce se sejdou 26. prosince 2007 přátelé a kamarádi
Vladislava Trsťana, aby důstojně uctili jeho památku. Ve sportovní hale při ZŠ ve Velkých Pavlovicích proběhne již XIV.
ročník turnaje v malé kopané
“Memoriál Vladislava Trsťana”.
Každý rok spolu soupeří 16 mužstev o cenný putovní pohár.
Premiérové vítězství bude obhajovat z loňského roku mužstvo B
- 52, které porazilo ve ﬁnále mužstvo Restaurace U Kolíka 4 : 2.
Třetí místo v turnaji získali ostřílení borci SADOVÉ po vítězství
nad mladíky YOUNG BOYS 3 : 2.
Turnaj začíná „ NA ŠTĚPÁNA“ v 8.00 hodin ráno, rozhodující vyřazovací zápasy můžete shlédnout
po 14.00 hodině. Pro všechny návštěvníky turnaje bude opět
připravena komfortní tribuna, zajištěno bohaté občerstvení a hodnotná tombola.

Rozlosování turnaje:
S napětím očekávané losování turnaje přineslo tentokrát
jednu velmi silnou tzv.“ skupinu smrti“, kterou je samozřejmě
skupina A. V dalších skupinách by neměli mít favoriti turnaje
problém s postupem do vyřazovacích bojů (B – 52, Kolíci navždy
a Young Boys).
A skupina: Sadová, Trsťani, Kepák Team, Lázeňští šviháci
B skupina: B – 52, AC Suchý řádek, B O C A, Benﬁca Suchý
řádek
C skupina: Kolíci navždy, FC Padělky, Dorost 2007, Němčičky
D skupina: Young Boys, Radegast / SVOKR, FC Aligators
Brumovice, F4ever Team
František Čermák

Vánoce
Den Ježíšova narození se slaví
v křesťanském světě od 4. stol. 25.
prosince. Na tento den připadala
slavnost „neporaženého slunce“ (sol
invictus). Východní církev slavívala
narození Krista 6. ledna. To bylo
datum jednoho pohanského svátku
v Alexandrii :“Narození Božského
eonu“. Západní církev - v Římě slavila
25. prosince a to bylo zase datum
starého pohanského svátku „Narození
věčného slunce“. Pozdě po řadu
století překryla tento obsah svátku
úcta ke svatým třem králům (počet tří
byl odvozen od tří královských darů,
kteří mágové Ježíšovi přinesli).
Asi od 16. stol. se rozšířily dnes
ještě trvající zvyky: domácí jesle,
obdarovávání dětí, ozdobená jedle
atd.

Stro
om
Pročč právě strom? A proč právě jehličnatý?
Přessný důvod snad nikdo neví. Možná
právě pr
práv
tři části s
vými kořeny zasahuje
do země
mský svět symbolizuje
kmen a
u je spojen s oblohou.
Z jjiného p
du byy to mohlo znamenat
akési du
uchovníí propojení mezi Peklem,
Očistcem
m a Nebesy. Pro jehličnaté stromy
e charakteristiccká věčně zelená barva,
tedy sym
symbol věččného života.
V Čechách a na Moravě se stromky začaly
zdobit od začátku 19. století. Nejdříve se
zdobily
obily v rodinách bohatých, až mnohem
později
j se dostalyy i do chudých
ý chalup.
tšinou se stromek stavěl na stůl,
některých domech ho věšeli ke stropu.
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