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Ohlédnutí za letními měsíci
Od vydání minulého čísla zpravodaje uplynuly téměř tři měLehké napětí a zvědavost provázelo
síce. I když to byly měsíce prázdninové, pro město a pracovníky atmosféru prvního školního dne v základní
městského úřadu to bylo období pracovně náročné a pestré. Snad škole a na gymnáziu. Důvodem bylo rozděsymbolicky lze ohlédnutí za uplynulým obdobím zahájit turisti- lení škol na dva samostatné subjekty a nákou a kulturou. Na počátku července se Velké Pavlovice společně stup PaedDr.Vlastimila Kropáče do funkce
s dalšími čtyřmi nám nejbližšími obcemi podílely na uspořádání ředitele gymnázia. Gymnázium Velké Pavpropagační akce „Putování po Modrých Horách“. Projekt Modré lovice v minulém roce oslavilo 10 let své
Hory vznikl na základě dobré spolupráce Velkých Pavlovic a obcí činnosti. Od jeho zřízení vykonával funkci
Bořetice, Němčičky, Kobylí a Vrbice. Má jediný cíl, a to společně ředitele školy PaedDr. Antonín Kavan. Nesmazatelně bude zapodporovat propagaci a rozvoj našeho regionu. Zvýraznit to, co je psán v historii gymnázia jako jeho první ředitel, který školu od
našemu kraji nejbližší – místní tradice, folklór a vynikající vinař- počátku společně s vedením města budoval a našel jí své místo
ství. Díky vínu a meruňkám zná náš kraj celá republika. Přesto se v síti středních škol. Za tuto dlouholetou práci mu právem patří
zdá, že po uplynulá léta jsme oproti jiným významným vinařským slova uznání a poděkování. Dr. Kavan zůstává ředitelem základní
obcím mírně zaostávali. Dnes tomu tak již není. Spolupráce mezi školy. Do jeho další práce mu přeji hodně úspěchů a radostných
vinaři, městem a dalšími organizacemi přináší první výsledky své chvil se žáky základní školy.
práce. I v těchto podzimních dnech potkáváme mnoho nových náOd nového ředitele město očekává především zachování vyvštěvníků. Přijíždějí na kosoké úrovně gymnázia
lech, pozorně sledují život
a také jeho udržení
místních občanů a vnímají
v síti středních škol.
naši půvabnou vinorodou
To bude při současkrajinu. Většinou si na paném úbytku dětí ve
mátku odvážejí nejen dobré
školách velmi těžký
víno, ale i hezké vzpoa nesnadný úkol.
mínky. Turistická stezka
O uvolnění z funkModré Hory byla slavnostně
ce zástupkyně ředitele
otevřena za účasti hejtmana
požádala z rodinných
Jmk p. Juránka, p.Venclídůvodů Mgr. Pavla
ka, prof. Krause a mnoha
Prátová, které bych
dalších osobností. Akce se
chtěl touto cestou
zúčastnilo na 1000 turistů
rovněž poděkovat za
ze všech koutů naší repubjejí přesnou, spolehliliky. I zde je vidět význam
vou práci a výraznou
společné práce při propapomoc při denním
gaci. Samostatná obec by
bezproblémovém chonikdy nepřilákala tolik výdu této školy. Novým
znamných hostů či dalších
Ze soutěže o vytvoření nového kulturního a vinařského centra. foto: archiv
zástupcem ředitele se
návštěvníků a ani by nebyla
stal Mgr. Michal Rilák.
schopna si tak snadno poradit s organizačními záležitostmi.
Záměr vytvoření nového centra města a zvýraznění vinařství
Hody a vinobraní, dvě naše nejvýznamnější kulturní akce roku velkopavlovické podoblasti vzpomenu nyní jen okrajově, ale
jsou již tradičně oslavou krásy místního folklóru, velkopavlovic- toto téma je pro Velké Pavlovice a jejich budoucnost strategické.
kých krojů a lidových tradic. Za uspořádání těchto akcí by si spous- V dalším čísle zpravodaje bude tomuto tématu věnován mimořádta našich občanů a organizací zasloužila jmenovitě poděkování. Při ný prostor, takže pro tuto chvíli přináším jen několik základních
jejich výčtu by se však mohlo neúmyslně na někoho zapomenout informací. Architektonické soutěže se zúčastnilo 21 projekčních
a bylo by to nespravedlivé. Přesto bych chtěl zmínit aspoň jeden kanceláří z České a Slovenské republiky. Jejich soutěžní návrhy
malý postřeh. Při pořádání těchto akcí bylo znát, jak všichni drží posoudila hodnotící komise a vybrala vítězný návrh. Všechny
spolu a pomáhají si navzájem. Vzali přípravu obou akcí velmi návrhy budou vystaveny začátkem listopadu na radnici, kdy se
zodpovědně a svědomitě a také se přitom dokázali skvěle bavit. současně počítá s malým slavnostním programem k 40. výročí od
Ať již to byli herci při zahrání krásné scénky zarážení hory, či vel- získání statutu města. V současné době probíhají jednání s vlastkopavlovická chasa, která odvedla obrovský kus práce. Pomohly níky objektů a pozemků, vyhodnocení návrhů s projekčními
i místní organizace, spolehlivá a s elánem pracující byla i skupina kancelářemi a další náležitosti k úspěšnému pokračování v tomto
pracovníků služeb města. Povzbuzující pro pořadatele byla i pomoc záměru.
mnoha občanů, kteří se sami nabídli a vypomáhali při přípravě obou
Ing. Pavel Procházka
akcí. Všem patří mé srdečné poděkování. Odměnou jim mohou být
starosta města
i kladné ohlasy mnoha návštěvníků. Mnozí z těchto hostů zde strávili i více dní a byli okouzleni příjemnou až rodinnou atmosférou
a nezapomenutelnými zážitky.
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Z jednání Rady města
Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla
7x a mimo jiné se zabývala následující problematikou:
- projednala informace o činnosti městského úřadu a činnosti
služeb města, projednala věstníky vlády pro orgány krajů a obcí
- pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Gymnázia,
Pod Školou 10, Velké Pavlovice schválila v souladu s vyhláškou
č. 54/2005 Sb. jmenování jednotlivých členů konkurzní komise
- schválila výběr dodavatele na nákup cisternové automobilové stříkačky dle posouzení výběrové komise ﬁrmu Ziegler Hasičská Technika s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno
- podepsání smlouvy mezi městem a spol. E-ON na výstavbu
distribuční sítě pro 32 RD na Padělkách a spolupořadatelství města při výstavě vína Forum Moravium
- žádost JSDH Velké Pavlovice o ﬁnanční příspěvek ve výši
3.000,- Kč na zakoupení dvou sad pohárů pro tři nejlepší družstva
noční soutěže v požárním útoku
- žádost Libora Pilarčíka, V. Pavlovice, Ořechová 9, o povolení umístění stavby dřevěné pergoly před RD č.p. 82
- projednala a schválila maximální možnou sazbu 22,50 Kč
za 1m2 od 1. 1. 2008 ve věci jednostranného zvýšení nájemného
z bytů - v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném
zvyšování nájemného z bytů a sdělení č. 151/2007 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj
- schválila pronájem pozemku KN parc.č. 4176 Milanu
Válkovi, Nová 946/48, Velké Pavlovice a změnu pronájmu pozemků KN p. č. 4601/8, KN p. č. 4601/57, KN p. č. 4641/84 KN
p. č. 4641/90, KN p.č. 4641/78 pro a.s. Moravská AGRA Velké
Pavlovice

- povolila rozšíření parkovacího místa před RD č. p. 141
- schválila změnu pronájmu pozemku parc.č. KN 672/1
a budovy parc.č. KN 672/4 k.ú. Velké Pavlovice včetně tohoto
pozemku pro TJ Slavoj Velké Pavlovice.
- schválila podepsání smlouvy o dílo mezi městem a Urbanistickým střediskem Brno, spol. s r.o. na vypracování změny č. 3
Územního plánu sídelního útvaru Velké Pavlovice a podepsání
smlouvy s ﬁrmou E-ON na přeložku NN vedení v lokalitě pro
podnikání v ul. Hodonínská
- na doporučení konkurzní komise schválila jmenování pana
PaedDr. Vlastimila Kropáče ředitelem příspěvkové organizace
Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10 s účinností od
1.9.2007
- žádost OO a ZO ČSCH v rámci celostátní výstavy králíků
v Hustopečích o převzetí záštity města nad určitým plemenem
králíků a současně žádost o ﬁnanční příspěvek na zabezpečení
akce ve výši 5.000,- Kč
- schválila výběr ﬁrmy pro stavbu „Výstavba technické infrastruktury – 18 BJ Velké Pavlovice-lokalita Padělky“- SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Hodonín, mosty Morava,
Brněnská 42, 695 01 Hodonín, nejlevnější nabídnutá cena s DPH
1.815.011,- Kč
- žádost MŠ o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě – navýšení nejvyššího počtu dětí o 3 děti na třídu a to na počet 27 dětí
v každé třídě
- neschválila zahrnutí pozemku parc.č. KN 682 k. ú. Velké
Pavlovice o výměře 3.707m2 do ploch občanské vybavenosti
– změna č. 3 územního plánu je dokončena,v současné době
projednávána

Z 5. zasedání Zastupitelstva města / 2. srpna 2007
• ZM projednalo zprávu o činnosti rady města
• výši vstupního příspěvku do Dobrovolného svazku obcí ČISTÝ JIHOVÝCHOD ve výši 3 000,- Kč a výši poplatku 2,- Kč na
občana a rok
• schválilo plnění rozpočtu za I. pololetí 2007 dle přílohy
– příjmy 20 626 780,- Kč, ﬁnancování -3 903 076,- Kč, celkové příjmy včetně ﬁnancování 16 723 703,- Kč, celkové výdaje
16 723 704,- Kč
• schválilo rozpočtové opatření č. 4/2007 dle přílohy, celkové
zvýšení příjmů o 1 884 tis. Kč, celkové zvýšení výdajů o 2 054
tis. Kč a celkové zvýšení ﬁnancování o 170 tis. Kč
odsouhlasilo vstup města do Dobrovolného svazku obcí Čistý
Jihovýchod
• smlouvu o vytvoření Dobrovolného svazku obcí Čistý Jihovýchod dle § 46 odst.2, písm b) a § 49 až 53 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích v platném znění
• stanovy dobrovolného svazku obcí Čistý Jihovýchod dle § 50
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, které
jsou přílohou smlouvy
• schválilo volbu předsedy kontrolního výboru – Ing. Ladislav
Hádlík a poskytnutí měsíční odměny nově nastupujícímu členu
zastupitelstva města

• odsouhlasilo prodloužení termínu splatnosti poskytnuté
půjčky Společnosti pro umění z důvodu posunutí přijetí dotace
od Fondu mikroprojektů, Region Bílé Karpaty do 31.12. 2007
• schválilo prodej majetku města dle vyhlášky o prodeji nemovitostí:
• prodej pozemku parc. č. KN 4641/522 v k. ú. Velké Pavlovice z důvodu výstavby bytových domů spol. MIKULICA s.r.o.,
Nádražní 511/3, Velké Pavlovice
• vstup Města Velké Pavlovice do o.s. Národní akademie regionálního managementu
Některé dotazy a připomínky členů zastupitelstva a občanů
města, které byly na zasedání uplatněny:
- dotaz: člen ZMě Jan Kadlec- má a.s.Hantály kompostování
a uložení materiálu na kompostování povoleno?
odpověď: Ing. Pavel Procházka-společnost má zpracovaný
záměr, v němž je s kompostováním počítáno,je posouzen odborem ŽP MěÚ Hustopeče i JmK Brno, s ukládáním materiálu na
kompostování po delší dobu se však nepočítá
- připomínka: člen ZMě Ing. Jaroslav Benda- město sice dbá
na propagaci, ale turisti, zvláště pak cyklisti, jsou viděni, jak
vykonávají potřebu ve volné přírodě. Je třeba se zamyslet nad

z radnice
řešením, případně vybudováním veřejných záchodků v souvislosti
s projektem vinařské turistiky a zázemím pro cyklostezky
- připomínka: Ing. Josef Pejchl-polní cesty jsou po bouřce splavené, vymleté, neprůjezdné a zarostlé plevelem, je vhodné cesty
projít a upravit, je třeba vyčistit kanály a příkopy
odpověď: Ing.Pavel Procházka-služby města již srovnávají
pozemky, upravují cesty i pozemky podél cest. Je třeba, aby i občané,jak bylo uvedeno již ve zpravodaji, své pozemky a meze u pozemků sami udržovali
- připomínka:Věra Hercogová-na minulém zasedání ZMě (které
se konalo 30. 5. 2007) uvedla, že „stále na ul. Zelnice zatéká do
sklepů“ – ne „do sklepa“, jak bylo uvedeno ve zpravodaji a žádá
toto zveřejnit v dalším vydání zpravodaje. Dále se dotázala, kolik
byl rozpočet na rekonstrukci školy, jaká byla skutečnost a vznesla
požadavek uvést toto ve zpravodaji.
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Odpověď: Ing. Pavel Procházka- na minulých zasedáních
ZMě byla tato informace podána, celkové náklady jsou včetně
souvisejících nákladů a vyvolaných investicí
- p.Věra Hercogová dále uplatnila návrh, že při hlášení městským rozhlasem o konání zasedání ZMě by bylo vhodné občany
města na zasedání pozvat, ne pouze hlásit jeho konání; bude
zajištěno
- připomínka občanů z ul.Tábor: požadavek o řešení problému volně pobíhajících koček p. Ludmily Stejskalové, Tábor 26.
Desítky koček volně pobíhají, obtěžují občany a znečišťují veřejné prostranství i soukromé pozemky
odpověď: Ing. Pavel Procházka-k prošetření je třeba podat písemnou žádost, která bude podnětem ke svolání jednání za účasti
příslušných orgánů a dalšího šetření k chovu koček, bude prošetřena i možnost ošetřit pohyb koček veřejnou vyhláškou
Jitka Krátká
tajemník MěÚ

Kam s popelnicí?
Odpověď na otázku uvedenou v nadpise tohoto článku není složitá. Popelnici většinou umísťujeme tam, kde nám nezavazí a kde
nám nesmrdí. Také si vybíráme místo tak, aby se nám do ní dobře
vynášel odpad.
Je velmi zajímavé, jak si s tímto problémem radí občané
našeho města. Zkuste se projít po ulici Hlavní a po ulici Zahradní.
Kromě toho, že ulice Hlavní je oproti ulici Zahradní mnohem širší,
v ulici Hlavní neuvidíte před domem ani jednu popelnici. V ulici
Zahradní jich najdete téměř třicet. Proč tomu tak je? To už je složitější otázka.
Odpověď na ni zatím neznáme ani my. Na rozdíl od Vás se ji
brzy dozvíme. Všechny domácnosti „s popelnicemi venku“ budou
osloveny a vyzvány k umístění sběrné nádoby na odpad tak, aby
nezpůsobovaly estetické závady.
Předpokládáme, že argumenty, kterými nás občané „zasypou“,
budou typu: „nemám jiné místo, nemám vrata a přes chodbu v domě
ji tahat nebudu, nevadilo to nikomu deset let, proč to vadí teď.“
Abychom předešli těmto argumentům, můžeme na ně odpovědět
již nyní. Jiné místo k umístění popelnice není složité najít u žádného
domu. Všechny domy ve Velkých Pavlovicích, kromě některých
výjimek, mají předzahrádky dostatečně velké, aby se našlo jiné
vhodnější místo, než u chodníku popř. u vozovky. Popelnici lze také
„schovat“ za živý plot za stromky nebo na místo, které si pro popelnici vybudujeme, tzv. box. Toto je odpověď i pro druhý argument.
A proč jsme se začali uložením popelnic zabývat až v letošním roce? Protože považujeme způsob skladování nádob na odpad v některých ulicích za nevyhovující. Popelnice se totiž stávají

dominantou některých ulic našeho města, a to by se žádnému
z nás nemělo líbit.
Pro úplnost uvádíme znění článku.5, vyhlášky č. 1/01 „o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území
statutárního města Velké Pavlovice, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem“.
Stanoviště sběrných nádob
1. Sběrné nádoby se umisťují na stanovištích pro ně yhrazených tak, aby nepůsobily hygienické nebo estetické závady, překážku na chodnících, parkovištích a komunikacích, byly dobře
přístupné pro naplňování a vyprazdňování, bez časových ztrát
a zvláštních těžkostí.
2. Při určování stanoviště je třeba dodržovat hygienické a estetické zásady a dbát, aby stálá stanoviště :
a) byla zpevněná
b) nebyla umístěna na návětrné straně v blízkosti oken bytové
zástavby, dětských hřišť, frekventovaných míst
c) pokud jsou umístěna uvnitř domů, aby byla větrána, byl
k nim bezpečný a dostatečně široký přístup.
3. Pro umístění přechodného stanoviště sběrných nádob může
být bezplatně použito veřejného prostranství, avšak jen na dobu
nezbytnou pro vyprazdňování a tak, aby tím nebyla vytvořena
dopravní překážka.
Petr Hasil

Otevřena nová prodejna CUKROVINKY za Sýpkou na parkovišti
Želé medvídci 500g……………....34 Kč
Želé medvídci 300g……………... 21 Kč
Lízátka v dóze1,4 Kg…..................... 84 Kč
Salonky višeň , kokos 1 kg…….…65 Kč
Adventní kalendář 75g…...........….30 Kč
bonboniéry a další vánoční zboží z kvalitní francouzské
čokolády a další…

Želé medvídci 1 kg ….. 65 Kč
Želé hadi 1,35 Kg…….. 90 Kč
Pendrek 1 Kg………… 65 Kč
Lipo 1 Kg……………... 59 Kč
Salonky 500g………… 30 Kč
Navštivte nás v pondělí až v pátek od 9-18 hodin.
Kontakt : 608/821 343 nebo info@e-cukrovinky.cz

PLACENÁ INZERCE

nové zboží:
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Upozornění na povinnou výměnu občanských průkazů
Podle Nařízení vlády č. 612/2004 Sb., jsou občané ČR povinni
provést výměnu občanských průkazů vydaných:
- do 31. 12. 1998 za občanské průkazy se strojově čitelnými
údaji nejpozději do 31. 12. 2007 (platnost průkazu se tedy zkracuje o 1 rok vůči datu platnosti uvedenému na tomto průkazu).
Žádost o vydání občanského průkazu je občan povinen podat
nejpozději do 30. listopadu 2007.

- do 31. 12. 2003 za občanské průkazy se strojově čitelným
údaji nejpozději do 31. 12. 2008. Žádost o vydání občanského
průkazu je občan povinen podat nejpozději do 30. listopadu
2008.
Výměna je bezplatná.
O výměnu nemusí žádat občané narození před 1. lednem
1936, pokud v jejich současném občanském průkazu není doba
platnosti vyznačena a omezena konkrétním datem.

Upozornění na povinnou výměnu řidičských průkazů
Podle § 134 odst. 2, písm. a) zákona č. 61/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů musí být do 31. 12. 2007 provedena
výměna všech řidičských průkazů, které byly vydány v období od
1. 7. 1964 do 31. 12. 1993.
O výměnu řidičského průkazu požádáte u referátu dopravy

Městského úřadu v Hustopečích, v úřední dny pondělí - středa
v době od 8.00 do 17.00 hodin.
Výměna je bezplatná.
Doložíte: řidičský průkaz, občanský průkaz a 1x foto.
Neodkládejte výměnu na poslední chvíli, už teď je nejvyšší
čas!!!

Telegraficky
26. 6. 2007 – Rekonstrukce a rozšíření parkoviště na ulici Bratří
Mrštíků
Koncem měsíce června 2007 dokončili zaměstnanci Služeb
města Velké Pavlovice práce na rekonstrukci nedostačujícího
parkoviště v ulici Bratří Mrštíků (za zahradou mateřské školy).
Parkovací plocha byla plošně rozšířena a na místo původních nevyhovujících panelů byla použita zámková dlažba. Nyní mohou
obyvatelé protějších bytových domů a také rodiče dětí z MŠ zaparkovat na 17 nových parkovacích místech oddělených od sebe
zahrádkami a nově vysazenou zelení.
27. 6. 2007 - Novinka na webu www.velke-pavlovice.cz Tísňová volání a důležitá telefonní čísla
Nevíte kam zavolat v mimořádných životních situacích, jako
jsou náhlé změny zdravotního stavu, požár, autonehoda, úmrtí
blízkého nebo kam zajet v případě nutného ošetření lékařem
mimo ordinační dobu či o víkendu? Neznáte kontakty na pohotovostní služby, NON Stop lékárny a ordinační doby pohotovostí?
Při hledání těchto informací můžete využít nového odkazu na
webových stránkách města Velké Pavlovice – odkaz hlavního
menu „Služby, ﬁrmy, podnikatelé – blok „IZS, tísňová a důležitá
telefonní čísla“
29. 6. 2007 - Město Velké Pavlovice & Rádio DYJE – mediální
partneři
Před zahájením hlavní turistické sezóny a současně i v období
bohatém na kulturní, společenské i sportovní akce, byla uzavřena
dohoda o propagační a mediální spolupráci mezi Městem Velké
Pavlovice a regionálním Rádiem DYJE. Naladíte-li si frekvenci
91,4 - 93,2 FM (www.radiodyje.cz), uslyšíte z éteru pozvánky na
akce konané v našem městě a spousty dalších zajímavých informací o dění v našem okolí..

6. 7. 2007 - Modré Hory přivítaly první tisícovku návštěvníků
6. července 2007 se poprvé slavnostně otevřely turistům a především milovníkům cykloturistiky pomyslné brány Modrých Hor
- vinorodé krajiny okolo sousedících obcí Velké Pavlovice, Bořetice, Vrbice, Kobylí a Němčičky.
Turistické suvenýry z Modrých Hor v prodeji
V turistickém informačním centru (budova knihovny) byl
zahájen prodej nového turistického suvenýru Modré Hory. Jedná
se o dřevěné kolečko s oblými hranami o něco menší než klasická
turistická známka. Upozorňujeme, že suvenýry nejsou číslované
a nejedná se o falziﬁkát klasických turistických známek! Další
modrohorské suvenýry můžete získat v Bořeticích, v Kobylí,
v Němčičkách a ve Vrbici. Cena suvenýru je 30,- Kč.
Virtuální putování po Modrých Horách
K příležitosti červencového otevření cyklostezky Modré Hory
vznikly nové oﬁciální internetové stránky cykloturistického webu
pod adresou www.modrehory.cz, na kterých najdete informace
o dění v obcích modrohorské krajiny, fotograﬁe z vinařských
akcí, pozvánky na nové připravované akce nebo se zde můžete
podělit o své zážitky v návštěvní knize.
14. 7. 2007 – Na noční soutěži v požárním útoku
velkopavlovičtí hasiči čtvrtí
V pozdních nočních hodinách v sobotu 14. července 2007 se
uskutečnila na tréninkovém hřišti TJ Slavoj Noční soutěž v požárním útoku o pohár starosty města, která přilákala do Velkých Pavlovic řadu soutěžních družstev i fanoušků. Naši hasiči skončili na
čtvrtém místě s časem 22,78 s. První příčku obsadila Poštovná
(19,68 s), druhou Kobylí (19,77 s) a třetí Milovice (22,67 s).

z radnice
16. 7. 2007 – Výměna oken v mateřské škole
V mimořádně krátkém čase proběhla v mateřské škole výměna oken. Netěsnící stará okna byla nahrazena novými plastovými
okny. Práce prováděla ﬁrma Euro - Jordán,s.r.o.Podivín ve spolupráci se zaměstnanci Služeb města. Téměř 70 oken a dveří bylo
kompletně vyměněno za 2 pracovní dny, další týden zabraly dokončovací stavební práce. Výměnou oken se mírně mění i vzhled
školky. Zateplení fasády a oprava střechy je plánována na rok
2008, podmínkou je však zajištění ﬁnančních prostředků na tuto
akci.Výměnu oken ﬁnančně podpořil Jihomoravský kraj.
20. 7. 2007 – Mikroregion Hustopečsko – Srdce jižní Moravy
V prázdninovém období se objevil na pultech Turistických
informačních center a na Obecních a Městských úřadech mikroregionu Hustopečsko nový ucelený propagační materiál prezentující naši oblast – Mikroregion Hustopečsko co by „Srdce jižní
Moravy“.
Pokud Vás zaujal slogan přirovnávající Hustopečsko k tepajícímu, životodárnému a tudíž nenahraditelnému článku nejjižnějšího cípu moravské země, začtěte se do těchto patnácti obsáhlých
brožur. Najdete zde bohatou studnici vědění o obcích, památkách,
přírodě, vinařství, folklóru a spoustě dalších zajímavostech. Chybět nebudou ani podrobné aktuální turistické informace a spousta
fotograﬁí.
Propagační materiál vydal Mikroregion Hustopečsko ve spolupráci s Turistickým informačním centrem ve Velkých Pavlovicích a za podpory všech devětadvaceti obcí a měst mikroregionu
Hustopečsko.
Pokud máte o brožurky zájem, jsou k mání v Turistickém informačním centru (budova knihovny, ul. Hlavní 9).
11. 8. 2007 – Vítězství z Podzimních zkoušek pro ohaře Jelu
V sobotu 11. srpna 2007 se v Pohořelicích na Břeclavsku
konaly Podzimní zkoušky loveckých psů. Vítězem zkoušek se
stal s plným počtem bodů František Kallus z Velkých Pavlovic
s německým krátkosrstým ohařem Jelou z Řadovky.
6. 9. 2007 – Nové hřiště za kostelem v obležení dětí
Koncem července 2007 byly zahájeny práce na budování
nového dětského hřiště za kostelem, které díky těmto úpravám
změnilo podstatně svůj vzhled. Sportovci se však nemusí obávat
– betonové hřiště zůstalo zachováno. Vznikla nová pergola, prolézačky, na osazení ještě čeká pískoviště, dětský dřevěný hrad
a lavičky, které umožní našim nejmenším i jejich maminkám
strávit příjemné chvíle venku na čerstvém vzduchu. Nyní si i ná-
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hodní kolemjdoucí mohli všimnout zvýšeného pohybu našich
nejmenších v těchto končinách, což je výborná zpráva. Hřiště je
v obležení dětí – účel byl splněn!
28. 8. 2007 - V červenci bylo v našem městě 125
nezaměstnaných obyvatel
Úřad práce v Břeclavi zveřejnil statistiku nezaměstnanosti
obcí okresu Břeclav za měsíc červenec 2007. Velké Pavlovice
byly ve sledovaném období s mírou nezaměstnanosti 8,33 % na
28. místě pomyslného žebříčku. Z celkového počtu 1 500 aktivních obyvatel zde bylo v červenci 125 nezaměstnaných. Z 63
obcí Břeclavska je největší nezaměstnanost v Horních Věstonicích - 15,07 %, nejmenší pak v Kašnici - 4,21 %.
1. 9. 2007 - Otevřené vinné sklepy navštívily během sezóny
stovky milovníků vína
Velkopavlovičtí vinaři ze spolku Víno z Velkých Pavlovic
vsadili v letošní turistické sezóně mimo jiné i na oblíbenou dlouhodobou akci Otevřené vinné sklepy. A udělali zajisté více než
dobře! Sklepy byly a jsou stále plné, turisté projevují o návštěvu
sklípků a vinařství čím dál větší zájem, víno se ochutnává, hovoří se o něm, vínem to zkrátka a dobře ve Velkých Pavlovicích
žije. Přestože 1. září deﬁnitivně skončily prázdniny a doba dovolených, sklípky se nevylidnily. Již koncem srpna byla k mání
moravská vinařská specialita – burčák, kterým to ve velkopavlovických sklepech doslova „vře“.
2. 9. 2007 - Pohár z Memoriálu Stanislava Hloucha získala
fenka pana Františka Kalluse
Ve dnech 1. a 2. září 2007 se v nedalekých Valticích konaly
všestranné zkoušky loveckých psů - Memoriál Stanislava Hloucha. Zkoušky vyhrál a výrazný kynologický úspěch si na své
konto připsal František Kallus z Velkých Pavlovic s fenou pointera Besi z Bohumělské obory. S celkovým počtem 496 bodů se
tak nominoval na Memoriál Richarda Knolla, který se bude konat
příští rok v Třebíči.
3. 9. 2007 - Návštěvnost webových stránek města Velké
Pavlovice láme rekordy
Rekordní návštěvnost našich webových stránek přinesl poslední srpnový týden. Sledovanost webu se pohybovala oproti
jiným týdnům až na dvojnásobku. Dne 31. srpna 2007 otevřelo
stránky pod adresou www.velke-pavlovice.cz celkem 617 návštěvníků. Nárůst sledovanosti je pozorován již delší období.
Koncem srpna se na návštěvnosti projevilo především konání
Velkopavlovického vinobraní a uveřejnění fotogalerie z krojovaných hodů. Pravidelné vkládání aktualit, denního hlášení městského rozhlasu či bohatá nabídka kulturních a sportovních akcí
dělá z velkopavlovického portálu vyhledávaný zdroj informací
pro širokou veřejnost.
8. 9. 2007 - Chovatelé slavili úspěch na celostátní výstavě
králíků
Na XXXVII. celostátní výstavě mladých králíků v Hustopečích konané od 7. do 8. září 2007 vystavovali i chovatelé
z Velkých Pavlovic. Nejúspěšnějším z našich chovatelů se stal
Antonín Komosný, který na svou kolekci Českých luštičů obdržel pohár od předsedy Okresního výboru ČSCH. Na výstavě
bylo vystaveno 4 543 králíků a i přes nepřízeň počasí ji v pátek
navštívilo více než 2 500 návštěvníků.
Karolína Bártová
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Ohlédnutí za premiérou Modrých Hor
V pátek 6. července 2007 v devět hodin ráno se na kostelních věžích pětihvězdí vinařských obcí v jižním cípu Moravy
– v Bořeticích, v Kobylí, v Němčičkách, ve Velkých Pavlovicích
a ve Vrbici - rozezněly zvony. Poděkovaly tak symbolicky generacím vinařů a vinohradníků, kteří zde již téměř osm století pěstují vinnou révu a daly krajině její tvář. Založily vinice, vážily si
půdy a pečovaly o ni, vykopaly vinné sklepy, stavěly u cest Boží
muka a kapličky. Vinaři svým synům a vnukům předávali umění
vypěstovat hrozny a vyrobit z nich lahodná vína.

střihli modrou stuhu na stezce mezi vinicemi a pozvali návštěvníky do kraje s žijícími lidovými tradicemi, do malebné vinařské
krajiny s nádhernými výhledy do okolí, s mnoha sakrálními památkami, turistickými zajímavostmi a hlavně výbornými víny.
Zájem turistů vysoce překonal očekávání organizátorů,
a tak více než tisícovka hostů, převážně cyklistů, projela a prošla
připravené trasy po Modrých Horách.
Projekt Modré Hory má vedle propagace vinařské turistiky
na jižní Moravě ještě další cíle, ke kterým patří hlavně zkvalit-

Profesor Ing. Vilém Kraus CSc. nazval tento mikroregion
Modré Hory. Proč Modré Hory? Hory proto, že vinaři chodí pracovat do hory - do vinohradu. Hory také proto, poněvadž katastry
všech pěti obcí jsou velmi svahovité a členité a vinice se tak
doslova koupou ve slunečních paprscích. A modré proto, protože
nadpoloviční plochu vinic zaujímají odrůdy s modrými hrozny na
produkci červených vín.
Občanské sdružení Forum Moravium a svazek obcí Bořetice, Kobylí, Němčičky, Velké Pavlovice a Vrbice s podporou
Vinařského fondu České republiky a ve spolupráci s Národním
vinařským centrem, Nadací Partnerství – Greenways, připravily
projekt Modré Hory, který představily 6. července veřejnosti.
Profesor Vilém Kraus a hejtman Jihomoravského kraje
Ing. Stanislav Juránek spolu se starosty modrohorských obcí pře-

nění produkovaných vín s certiﬁkovaným původem z Modrých
Hor, udržení a rozšíření pěstování tradičních odrůd révy vinné
jako je Frankovka nebo Modrý Portugal a z bílých Sylvánské či
Neuburgské. Dále to bude péče o krajinu, výsadba dnes již téměř
zapomenutých, dříve hodně pěstovaných ovocných dřevin – oskeruší, moruší, místních klonů meruněk, broskvoní a třešní
Krajina, víno, folklór – kroje, písně a tance, místní gastronomické speciality a zejména pohoda, otevřenost a pohostinnost vytvářejí jedinečný kolorit Modrých Hor, který je potřebné
udržovat a rozvíjet tak, aby návštěvníci byli spokojeni a rádi se
vraceli.
Za Forum Moravium o.s.
Ing. Zdeněk Karber a Ing.Pavel Veverka

Modrými Horami, Hustopečskem i celou jižní Moravou bez bloudění
Turistické informační centrum Velké Pavlovice nabízí všem
příznivcům cykloturistiky, pěších výletů i objevitelům ukrytých
a zapomenutých krás našeho okolí nové mapy, které si mohou
přijít zakoupit přímo k nám. Nevíte-li, kde nás hledat, přijďte do
místní knihovny na Hlavní ul. 9, rády Vás přivítáme, obsloužíme a poradíme!
Nabídka nových map:
MODRÉ HORY
Turistická a cykloturistická mapa skládaná
plastový obal, měřítko 1 : 20 000, cena 60,- Kč

JIŽNÍ MORAVOU NA KOLE I PĚŠKY
Cykloprůvodce - soubor map v kroužkové vazbě
lamino přebal, měřítko 1 : 100 000, cena 120,- Kč
HUSTOPEČSKO
(Oblast Hustopečska, Velkopavlovicka a Kloboucka)
Turistická a cykloturistická mapa skládaná
plastový obal, měřítko 1 : 25 000, cena 50,- Kč
Karolína Bártová
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Jedenáctý měsíc ve znamení sv. Martina a červených vín
Jedenáctý listopadový měsíc letošního roku
se v našem městě ponese ve znamení sv. Martina, otevřených sklepů, mladých vín a červených
odrůd.
O svátku sv. Martina, tedy 11. listopadu, bude
letošní vinobraní již minulostí, vroucí burčák se
pomalu promění v mladé lahodné víno, bude se
hodnotit letošní rok, úroda, kvalita sklizených
hroznů a přijde také ta pravá chvíle ochutnat
letošní vzorky. Avšak nabízet mladé víno bez
požehnání kněze by bylo pro vinaře hříchem.
Proto se v neděli, právě na svátek sv. Martina, uskuteční v sokolovně tradiční SVĚCENÍ MLADÉHO VÍNA ROČNÍKU 2007.
Kněžského požehnání se ujme místní páter Mgr. Petr Papoušek,
poté všem přítomným nabídnou místní vinaři poprvé k ochutnávce mladá vína letošního ročníku. Chybět nebude ani cimbálová
muzika, zpěv a příjemná podzimní nostalgická nálada. Začátek
slavnosti bude v 15.00 hod.
Týden na to, v sobotu 17. listopadu, otevřou své sklípky veřejnosti vinaři ze spolku Víno z Velkých Pavlovic při příležitosti
stále oblíbenější a vyhledávanější akce SVATOMARTINSKÉ
OTEVŘENÉ SKLEPY.
A aby se vše lépe pamatovalo, začátek prodeje slosovatelných
vstupenek, které oprávní návštěvníky k volnému vstupu a degustaci do všech otevřených sklípků, byl určen na jedenáctou hodinu
dopolední. Tomu, kdo zapomněl nebo otevřené vinné sklepy ještě

nikdy nenavštívil, připomínáme, že vstupenky i veškeré podrobné informace o akci lze získat v tento den v zasedací místnosti
v přízemí radnice.
Ten,kdo má rád kromě vína i cimbálovou muziku a neváhá
si zazpívat krásné moravské písničky, je již nyní srdečně zván
k večernímu pokračování svatomartinského programu do sálu
sokolovny, kde proběhne i slosování vstupenek o vinné ceny.
Do třetice toho nejlepšího vinařského nabízí Občanské
sdružení Forum Moravium a Město Velké Pavlovice všem milovníkům červených vín pozvání k účasti na prestižní mezinárodní přehlídku vín s názvem PROMENÁDA ČERVENÝCH
VÍN. Ta se uskuteční v pátek 23. a v sobotu 24. listopadu v sále
sokolovny - po oba dny vždy od 14.00 do 22.00 hod. V pátek
budou při příležitosti slavnostního zahájení vyhlášeny nejlepší
vzorky, šampion Promenády 2007 a předána ocenění vítězným
vinařstvím. Sobota bude stejně jako páteční odpoledne patřit
ochutnávce a degustaci. Pohodu a dobrou náladu svým muzicírováním a zpěvem podmalují tóny cimbálové muziky z Mikulčic
Slovácko ml. a velkopavlovický mužácký Presúzní sbor.
Listopadová nabídka vinařských akcí je ve Velkých Pavlovicích více než bohatá a zajisté je z čeho vybírat nebo se rovnou
zúčastnit všech akcí!
Již nyní jste všichni srdečně zváni!
Karolína Bártová

Družební vztahy „Echenon – Velké Pavlovice“ se dále rozvíjí…
Řekněte, kdo z nás by nechtěl ochutnat celý svět? Objevovat
místní kulturu, poznávat gastronomii a zvyky dalekých, ale snad
až ne natolik vzdálených národů?
Zveme Vás do Burgundska, ve Francii, kam jsme zavítali
v rámci výměnného družebního pobytu, pro mnohé naše občany
již do známého Echenonu.
Vždyť první setkání našich a francouzských občanů se uskutečnilo v Echenonu už v roce 1992. Za ta léta byla, často i přes
jazykovou bariéru, navázána četná přátelství, která u mnohých
rodin, přestože roky neúprosně běží a všichni účastníci stejně
stárnou, přetrvávají dodnes. Společně strávené dny, chvíle a okamžiky během našich setkání jsou nesmazatelně vryty v našich
myslích.
Ne jinak tomu bylo i během několika srpnových dnů, které
jsme společně strávili a vzájemně se obohatili o nově prožité
zážitky.
Program našeho pobytu byl opět velmi bohatý. Francie je
svojí rozlohou, množstvím krásných a nezapomenutelných míst,
svou minulostí i současností, určitě velkou příležitostí pro mnohé
cestovatele. I my jsme již cestou navštívili vinařské Alsasko, jeho
hlavní město Colmar a malebnou vinařskou vesničku Equisheim.
Naším prvním cílem bylo však naše společné setkání a přivítání v samotném Echenonu.
Pečlivě připravený program následujícího dne nás zavedl do
oblasti Jura při francouzsko-švýcarských hranicích. Navštívili
jsme krásné údolí řeky Le Doubs, kaskádové vodopády, velkou
vojenskou pevnost Chateau de Joux a horskou farmu se spoustou
uzenářských specialit. Zpestřením dne byla i projížďka výletní
lodí.

Naše putování po krásách velké Francie pokračovalo v dalších dnech cestováním po Burgundsku. Navštívili jsme Cluny-významné benediktínské opatství, které bylo založeno roku
910. Jeho bazilika byla až do 16.století (do doby stavby sv.Petra
ve Vatikánu) největším křesťanským chrámem v Evropě (a v té
době i na světě). V blízkosti opatství se nachází Národní hřebčinec založený Napoleonem v roce 1806. V jeho areálu jsme obdivovali nejlepší francouzské hřebce. Pro zasmání je třeba zmínit
i skvělý výklad zdejší francouzské průvodkyně, která hbitě
zodpověděla i názorně předvedla četné a velmi podrobné dotazy
účastníků naší výpravy. Příjemným zastavením byla i návštěva
vinných sklepů spojená s ochutnávkou zdejších vín v jednom
z vinařských center Burgundska v Beaune. Rovněž zde někteří
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naši účastníci živě konverzovali o kvalitách vín. Naše výprava
se záhy stala pro francouzské vinaře živě diskutujícím partnerem a sklidila značný obdiv. Poslední den pobytu jsme navštívili
historické centrum města Dijon, které je nakonec i u nás doma
proslulé výrobou dijónské hořčice.
Naši hostitelé se nám během pobytu snažili představit nejlepší kulinářské speciality francouzských šéfkuchařů i místních
hostitelek. Jako by nás chtěli přesvědčit, že všechny cesty vedou
do kuchyně! Ochutnali jsme snad vše, co činí místní restaurace
a domácí stoly ojedinělým skvostem gastronomie.

Všechno jednou začíná a jednou končí… I náš letošní pobyt
se přiblížil k loučení. Ještě poslední společné fotograﬁe a copak
to? I slzy na rozloučenou, ale hlavně pozvání tentokrát k nám do
České republiky a do Velkých Pavlovic v roce 2009.
Občané žijící v Echenonu a jeho okolí posílají srdečné pozdravy všem, jejichž rodiny se za ta léta vzájemných návštěv setkaly.
A věřte, že těch jmen bylo vzpomenuto opravdu hodně!
Léta sice neúprosně běží, ale vzácné přátelství přetrvává!
Dagmar Švástová

Počasí ve znamení vrtochů, zlomů a extrémů
Letošní jaro, léto i začátek podzimu jdou, co se počasí týče,
tzv. z extrému do extrému. Měsíc květen a částečně i červen byly
srážkově podprůměrné a teplotně naopak nadprůměrné. Vydatnější déšť se objevil až koncem června (čtvrtek 21. 7. 2007), který
s sebou přinesl až 50 mm srážek a bohužel i ničivé kroupy. Pršelo
pak i následující pátek a sobotu. Celkový úhrn srážek za celé tři
propršené dny byl cca 80 mm, přičemž za celý květen spadlo pouze 28,9 mm srážek a za duben dokonce jen 3,3 mm.
V červenci nebylo opět po dešti ani památky a město, stejně
jako celou střední Evropu, sužovala úmorná tropická vedra.
Padal jeden teplotní rekord za druhým. V pondělí 16. července
2007 vyšplhala rtuť teploměru ve Velkých Pavlovicích až ke 34,4
°C, čímž byl pokořen o 1,3oC teplotní rekord z roku 2003. O tři
dny později, ve čtvrtek 19. července 2007, byla naměřena teplota
přes 35°C, padl tak více než o jeden stupeň devět let starý teplotní
rekord z roku 1998. V pátek v podvečer ukazoval teploměr již ne-

uvěřitelných 36°C ve stínu. V noci přišla dlouho očekávaná krátká
bouřka a k sobotnímu ránu se ochladilo oproti pátečnímu večeru
o 14 stupňů na příjemných 22°C.
Měsíc srpen byl oproti předešlému období celkem v normálu.
Přestože byly některé dny hodně teplé a teploty tropické, střídaly
je osvěžující občasné deště.
K dalšímu extrému došlo opět začátkem září. Ve středu 5. září
2007 se nad Velkými Pavlovicemi stáhly mraky a začalo vydatně
pršet. Nad městem se snášely dešťové kapky až do sobotního rána.
Jen s malými přestávkami tak pršelo neuvěřitelných 55 hodin. Za
tuto dobu bylo naměřeno v našem městě přes 100 mm srážek,
což znamená 100 l vody na 1 m2. Záplavy však, na rozdíl od jiných částí republiky, Velké Pavlovice neohrozily. Půda byla po
předešlém období sucha schopná průběžně vsakovat i nadměrné
množství spadlé vody.
Karolína Bártová

Dopis věnovaný nejen chovatelům
Obtížné je vyrovnat se s nařčením, že jsem proti chovatelům a znevažuji jejich práci. S tímto se na mne obrátili někteří
členové svazu chovatelů po projednání prodeje pozemku pod
chovatelskou halou jejich organizaci na předposledním zasedání zastupitelstva města.
K tomu chci říct: Při hlasování o prodeji byli všichni přítomní zastupitelé pro prodej mimo Ing. Jaroslava Bendy, který
se hlasování zdržel. Je o tom pořízen zápis, do kterého můžete
kdykoliv nahlédnout a přesvědčit se o pravdivosti mých slov.
Já jsem pouze před hlasováním vystoupila v diskusi a vyjádřila
názor, že by bylo vhodné při prodeji uzavřít předkupní smlouvu tak, aby v případě ukončení činnosti organizace mohlo město halu i s pozemkem koupit zpět pro potřeby města a nedošlo
tak k nežádoucímu prodeji v neprospěch města.

OZNÁMENÍ
Sběrna prádla a šatstva Velké Pavlovice (bočním vchodem
v budově kina) oznamuje změnu pracovní doby:
pondělí a čtvrtek 12.00-17.00 hodin.
Přijímá rovněž šatstvo v dobrém stavu věnované pro
charitativní účely.

Nepřesné šíření informace poškozuje nejen mne, ale i mou
práci jako zastupitele města za KSČM.
Ukazuje se závažný problém, jak se dá snadno zmanipulovat veřejné mínění. Myslím si proto, že je velmi důležité, aby
příště na zasedání zastupitelstva byli při projednávání otázek
týkajících se kterékoli společenské organizace nebo občanského sdružení, přítomni jejich zástupci. Předejde se tak různým
nedorozuměním, neboť je vidět, že ne vždy se můžeme spolehnout na pravdivost předávaných informací.
Tím chci také připomenout, že každé zasedání zastupitelstva
je veřejné a občané města se ho mohou zúčastnit.
Práce chovatelů si vážím a rozhodně nesnižuji její význam
i přínos pro město.
Šmídová Marie
členka zastupitelstva za KSČM

Poděkování za poctivost patří Janě Valouškové
ml. a Adamu Levčíkovi. Oba tito mladí lidé náhodně
našli ztracené peněženky s doklady, neváhali a poctivě je odevzdali jejich majitelům.
Tento jejich čin zajisté stojí za zmínku a je příkladným vzorem všem ostatním.
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Stoletá jubilantka paní Ludmila Komosná
Před 100 lety se ve
Velkých
Pavlovicích
narodilo
manželům
Janu a Kateřině Černým
malé děvčátko, které
pokřtili jménem Ludmila. Vyrůstala v rodině
s rodiči a šesti sourozenci. Ve svém rodišti,
se svou rodinou, žije
paní Ludmila Komosná
po celý svůj život a právě dne 12.září 2007 se
ve stále dobrém zdraví
a svěžesti dožila úctyhodných 100 let.
100 let. Zní to jako
věčnost. Jaký je ten
zázračný recept na dlouhověkost? Jaký to byl život, který
po všechna ta léta prožila?
Byl prostý, pracovitost, dobrá
mysl, spousta přátel a členů
rodiny.
Vychovala dvě děti, syna
a dceru, u které žije. Má
čtyři vnoučata, pět pravnoučat a už je i praprababička.
Přesto si všechna ta jména
nikdy nesplete, i když už, jak
sama říká, málo vidí a špatně
slyší. Na svůj věk je to však
výjimečná žena, shodují se
všichni ti, kteří paní Komosnou znají.
Ještě před pár lety mohli
stařenku Komosnou místní
vidět, jak kope ve vinohradu.
I když nebyla tráva, bylo jí
vidět chodit s motykou a ti,
co se divili, se dozvěděli:
“No však jo, kopat se musí,
když není tráva, ne až když
je.“ Taková byla odpověď
ženy, která se venku v přírodě s láskou napracovala
celý život. Vždyť ještě vloni
sbírala brambory a ryla zahrádku.
Každý z nás by chtěl znát
recept na tak dlouhé žití. Je
tedy nějaký?

„Jenom práce.“ Její
dcera paní Ludmila
Springerová však tajně
s úsměvem prozrazuje,
že stařenka má přece jen
něco jako svůj recept.
„Každičké ráno si dává
štamprli zelené“.
Za svůj život toho
zažila opravdu hodně,
dosud se zajímá o dnešní dění, ale přesto říká,
kdyby si mohla vybrat:
„Chtěla bych se znovu
narodit tehdy, v době
před sto lety.“
Na oslavě narozenin
všechny překvapila svou
svěžestí, energií a vitalitou.
Na radnici ji spolu s manželi
Sprigerovými přivezla koňská bryčka a milá stařenka
z ní vystoupila jako dáma
v nejlepších letech.
Není tedy divu, že oslava
i gratulace byly plné dojetí.
Mezi nejmladší gratulanty
patřily děti z mateřské školy.
Dalšími pak byli zástupci
města a okresní správy sociálního zabezpečení, blízcí
známí a členové rodiny.
I oslavenkyně se nebránila
dojetí, zejména v okamžiku,
kdy jí přišel poblahopřát pan
Tomáš Veverka. Ten jí totiž
asi před dvaceti lety slíbil, že
jí zahraje na trubku, až bude
slavit tu stovku. Svůj slib
dodržel a společně se svými
kolegy muzikanty milé jubilantce zahrál tu její nejmilejší „Vítr ví své…“.

Milá paní Komosná,
tak tedy za všechny
občany našeho města
všechno nejlepší
a ať Vám slouží
dobré zdraví!
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Pracoval pro rozkvět rodného kraje…
motto:
To je ten krásný kraj,
co nám štěstí a život dává,
skývu chleba chutného
a sklenku vína vonného.
J.Tomeček

V letech 1948-1952 jsem pracoval v ovocnářském kroužku
a dovedu ocenit práci a úsilí pana učitele, aby nás zaujal a nadchl
pro další práci. K tomu volil praktické instruktáže ve státní
ovocné školce, cvičení ve štěpování révy, řezu ovocných dřevin
a vinné révy i praktické práce ve školní zahradě. Na práci v ovocnářském kroužku vzpomínám s vděčností a obdivem k panu
učiteli Lacinovi, k jeho nadšení, iniciativě a snaze přinášet stále
nové věci k realizaci ve školní zahradě. Školní zahrada mu brala
V letošním roce uplynulo devadesát let
veškerý volný čas.
od narození učitele, ředitele velkopavlovické školy, zakládajícího
Z iniciativy pana Františka Laciny se kolem něho soustřečlena Českého zahrádkářského svazu pana Františka Laciny. Svůj
dila skupina vinařů a ovocnářů, která chtěla navázat na činnost
život nerozlučně spojil se svým rodištěm Velkými Pavlovicemi,
zrušené Vinařské besídky. Jeho úsilí se naplnilo 31. prosince
se svými žáky a spoluobčany. Miloval svůj rodný kraj a pro jeho
1958 ustavením organizace Českého ovocnářského a zahrádkářrozkvět celý život neúnavně pracoval.
ského svazu. Byla první vzniklou organizací v tehdejším okrese
Své vzpomínky na pana učitele chci věnovat době, kterou
Hustopeče. Zde nalezl možnosti realizovat své odborné znalosti
jsem prožil jako jeho žák v letech 1948-1952 a později jako člen
a zkušenosti. Jako člen výboru byl pověřen osvětovou činností.
Českého zahrádkářského svazu při společné činnosti ve výboru
V zimním období organizoval přednášky předních odborníků ve
organizace. Chtěl bych tak navázat a doplnit článek „Vzpomínky
vinařství, ovocnářství i okrasného sadovnictví. V létě pořádal
na Františka Lacinu“ uveřejněný ve Velkopavlovickém zpravodapraktické instruktáže v sadech a ve vinicích. Sám aktivně pracoji v roce 2001 při vzpomínce po deseti letech od jeho úmrtí.
val pro hydrometeorologický ústav na úseku fenologických poJako učitel přírodopisu se zapojil v padesátých letech do
zorování (rašení, kvetení, zraboje s moniliózou, která
lost) u ovocných dřevin.
napadla meruňkové sady.
Byl
i
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Celou akci pod názvem
činný. V roce 1963 spolu
Velkopavlovické
hnutí
s Doc. ing. M. Vávrou vzdal
vyhlásila a ﬁnancovala
hold budovateli soustředěné
Vinopa, vinařské a ovocvýroby ovocnářské a vinařnářské družstvo ve Velskému buditeli Aloisi Václavu
kých Pavlovicích. DružHorňanskému. V publikaci
stvo zakoupilo traktorové
František Lacina hodnotí
postřikovače a se svými
pedagogickou činnost Horzaměstnanci ošetřilo meňanského pod názvem „Alois
ruňkové sady. Pěstitelé
Horňanský jako učitel a vymuseli před postřikem
chovatel“. Publikace byla
odstranit
moniliózou
vydána po 25. letech od úmrtí
napadené suché plody.
Horňanského a pořádání
V tom jim pomáhali žáci
Krajské výstavy meruněk ve
školy. Byla vyhlášena
Velkých Pavlovicích ve dnech
soutěž o nejlepší sběrače
3. - 4. srpna. Výstava meruněk
zaschlých plodů, kteří byli Výstava „Plody jižní Moravy“ v roce 1976. foto: archiv
byla v pořadí již pátá (1901,
odměněni cenami věnova1910, 1928, 1939).
nými družstvem Vinopa. Celou akci propagačně zajistil a vyhodVelmi úspěšnými byly i čtyři ročníky výstav ovoce, zeleniny,
nocoval pan učitel Lacina.
hroznů a květin pod názvem „Plody jižní Moravy“. Zásluhou
Jako pedagog usiloval o to, aby žáci získali vědomosti pro
pana učitele Laciny již při prvním ročníku v roce 1976 byla výpraktický život a pro další studium, zároveň však také pevný
stava otevřena i v pondělí, aby ji mohli navštívit žáci škol.
charakter, pracovitost a vzájemnou toleranci. Snažil se, aby žáci
Pro lepší orientaci vinařů a ovocnářů v ochraně proti choroo své práci přemýšleli a konali ji z vnitřní potřeby. Hledal nové
bám a škůdcům prováděl signalizaci výskytu chorob a škůdců
formy výchovného působení v mimoškolské činnosti. Ve škole
s návodem, jak s nimi bojovat.
od roku 1948 vedl nepovinný zájmový ovocnářský kroužek, ktePro své hluboké vědomosti a znalosti byl uznávaným ovocrý pod různými názvy jako mičurinský či pěstitelský, proslavil
nářským a vinařským odborníkem. Hluboce se zapsal do historie
školu. Neunikl ani pozornosti rozhlasu a ﬁlmu. Byl natočen doměsta, školy i společenských organizací. Úspěšně navázal na
kumentární ﬁlm o aktivitách žáků ve školní zahradě, o pěstování
činnost Aloise Václava Horňanského i učitele pana Josefa Zepodzemnice olejné, rýže a o chovu bource morušového k výrobě
zuláka.
hedvábí.
Ing. František Kostrhun
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Příprava na nový školní rok v mateřské škole byla zahájena již
o prázdninách, a to výměnou oken na budově. V roce 2002 byla
provedena výměna štítových oken ve dvou třídách, v letošním
roce se podařilo výměnu dokončit v celé budově mateřské školy.
Následovalo vymalování tříd, chodeb, závěrečný úklid a 3. září
jsme mohli radostně vykročit do nového školního roku. I nadále
bychom chtěli zlepšovat podmínky, ve kterých si hrají naše děti
a v budoucnu spolu se zřizovatelem zrekonstruovat zahradu mateřské školy, zateplit budovu a opravit střechu.
Pro letošní školní rok je přijato 81 dětí, z toho 14 dětí na
čtyřhodinovou docházku. Děti jsou rozděleny do tří věkově
smíšených tříd. Ke zlepšení komunikace mezi mateřskou školou
a rodiči by měla přispívat činnost výboru rady rodičů, jehož členkami jsou paní Bauerová Simona, Hiclová Martina, Hiclová Zita,
Novotná Eva, Hlávková Anna a Prokešová Jitka. Na tyto zástupce

Mateřská škola
se rodiče mohou obracet, případně své dotazy vložit do schránky
důvěry před vchodem do mateřské školy.
I v letošním roce mohou děti navštěvovat taneční kroužky
Sadováček, Baby country a kroužek výuky angličtiny. Na logopedickou péči rodiče s dětmi dojíždějí do Hustopečí k paní
logopedce Petlákové. Výchovně vzdělávací práce vychází
z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.
Věříme, že i letošní rok přinese dětem, rodičům i všem pracovníkům spoustu krásných chvil při společných činnostech.
Jiřina Zigová, ředitelka MŠ

Základní škola
Zahájení nového školního roku 2007/2008

Zahájení proběhlo na základní škole ve slavnostní atmosféře
v pondělí 3.září. Do školních lavic nastoupili žáci z Velkých
Pavlovic, Bořetic, Němčiček, Rakvic, Přítluk, Nových Mlýnů,
Zaječí, Staroviček, Rakvic–Trkmanic a Podivína.
Přivítali jsme nové žáky, kteří k nám přichází do vyšších ročníků
z okolí a budou dojíždět, i nové žáky, kteří se do Velkých
Pavlovic přistěhovali.
Zvláště srdečně naše škola přivítala žáky do 1. ročníků, kterých
přišlo 30 a jsou rozděleni do dvou tříd. Za účasti rodičů, starosty
města Ing. Pavla Procházky, ředitelky MŠ paní Jiřiny Zigové,
vyučujících,vychovatelek školní družiny a vedení školy proběhlo
tolik očekávané přivítání do školy.Všem žákům, kteří nastoupili
poprvé do školy, přejeme hodně úspěchů.
Kromě našich žáků nově nastoupila i p.učitelka Mgr.Veronika
Prokešová, která bude vyučovat matematiku a Ing. Lenka
Bukovská, která bude vyučovat převážně fyziku.
Na všechny žáky, vyučující a vychovatelky čekalo čisté
a hezké školní prostředí, které připravili provozní pracovníci
v průběhu prázdnin. Věříme, že si žáci budou toto prostředí
udržovat v pořádku, jak třídy a ostatní prostory, tak i učebnice
a školní pomůcky. Opravdu je vše připraveno k tomu, aby žáci
měli co nejlepší podmínky pro vyučování. Očekáváme, že si
budou uvědomovat důležitost vzdělávání a snahu vyučujících,
kteří je chtějí vést k co nejlepším výsledkům. Těchto výsledků
mohou dosáhnout jedině tehdy, když ke školní práci přistoupí
zodpovědně. Očekáváme, že budou přispívat svým přístupem
i k hezké atmosféře ve třídě a ve škole.
Byli bychom rádi, aby naši žáci dbali slušného chování, jednání
a vystupování k vyučujícím a k ostatním pracovníkům školy, ke
svým spolužákům, aby slušně vystupovali na veřejnosti.
Co je zvláště významné pro letošní školní rok? Od letošního
školního roku začínají všechny základní školy vyučovat v 1.
a 6. ročnících podle školního vzdělávacího programu, který si
sestavují samostatně. V dalších letech pak tento směr postoupí do
všech ročníků školy s tím, že dokončení podle těchto vzdělávacích
programů bude ukončeno v roce 2011. Rád bych Vás postupně
informoval o tom, jak bude výuka podle těchto programů
probíhat. Naši vyučující vycházeli při zpracování školních
vzdělávacích programů podle vydaných rámcových vzdělávacích
programů, které jsou závazné pro všechny školy v hlavních
oblastech a musí být dodrženy. Obava z toho, že když se dítě
přestěhuje nebo bude nastupovat v pozdější době na střední školu,

není nutná, neboť probíraný rozsah učiva je v podstatě shodný
na všech školách. Předpokládaná změna se očekává ve způsobu
práce. Pokud však mají vyučující tento systém zažitý, pak je do
dalšího období dobře. V našich podmínkách se vyučující na tuto
činnost pečlivě připravovali a dále se připravovat budou. Naše
škola tento přechod na novou reformu ve školství zvládne.
Jaké je obsazení školy z pohledu třídních učitelů:
1. ročník — Lenka Kalivodová, Lucie Nováková
2. ročník — Eva Drienková
3. ročník — Marie Pilařová, Jitka Martincová
4. ročník — Miroslava Fišerová
5. ročník — Jitka Řádková, Taťána Hanzálková
6. ročník — Lenka Bukovská, Veronika Prokešová
7. ročník — Lenka Veverková, Eduard Brablec
8. ročník — Zdeňka Pavelková, Jitka Šaňková
9. ročník — Jaroslava Procházková-Poulíková, Zdeňka
Klimková
Dalšími vyučujícími jsou p. uč. Šárka Staňková, Marek Lacina,
Lenka Tesařová.
Vychovatelkami školní družiny jsou p. Pavlína Brúčková a Naďa
Slámová, školního klubu Lenka Tesařová.
Ve škole jsou připraveny pro žáky různorodé aktivity, kterých se
zúčastní a které souvisí v mnoha směrech s prací ve škole. Jsem
přesvědčen, že budeme v tomto školním roce opět vidět v tom
nejlepším světle.
Pro žáky 9. ročníků je tento školní rok nesmírně důležitý
z pohledu budoucnosti a to ve výběru střední školy a učiliště.
O plnění hlavních úkolů školy, zaměření práce a dalších směrech
ve škole budete průběžně informováni i vyučujícími školy, kteří
se seberealizují na různých úsecích práce včetně nabídky naší
školy, která bude vystavena jak na webových stránkách, tak
i v prostorách školy a na informativních panelech před školou.
Budeme rádi, když rodiče i veřejnost budou se školou
spolupracovat, když navštíví naši školu v době vyhlášených dnů
otevřených dveří, když budou zákonní zástupci udržovat kontakt
s vyučujícími a reagovat na vzniklé problémy ihned.
Přeji všem našim žákům hodně úspěchů ve školní práci, hodně
hezkých chvil, které ve škole i mimo školu stráví. Hodně úspěchů
přeji všem vyučujícím, vychovatelkám,
provozním pracovníkům a pracovnicím školní jídelny.
Dr. Antonín Kavan
ředitel základní školy
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Gymnázium
Nový školní rok byl zahájen i na gymnáziu
Přípravě nového školního roku 2007/2008 v gymnáziu věnovali všichni vyučující a provozní pracovníci náležitou pozornost.
Vyučující připravovali své třídy, chystali učební a výchovně
vzdělávací plány, věnovali pozornost výzdobě tříd. Vše bylo
připraveno na zahájení nového školního roku. První den školního
roku přivítala nás zaměstnance, ale i studenty, havárie vody, která
vytopila první podlaží a část přízemí školní budovy. Vše se muselo znovu začít uklízet.
Přes tuto nepříjemnou událost jsme v aule školy za účasti starosty města pana Ing. Pavla Procházky přivítali studenty prvních
ročníků osmiletého a čtyřletého studijního oboru. Pan starosta
popřál novým studentům hodně úspěchů ve studiu a zdůraznil důležitost středoškolského vzdělávání absolventů školy pro rozvoj
regionu i samotného města.
Studenti dalších ročníků byli přivítáni ředitelem školy a třídními učiteli ve sportovní hale, kde byli seznámeni s organizací
a průběhem nadcházejícího školního roku.
Zástupcem ředitele školy byl jmenován Mgr. Michal Rilák.
Třídnictvím jsou pověřeni:
prima – Mgr. Stanislava Tomková
sekunda – Jan Horáček
tercie – Mgr. Markéta Urbánková
kvarta – Mgr. Renáta Bláhová
kvinta – Ing. Oldřich Tesař
sexta – Mgr. Ivana Hejlová
septima – Ing. Marie Holásková
oktáva – Mgr. Jaroslav Kučera

DDM

1.A – Mgr. Anna Riláková
2.A – Ing. Jan Novák
3.A – Mgr. Jana Lorenzová
Během školního roku se kolektiv pedagogických pracovníků
zaměří na plnění těchto hlavních úkolů. Uskutečňovat výuku podle upravených učebních plánů pro gymnázia a vlastního školního
vzdělávacího programu podle RVP v prvním ročníku nižšího
stupně gymnázia /prima/ podle charakteru a zaměření školy, plnit
učební plán podle schválených učebních osnov, zachovat v učebním plánu v druhém ročníku nižšího stupně G /sekunda/ výuku
druhého cizího jazyka, pokračovat formou nepovinného předmětu
se zaměřením na latinu, španělský a ruský jazyk. Během školního
roku nabídneme studentům zapojení do zájmových kroužků a řady dalších nepravidelných akcí jako jsou kulturní, výchovné akce,
divadelní představení v Brně, v Praze/ a exkurze se zaměřením na
výuku /Vídeň, Praha, Dukovany, Dalešice, Lednice, Brno, Slavkov u Brna, Mikulčice, Pohansko, …/. Nabídneme studentům
také možnost přihlásit se na zahraniční poznávací zájezdy do Řecka, Dánska nebo do Anglie. Doporučujeme sledovat internetové
stránky školy www.gymnazium.velke-pavlovice.cz, kde budou
pravidelně poskytované informace z připravovaných akcí školy.
Přeji touto cestou všem vyučujícím a provozním pracovníkům
úspěšný vstup do nového školního roku, vzájemné pochopení,
toleranci a samozřejmě trpělivé a snaživé studenty. Studentům
nejen maturitního ročníku přeji hodně elánu při plnění školních
povinností.
PaedDr. Vlastimil Kropáč
ředitel školy

Tábory DDM

Celé léto 2007 bylo na „Domečku“ zasvěceno zážitkům a zábavě s dětmi i mladými lidmi. Organizovali jsme čtyři tábory: dva
pobytové v Herolticích na Tišnovsku a dva příměstské na myslivecké střelnici ve Velkých Pavlovicích.

Heroltice I.
Termín tábora: 30. 6. – 10. 7. 2007
Počet účastníků (děti + pracovníci): 90
Program: Letopisy Narnie
Průběh: Přenesli jsme se do země fantazie, děti dostaly nelehký úkol – zachránit syna krále Kaspiana, prince Riliana. Jejich
nelehkým údělem je provázel Šklíblatík, hodný a milý skřítek,
který jim radil, jak bojovat proti zlu. Král Kaspian si mezi dětmi vybíral statečné a silné bojovníky – zkoušel je v lukostřelbě,
trefách na cíl, souboji na dřevcích a obsadil je do několika bitev,
které byly velmi úspěšné a oblíbené – jednou z nich byla bitva
proti obřímu městu Harfangu, ve které se utkali lučištníci, váleční
slonové i pěšci, kteří dokázali město Harfang dobýt. Ve druhé
proti sobě týmy bojovaly v bitvě „fuskáčové“. Všech 5 týmů

(Aslani, Modří bobři, Rudé hřívy, Fauni i Zlatí jednorožci) uspělo
ve všech nástrahách, chmury vždy zahnaly oddílové hymny, vyplácení odměn na večerních nástupech i usměvaví vedoucí. Princ
Rilian byl osvobozen a děti se šťastně a spokojeně vrátily ke svým
rodičům strávit zbytek prázdnin a vzpomínat na těch 10 zajímavě
a příjemně prožitých dnů. Významný dík patří vedoucím i pracovníkům kuchyně.

Mravenčí polepšovna
Termín tábora: 16. 7. – 20. 7. 2007
Počet účastníků (děti + pracovníci): 36
Program: Mravenčí polepšovna
Průběh: S pomocí Krely, Hovy a Mravenčí královny malí
mravenečkové zachránili chlapce Lukase, který sice nejprve
mravenečkům škodil, ale brzy pochopil, že jsou to milí a šikovní
tvorové. Na oko proti sobě sice soupeřily Makrely a Elixíru při
stopovacích cestách, přepadení mraveniště i kradení cukru, ale
nejvíce legrace si stejně užili všichni společně.
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Doba ledová

Heroltice II.

Termín tábora: 23. 7. – 27. 7. 2007
Počet účastníků (děti + pracovníci): 39
Program: Doba ledová
Průběh: Další prázdninový týden spolu strávily děti, které se
uprostřed léta přenesly do doby ledové. Na táboře proto nechyběla
cesta za mamutem, výlet na velkou vodu a další zážitky pro oddíly
Veverek Kryserek a Diegů.

Termín tábora: 23. 8. – 30. 8. 2007
Počet účastníků (děti + pracovníci): 30
Program: Olympijské hry
Průběh: Tento tábor byl určen pro mladé ve věku 14 – 17 let,
proto byl jiný než klasický tábor, přestože výborná kuchyně a zajímavý program přetrvávaly. Na táboře se konala spousta nočních
akcí a her, včetně nočního hlídání a kradení získaného olympijského ohně, nejeden z účastníků se zde zdokonalil v šifrování
a uzlování a nechyběl taky zajímavý pokus o rekord –„nejvíce
lidí ve voze na heroltickém parkovišti“.

Nabídka zájmového vzdělávání na rok 2007 / 2008
VÝZVA!!!
Milí žáci a rodiče,
dovolte, abychom vás přivítali v novém školním roce a popřáRádi bychom oslovili spoluobčany, kteří se zabývají rukoli vám mnoho úspěchů a radosti. Budeme rádi, pokud část svého
dělnými a řemeslnými činnostmi, něco zajímavého vytváří a rádi
času strávíte s námi. Zde je
by svým koníčkem potěnabídka kroužků, v nichž se
název
kdy
za kolik
šili i ostatní, aby neváhali
Aerobik „Sluníčka“
pátek 13:00 – 14:30
350,můžeme pravidelně setkávat.
a spojili se s námi, pokud
Aerobik TOP
pátek 15:00 – 16:30
350,Angličtina „Slůňátka“
pátek 8:30 – 9:30
150,- + 100,- učebnice
mají zájem o spolupráci
Plán akcí na I. pololetí
Angličtina hrou
čtvrtek 13:00 – 14:30
150,- + 100,- učebnice
a předvedení své zajímavé
školního roku 2007 / 2008
Aranžování
pondělí 13:45 – 15:00
350,Capoeira
sobota 15:00 – 17:00
350,aktivity. Uvítáme i vaši
Ins-Ved
čtvrtek 15:00 – 17:00
100,Říjen: Drakiáda s líným
ochotu zapůjčit již hotové
Keramika
pátek 14:00 – 16:00
350,- + 10,Honzou – co dělá Honza za
Kinder keramika
čtvrtek 14:30 – 15:30
350,- + 10,výrobky, ať již textilního
Klub rodičů
pondělí, středa dopoledne
30,- na schůzku
pecí? To možná nevíte…
či přírodního charakteru.
Mažoretky
středa 14:00 – 16:00
350,Ale co dělá Honza s draVýrobky budou uloženy
Modelářský kroužek
úterý 15:00 – 16:30
350,Moderní tanec
sobota 13:00 – 15:00
350,kem, to se můžete dozvědět
ve skleněných panelech,
Sportík
čtvrtek odpoledne
150,na říjnové drakiádě…
aby byla zajištěna jejich
Sportovní
čtvrtek 16:30 – 18:00
350,Ta-He
sobota odpoledne
200,Listopad: Velké perníkobezpečnost a zamezilo se
Trenďáci
úterý 14:00 – 16:00
350,vání – pomůžete nám vytvořit
jakékoliv rizikové maniVýtvarníček
pondělí 15:30 – 17:00
350,nový velkopavlovický rekord
pulaci s nimi. Pokud vy
v pečení
sami netvoříte, ale již vás
Prosinec: Adventní věnce – velkolepé tvoření předvánoční
napadlo, kdo by si zasloužil obdiv a pochvalu, dejte nám, prosím,
výzdoby
alespoň tip. Za případnou spolupráci děkujeme. Akce se uskutečLeden: Den velkopavlovických řemesel – na sychravý zimní
ní na konci měsíce ledna, s vašimi nápady a náměty nás, prosím,
den pro vás připravujeme krásnou přehlídku lidové tvořivosti.
kontaktujte do konce měsíce listopadu. Děkujeme za vaši pomoc
Navazujeme na naše úspěšná „Čarování“ a dovolujeme si vás popři realizaci této zajímavé akce, na kterou jste již nyní srdečně
zvat na teplý šálek zimního čaje nebo kávy a možnost nahlédnout
zváni. Starší, aby zavzpomínali a mladší, aby poznali, jak to bylo
pod pokličku háčkování, vyšívání krojů, malování mašlí, zdobení
a může nadále být.
perníčků, vyřezávání ze dřeva apod. Během jednoho lednového
Příjemné podzimní chvíle, případně bohatou úrodu přeje
dne se seznámíte se spoustou technik a postupů a také hotových
kolektiv pracovníků DDM
výrobků. Kromě toho můžete ochutnat spoustu výrobků z domácích rendlíků a krajových specialit.
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Byli jsme na Morávce
Letos již po jedenácté prožili děti se svými vedoucími nádherné chvíle na letním dětském táboře v Morávce. Na děti čekal bohatý program, o který se zasloužilo osm vedoucích a instruktorů,
vše umocnilo i slunečné počasí.
V celotáborové hře se táborníci jako správní rytíři krále Artuše
zapojili do hledání svatého grálu. K pasování na rytíře však musel
každý splnit sedm rytířských ctností. Nebylo to vůbec snadné, protože rytíř je vždy čestný, slušný, pracovitý, kamarádský a aktivní,
navíc jen rytíř se mohl zúčastnit sezení u kulatého stolu.
Panoši i rytíři museli také prokázat svou tělesnou zdatnost
a v rytířských kláních vybojovat co nejvíce družinových a královských praporů, aby získali maximum peněz pro hledání grálu.
A protože vše má dobrý konec, tak i našim rytířům se podařilo svatý grál najít a získat i pro sebe pěknou odměnu. Spoustu

zážitků všichni prožili i při nočních hrách, na dvou stezkách odvahy (tentokrát i pro vedoucí) a dvou diskotékách. Ve sportovním
zápolení děti prokázaly zdatnost, šikovnost i smysl pro humor.
Pohodu na táboře ocenili i rodiče, kteří své ratolesti během víkendu navštívili. Děkujeme jim za přivezené dobroty i za podporu při
soutěžích.
K dobré pohodě přispěla i výborná strava a práce pěti hospodářských pracovníků tábora.
Všem svým spolupracovníkům děkuji za plné nasazení při
plnění svých táborových povinností, dětem za vstřícnost, přátelství a velmi pěkné vystupování a jednání a těším se na Morávku
v roce 2008.
Šmídová Marie
hlavní vedoucí tábora

ZUŠ
Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti ZUŠ
Hlavním posláním školy je poskytovat základní odborné
vzdělání v oborech hudebním, literárně dramatickém a tanečním,
které jsou na škole zřízeny.
V hudebním oboru má škola 130 žáků (v souladu s výpisem
MŠMT platným od 1. 9. 2002), 6,39 přepočtených úvazků
pedagogických pracovníků. Kromě individuální výuky hry na
hudební nástroje (klavír, elektrické klávesové nástroje, akordeon,
housle, kytara, zobcové ﬂétny všech typů, příčná ﬂétna, žesťové
a dřevěné dechové nástroje), navštěvují žáci hromadnou výuku
hudební nauky, komorní hry (houslový soubor, ﬂétnové a žesťové soubory, cimbálová muzika, chlapecká dechovka) a sborového
zpěvu. Škola pravidelně veřejně prezentuje výsledky své práce na
besídkách a koncertech ZUŠ i na kulturně-společenských akcích
pořádaných ve městě i jeho okolí.
V literárně-dramatickém oboru má škola 10 žáků (v souladu
s výpisem MŠMT od 1. 9. 2002) a 0,10 úvazku pedagogického

pracovníka.
V tanečním oboru má škola 15 žáků (t.j. 1/2 povoleného počtu
žáků dle výpisu MŠMT 1. 9. 2002 ) a 0,14 úvazku pedagogického pracovníka.
Organizačně se škola řídí vyhláškou MŠMT č. 71/2005 Sb.
o základním uměleckém vzdělávání. Odborně vychází výuka
z učebních plánů MŠMT pro ZUŠ ze dne 1. 9. 2005 pod č.j.
22035/2005-22 a učebních osnov pro jednotlivé obory.
Škola poskytuje vzdělání ve jmenovaných oborech žákům
mateřských, základních a středních škol ve Velkých Pavlovicích,
Kobylí (odloučené pracoviště školy) a okolí (Němčičky, Bořetice, Vrbice, Zaječí, Starovičky, Brumovice, Rakvice, Čejkovice).
Kromě přípravy žáků ke studiu na středních odborných
a vysokých školách (hra na hudební nástroje i hudební teorie)
je důležitým posláním školy pořádání výchovných koncertů pro
ostatní školy našeho města a kulturní dění ve městě. Od 1. 1. do
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30. 6. 2007 uspořádala škola řadu koncertů a besídek, zúčastnila
se aktivně i kulturních akcí ve městě, v Rakvicích, v Hustopečích,
v Kobylí a v Mikulově.
23. 2. • absolventský koncert žákyň ze třídy J. Míchala (zobcové ﬂétny)
9. 3. • vystoupení dívčího pěveckého sboru na vernisáži výstavy fotograﬁí ve V. Pavlovicích
3. 4. • zájezd zaměstnanců ZUŠ do Janáčkova divadla (Mozart: Don Giovanni)
4. 4. • třídní besídka žáků J. Míchala (dechové nástroje)
15. 4. • vystoupení žákyň L. Šauerové na pěvecké soutěži „Na
tú našu notečku“ v Rakvicích
18. 4. • třídní besídka žáků Z. Bílka (žesťové nástroje)
24. 4. • třídní besídka žáků a absolventské vystoupení žáků
Z.Bílka (zobcové ﬂétny)
2. 5. • třídní besídka žáků M. Karberové a K. Jarošové (klavír), vystoupení recitačního souboru, Dívčího pěveckého sboru
a Anglického sboru
9. 5. • třídní besídka žáků L. Stehlíkové (klavír, elektrické
klávesy)
10. 5. • třídní besídka žáků R. Zemana (akordeon, klavír )
13. 5. • organizace oslav Svátku matek v rámci města Velké
Pavlovice – družební vystoupení všech škol a školských zařízení
– MŠ, ZŠ, ZUŠ, gymnázium a DDM (chlapecká dechovka a cimbálová muzika se soubory folklórních tanců)
20. 5. • velký jubilejní koncert souborů ZUŠ k 50.výročí úmrtí
zakladatele školy K. France (recitační soubor, ﬂétnové soubory
Cácory a Píšťalky, pěvecký sbor dětí PHV, Dívčí pěvecký sbor,
Anglický sbor, žesťový kvintet Alyjazz, cimbálová muzika se
soubory folklórních tanců a chlapecká dechovka se zpěvačkami)
23. 5. • třídní besídka žákyň L. Šauerové (zpěv)
25. 5. • třídní besídka žáků J. Hanáka (zpěv) a K. Hejla (housle)
29. 5. • třídní besídka žáků O. Jeřábka (housle, klavír)
30. 5. • jubilejní koncert sólistů k výročí K. France (dechové
nástroje dřevěné – zobcové ﬂétny, klarinet, příčná ﬂétna, dechové
nástroje žesťové – trubka, baskřídlovka, trombon, tuba, housle,
akordeon, el.klávesy, klavír)
31. 5. • třídní besídka žáků L. Stehlíkové a V. Stehlíka (dechové nástroje, klavír, el. klávesy) na odloučeném pracovišti školy
v Kobylí
3. 6. • vystoupení Dívčího pěveckého sboru v Hustopečích
na Concentus Moraviae aneb České sny (I. Hurník, B. Martinů,
P. Eben, P. Fiala)
10. 6. • vystoupení chlapecké dechovky na soutěžní přehlídce
v Mikulově
4. - 11. 6. • proběhly v ZUŠ závěrečné a postupové zkoušky
20. 6. • se zúčastnili zaměstnanci ZUŠ studijního zájezdu do
Litomyšle (Po stopách B.Smetany)
27. 6. • proběhly v ZUŠ talentové zkoušky
K talentové zkoušce se dostavilo 25 šikovných zájemců o hudební vyučování ve věku od 5 let z Velkých Pavlovic i blízkého
okolí a všichni úspěšně splnili požadavky odborné poroty sestavené z pedagogů ZUŠ. Na začátku nového školního roku se však
ukázalo, že se neuvolnilo potřebné místo ve vyučovacích hodinách, a proto nemohou být noví žáci přijati ke studiu, neboť kapacita školy je přísně omezená a naše ZUŠ může mít v hudebním
oboru pouze 130 žáků. Všechny děti, které se zkoušek zúčastnily,

vede škola v evidenci a postupně budou zařazovány do uvolněných vyučovacích hodin.
V květnu loňského školního roku zavítala do naší školy Česká
školní inspekce se zaměřením na kontrolu kvaliﬁkovanosti pedagogů a dodržování učebních plánů MŠMT ČR. Dle inspekční
zprávy je profesionalita pedagogického sboru na vysoké úrovni,
budova školy se zařízením a vybavením inspirující pro umělecké
vyučování, podle vyjádření pana inspektora ZUŠ, splňuje úlohu
významné kulturní instituce v místě svého působiště, oceněny
byly i soubory, které se zúčastňují významných akcí nejen ve
městě a okolí, ale i v rámci Jihomoravského kraje. Inspekce však
zdůraznila nutnost docházky žáků do hudební nauky, která je
podle učebních plánů MŠMT povinná do 5. ročníku ZUŠ, a proto

Zpěvačky dechové hudby ZUŠ na Velkopavlovickém vinobraní.
foto: archiv ZUŠ

byli všichni žáci od PHV až do 5. ročníku zařazeni do hodin HN
a nebudou přijímány žádné omluvy, že děti musí do kroužků, že
nemají čas, že se musí učit do školy, že jim nejede vhodný dopravní prostředek! Je naprosto nezbytné, aby se mladí hudebníci
naučili rozumět stupnicím a akordům, aby uměli zazpívat všechny intervaly. Měli by ovládat základy dějin hudby a také italské
hudební názvosloví.
Od 1. září nového školního roku byla do ZUŠ přijata nová
pedagogická síla - bývalá dlouholetá žákyně naší školy - slečna
Mgr. Jana Valoušková, která v minulém školním roce zakončila
vysokoškolská studia na PFMU v Brně se specializací na hudební
výchovu. Další pedagogickou pracovnicí naší školy je bývalá
ředitelka ZUŠ v Hustopečích paní Božena Dobrovolná, která již
několik let spolupracuje s tanečním folklórním kroužkem Sadováček z MŠ a v naší ZUŠ bude vyučovat hře na kytaru, akordeon
a klavír. Nový školní rok byl zahájen velmi pěkným vystoupením
chlapecké dechovky se zpěvačkami E. Vomáčkovou, L. Procingerovou a T. Láníčkovou pod taktovkou MgA. Z.Bílka na slavnostním velkopavlovickém vinobraní v sobotu 1.září.
Všem žákům ZUŠ a jejich učitelům děkujeme za pěkné koncerty a besídky v uplynulém školním roce, všem rodičům a také
prarodičům patří poděkování a pochvala za příkladnou spolupráci se školou a za čas, který věnují uměleckému vzdělávání svých
dětí.
Milena Karberová
ředitelka ZUŠ
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„Rodiče, kteří máte doma prvňáčka,
víte, co všechno se může dít kolem jeho nástupu do školy?“
Vstup dítěte do školy je pro dítě zátěžovou a náročnou situací.
Nahromadí se na něj fyzická i psychická zátěž a pro většinu malých školáčků končí doba bezstarostnosti. Mění se část stereotypů,
na které bylo dítě zvyklé a z ne až tak přísné mateřské školy je nastoleno období pevnějších pravidel (větší nároky na přesnost atd.).
U některých dětí může nastat až dočasné vývojové pozastavení,
které způsobí, že dítě zůstává pozadu za svým běžným standartem
(př. sníží se schopnost přesně vnímat a pozorovat, nezapamatuje
si, kde sedí, horší se mu paměť, dělá špatně domácí úkoly – opíše
i to, co je špatně). Někdy se projeví problémy vstupu do školy i na
chování. Dítě se stává zamlklým, některé nemusí mluvit s učiteli
(zatímco doma mluví normálně) a v některých případech se může
spustit koktavost. Jiné děti nesou špatně nedostatek pozornosti,
na kterou byly zvyklé a zlobí nebo „šaškují“, aby na sebe upozornily. Je důležité, aby rodiče zvážili,než-li na dítě začnou vyvíjet
nějaký nátlak, zda se dítě i dříve chovalo takovým způsobem
nebo k těmto změnám došlo až po vstupu do školy. Na každé dítě
platí různý postup, ale pro většinu je společná trpělivost, klidný
přístup a sdílnost, zvláště v případech zamlklosti a „zaostávání“.
Samozřejmě je rozdíl v trvání pár měsíců a roku, kdy už je nutné
se zamýšlet nad jinými příčinami než je vstup do školy.
Jak se dítě na školu adaptuje, často záleží i na typu rodiny a jejím samotném přístupu ke škole. Jsou rodiny silně motivující děti.
Z takových se pak většinou stávají „zvídavci“, kteří se do školy
těší. Ale existují i rodiny, které školu používají jako zbraň („jen
počkej, až budeš chodit do školy, tam tě naučí“). U některých dětí
negativní přístup rodiny může způsobit strach ze školy, negativní
chování ve škole (vyrušuje, neučí se, nerespektuje učitele) a někdy způsobí, že do ní nechtějí chodit nebo se jí začnou různým
způsobem vyhýbat (nechce vstávat, jíst, zvrací nebo si neustále
stěžuje na zdravotní problémy a manipuluje s rodiči – většinou
s matkou).
Velmi důležitá je příprava dítěte do školy, kdy je podstatná
pomoc ze strany rodičů. Prvňáček by se neměl do školy připravovat déle než 30 minut. Pak je pro něj už učení příliš zatěžující
a způsobuje zvýšenou únavu a přetížení. Na druhou stranu, sama
si nejsem jistá, jak dlouho mně drželi rodiče nad písankou a závažné následky to na mně nezanechalo. Každý z nás je však jiný.
Tedy i každé dítě. Některé může dlouhá příprava poškodit, na
jiném nezanechá stopu.
Mohu se ještě zmínit o školní zralosti, tedy připravenosti dítěte na vstup do školy. Dítě by mělo mít již dostatečně začleněné
návyky pro vstup do školy (tedy být zvyklé na dodržování řádu
a pracovní disciplíny, udržet pozornost, vydržet i u činnosti co ho
nebaví, zvládat povinnosti a reagovat na pokyn na dálku, mít dostatečnou motivaci se učit, někdy ji rozvinou plně až paní učitelky). Rodiče mohou dětem v jejich rozvoji pomoci tím, že je učit
psát a číst nebudou, ale budou jim dávat hádanky nebo hry typu
– co by jsi udělal, kdyby..., hrát s nimi slovní fotbal a tím naučí
dítě uvažovat. Hry samozřejmě nesmí být navozené či vnucené,
protože pak se stávají povinností.
Hlavní, co by měli rodiče pochopit je, že ve škole učitelé často
navazují na jejich výchovu a je těžké ji měnit. Některé děti se dají
„převychovat“. Ve většině případů je to však spíše komplikující
prvek, který zdržuje ostatní žáky od výuky. Dítě, které je ve škole,
by mělo být vychováno dostatečně. Někdy se stává, že děti velmi

citově připoutané na rodiče ze školy utíkají, většinou za rodiči
do práce. V takovém případě by se měl rodič zamyslet nad svojí
výchovou, citovou zralostí jeho dítěte a děkovat, že žijeme na
malém městě a ne v Břeclavi, či Brně, kde by takový útěk dítěte
mohl způsobit nemalé potíže. Často se stává, že rodiče si stěžují
na učitele či vychovatele, kteří se jim snaží pomoci a dětem se
věnují, jak nejlépe umí. Dobré by bylo spíše vychovatele či učitele upozornit, že jejich dítě může mít takový problém, pokud jsou
si ho vědomi (útěk, tvrdohlavost a jiné). Usnadní to práci učiteli,
a také se tím předejde mnoha nedorozuměním a potížím, které by
mohly nastat. Propojenost rodiny a školy je zmiňována již dlouhá léta. Chovejme se tedy tak, aby nedocházelo k vyhroceným
konﬂiktům. Zvláště co se týče „prvňáčků“, kteří si na školu musí
teprve zvykat.
Přeji všem rodičům, učitelům a malým začínajícím školákům,
aby nový školní rok byl pro ně vydařeným. Jako dítě jsem se do
školy těšila a škola mě nezklamala.
Doufám, že nezklame v očekávání ani „prvňáčky“.
Jana Pláteníková
studentka psychologie MU Brno
Otázky, které mohou dětem pomoci v rozvoji logického uvažování (ve věku 8-11 let):
1. Proč? (chceme vysvětlení celou větou)
2. Když je to tak, jak říkáš, co bude následovat?
3. Jak si na to přišel? (dozvěděl jsi se to)
4. Je to tak, že ..? Mohu to tedy chápat tak, že...?
(žádost o potvrzení, že dospělý sdělení rozumí)
5. Chtěl jsi říct, že...? (aby si uvědomil, co řekl/a)
6. Co tím slovem myslíš?
7. Je možné, že...(by to mohlo být i jinak)?
8. Jak jinak se na to můžeme dívat? (snaha o uvažování)

NĚMČINA & ITALŠTINA
Od října 2007 se konají v budově základní
školy v Bořeticích
večerní kursy němčiny a italštiny.
V případě zájmu se hlaste na kontaktních
tel. číslech: 731 474 728 a 519 430 032
nebo na emailu: nemcinaboretice@seznam.cz

Jana Huslíková
lektorka
PLACENÁ INZERCE

kultura
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„Hody milé hody, už jsem dohodoval…“
Nejvýznamnější tradiční folklórní
slavností v našem regionu zůstávají
hody. Ve Velkých Pavlovicích se
vztahují ke svátku Nanebevzetí Panny Marie, podle zasvěcení místního
kostela.
Hody výrazně ovlivňují život
v obci i v každé rodině. Pomáhají členit rok na několik částí. Snad všichni
dělíme roční období na čas …do
velikonoc, …do hodů, …do vinobraní a …do vánoc.V našem
podvědomí jsou to zároveň i časové úseky, ve kterých se snažíme
dokončit různé práce, opravy, vylepšení a zkrášlení domů i zahrádek. V předhodovním čase se v domácnostech uklízí, pere, žehlí,
vaří, pečou se hodovní koláče, sjíždějí se kramáři, kolotoče, houpačky a střelnice. Přípravy vrcholí v páteční podvečer, ulice jsou
uklizené, předzahrádky plné květin upravené a jako symbol hodového veselí nastává čas postavit „máju“. Za pomoci chasy a všech
statných mladíků a mužů se ruční stavění máje dodržuje dodnes.
Ta letošní, rovná a štíhlá, dosahuje svým zeleným vrškem do výše
35 metrů a ukazuje svou krásu širokému okolí.
V neděli 19. srpna po slavnostní hodovní mši vykročili i letošní stárci po zvaní všech občanů i hostů k hodovým zábavám.
Odpoledne si pak vyšli pro své stárky shromážděné u první stárky
a společně se slavnostním průvodem městem odebrali na hodovní
sólo. V dlouhém, pestrém průvodu, v jehož úvodu kráčely desítky
nastrojených nejmenších dětí, za doprovodu dechové hudby Lácaranky z Kobylí, pochodovalo čtyřicet párů krojované mládeže.
Nádhera a pestrost lidového kroje se odrážela v záři slunečních
paprsků. Krásná podívaná vyvrcholila na hodovním sóle, kam
se během odpoledne sjela přespolní krojovaná chasa z širokého
okolí. Zpívalo se, tancovalo, polky, valčíky, třasáky, vrtěné i verbuňky do pozdní noci.
Pod „májú“ se tancovalo i v pondělí a v úterý za doprovodu
dechových hudeb Zlaťulky a Túfaranky. Pondělní hodovní den
vyvrcholil v podvečer tančením „zavádky“. Je to tanec typický
pro kraj Hanáckého Slovácka, jednoduchý, ale důstojný taneční
krok, opakovaná melodie doprovázená písněmi, v jejichž vtipných textech se odráží osobnosti stárků a stárek. Úterní hodování
se neslo ve znamení velkého vyvrcholení hodů. Třeba jen účastí
všech krojovaných. Dětmi, kterým je uděleno odpolední „sólo
čmeláci“, počínaje. Stárky nastrojené tentokrát všechny v sukních
bílé barvy, stárci s veselými verbuňky a konečně i hojnou účastí
ženáčů, kterým byla do půl noci, co by starým stárkům, předána
i stárkovská pravomoc. Za bujarého veselí, při dobrém vínku
a lahodném moku prvního burčáku místních vinařů, se tancovalo
a zpívalo až do svítání.
Kromě místních občanů a jejich hostů, kteří již zdejší zvyky
a tradice dobře znají, hody navštívilo i značné množství turistů
ze všech koutů republiky. Mnozí v našem kraji trávili svoji letní
dovolenou a tuto krásnou a nezvyklou podívanou zhlédli neplánovaně náhodou. Mnozí opět zavítali po zážitcích z let minulých.
Byli nadšeni: „Je to nádhera, dokonale se Vám daří udržovat
tradice. Obdivujeme rodiče všech krojovaných, že dovedou vytvořit takovou parádu. Jsme u Vás již pátým rokem. Vždycky,
když odjíždíme, těšíme se na rok příští a ptáme se sami sebe, čím
nás pavlovské hody zase překvapí? Jestli návštěvností, počtem
blikajících fotoaparátů nebo délkou krojovaného průvodu. Letos

to bylo ve všem. Moc Vám děkujeme za krásné zážitky a těšíme
se na další setkání ve Velkých Pavlovicích…“
Letošní velkopavlovické hody se vydařily! Popřejme pavlovské chase, aby zachovala lidové umění, svůj kroj, tradiční zvyky,
tance a písně, to vše předávané po léta generacím jako dědictví
našich předků!
Poděkování za dobrý průběh hodovních slavností patří všem,
kteří se podíleli na jejich přípravách a organizaci. Během pátečního a sobotního dne se na poslední chvíli díky obětavé pomoci
pracovníků služeb města a některých našich mužů, z nichž mnozí
sami před léty stárkovali, podařilo postavit v areálu hodovního
dění prostorný přístavek k posezení návštěvníků „ pod zeleným“.
Jsme rádi, že do našeho města v poslední době zavítá stále více
spokojených návštěvníků. Ať už je láká poznávání zdejšího kraje, setkávání se s lidmi, kteří zde žijí, víno či bohaté zvyklosti
a tradice.
Pro velkopavlovickou chasu jsou hodovní přípravy ještě důležitější…
O své zážitky se s námi podělila Helenka Gajdošíková:
„První předzvěstí hodů již byla o první prázdninové sobotě
volba letošních stárků a sklepníků.
Od tohoto dne byly dveře „šmajchlu“ otevřeny pro všechny
krojované, a že jich v letošním roce díky nejmladší mládeži opět
přibylo. Zpívali jsme, tancovali, verbovali a připravovali se na
první důležitý den, kterým byly „Zahrávky hodů“. Na zahrávkách
proběhla veřejná volba stárků a sklepníků a tím již byly odstartovány hodovní přípravy naplno.
Předhodovní přípravy nás všech vyvrcholily v pátek v podvečer postavením máje, letos poprvé pod vedením pana Stanislava
Kostrhuna,a zábavou u cimbálu.
Hodovní neděle začala mší svatou v kostele. Chlapci v krojích
vyšli průvodem do ulic města s pozváním na hody. V odpoledním
průvodu od 1. stárky šlo na 40 párů krojovaných a na hodovním
sóle nás všech bylo ještě mnohem víc, díky přespolní krojované
chase, která se za námi přijela bavit.
Tato velká návštěvnost je pro nás potěšující. Svědčí zároveň
i o velkém zájmu mladých udržovat tradice i o oblibě našich
hodů.
O hodovním pondělí nám bohužel nepřálo deštivé počasí. I to
se někdy stává, větru, dešti neporučíme a tak jsme zavádku odtančili v sále sokolovny. O pikantnosti o letošních stárcích, sklepnících a jejich partnerkách jsme však díky autoru zavádky Petru
Jilkovi ochuzeni nebyli. Patří mu za to naše poděkování.
V úterý už zase svítilo sluníčko a v průvodu od 3.stárky šlo
nejen hodně krojovaných a ženáčů, ale i dětí . Vždyť úterý je jejich dnem! Patří jim přece sólo „čmeláci“. A večer si pak na své
přišli milovníci sól „bosky, bez košil a v trenkách“, které již měli
na povel staří stárci a sklepníci.
Hodky jsou již předzvěstí konce hodů, a těch si my krojovaní užíváme nejvíc. Bylo tomu tak i letos. Letošní hody se nám
vydařily. Všichni se už těšíme na krojový ples, čeká nás nácvik
slavnostního předtančení. A samozřejmě i na hody v roce 2008!
Ráda bych jménem celé chasy poděkovala rodičům, babičkám, známým a všem, kteří se podíleli na chystání krojů a kteří
nás podporovali v přípravách na hody.“
Dagmar Śvástová
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Velkopavlovické vinobraní 2007
Ve dnech 31. srpna a 1. září 2007 se ve Velkých Pavlovicích
Sadováček z mateřské školy s náročným a výborně zvládnutým
uskutečnil již V. ročník Velkopavlovického vinobraní. Vinobraní
programem. Odměnou všem dětem za krásná vystoupení byla
se díky své jedinečné a neopakovatelné atmosféře, bohatému
očekávaná akce Stavění s Bořkem Stavitelem.
programu a dobré náladě stalo jednou z nejvýznamnějších kulturOdpoledne se neslo v duchu tradic, folklóru, dechové i cimních, společenských i folklórních událostí, která je již neodmyslibálové hudby, zpěvu a divadla. Pestrý program doplnil jarmark
telně spojena s Velkými Pavlovicemi.
lidových řemesel, turistický vláček s příjemnou vyjížďkou po
Slavnosti byly zahájeny v pátečních podvečerních hodinách
celém městě i za jeho hranice, koňské bryčky, velká nabídka
strhujícím koncertem cimbálové muziky Hradišťan s Jiřím Pavburčáků a vín, k vidění byla spousta lidových krojů - to vše bylo
licou a bubenickým orchestrem Jumping Drums. Tím byla odpřipraveno pro návštěvníky, kterých branami areálu prošlo po oba
startována pomyslná šňůra vinobraní a obdobných akcí v našem
dny na tři tisíce.
regionu i za jeho hranicemi.
Slavnostnímu zahájení hlavního sobotního odpoledního
Před samotným vystoupením Hradišťanu ožil plac za sokolovprogramu byly přítomny významné osobnosti města i regionu.
nou tóny cimbálu za zpěvu mužáckých sborů z Velkých Pavlovic
Jedním z hostů, který pozdravil návštěvníky byl i senátor Parlai nedalekého okolí. Mezi vystupujícími nechyběl místní Presúzmentu ČR pan Jan Hajda. Poté se již do ulic města vydal početný
ní sbor, Mužáci z Vrbice, Révokaz z Čejkovic a Mužáci z Březí.
průvod krojované chasy, dětské drobotiny, ženáčů a vdaných paní
V předvečer V. ročníku vinařských slavností a současně
v lidových krojích, doprovázený koňskými povozy a dechovkou.
i v předvečer oﬁciálního
Stěžejním bodem celého vinovydání byla slavnostně
braní bylo divadelní ztvárnění
pokřtěna nová kniha autotradičního vinařského zvyku
ra Milana Kocmánka plná
„Zarážení hory“ v podání
vína a anekdot s názvem
místních ochotníků a krojova„Ve víně je sranda“. Mísné chasy. I po divadle se dále
tem křtu se stal podkrovní
hrálo, zpívalo, tančilo a ochutsál velkopalovické radnice,
návalo ... až do brzkých ranních
kde byla pro návštěvníky
hodin.
vinobraní připravena i výPodívejme se, jak vinobraní
stava těchto svérázných
prožil jeden z návštěvníků…
vtípků. Kmotrem sbírky se
Pavel Kříž z Táborska (59
stal významný sommeliér
let) nám řekl: „ Na vinobraní
Libor Nazarčuk, slavnostdo Velkých Pavlovic jezdíme
ní chvíle se zúčastnil také
s manželkou pravidelně od
nakladatel Michal Huvar
roku 2004. Snažíme se vždy
a starosta města Ing. Pavel
navštívit co nejbohatší program
Procházka. Sbírka brněna jsme každým rokem nadšeni.
ského nakladatelství Carpe
Místní folklór a tradice nás
Diem je již nyní k mání na Úsměv a spokojenost na tváři diváků - nejlepší odměna účinkujícím i pořada- nadchly, máme pocit, že kažtelům. foto: archiv Solis Art
pultech knihkupectví.
dým rokem objevujeme novou
V sobotu se otevřely
atmosféru a vyšší úroveň této
brány vinobraní již v devět hodin a co se týče programu, bylo
krásné akce. Jižní Morava je okouzlující, setkání s místními příz čeho vybírat. Dopolední veselá a skotačivá nálada byla díljemnými obyvateli je pro nás nezapomenutelné. V letošním roce
kem především dětí, akce i jiná zábava patřila povětšinou najsme přijeli i s našimi přáteli, byli tady poprvé a již na příští rok
šim nejmenším. Pódium roztančila a rozezpívala řada dětských
máme zamluveno ubytování i pro další naše známé. Děkujeme
folklórních souborů, mezi kterými samozřejmě nechyběl náš
všem, kteří tuto akci organizují a účastní se jí!“
Dagmar Švástová a Karolína Bártová

Z nových knih v knihovně vybíráme
Jsou chvíle, kdy má člověk dost hlučícího světa a zatouží po
klidu a nějaké inspiraci pro duši a pak si může otevřít knihu…
s blížícím se podzimním a zimním časem takových chvil bude
přibývat…využijte nabídky nových knih.
Catz, Cynthia:“Děsivé tajemství“
Detektivní román.
Procházková Iveta:“Proti své vůli“
Příběh dvou kamarádek, které se svou důvěřivostí a hloupostí staly oběťmi obchodu s prostitucí.

Fišerová Miroslava:“Potrefené husy“
Kniha je o tom, že člověk nemá nikdy ztrácet naději. I když
se situace zdá beznadějná, vždycky se může objevit někdo, kdo
vám pomůže.
Kessler Leo:“Smrtihlav“
Kniha z cyklu Válečné lítice. Úderný prapor SS Wotan se vydává do zdánlivě sebevražedné akce. Útok proti elitě Sovětské
armády je důležitou součástí přípravy operace Barbarossa. Nejodvážnější vojáci Evropy míří k Rostovu...

kultura
Mac Dougal Bonnie:“Úhel dopadu“
Román je inspirovám skutečným leteckým neštěstím, střetem vrtulníku a malého letadla nad předměstím Filadelfie dne
4.4.1991
Mac Dougal Bonnie:“Zklamaná důvěra“
Americký román z prostředí právníků.
Golden Arthur:“Gejša“
Příběh malé Cijo, která se má stát slavnou gejšou Sajuri,
začíná v chudé japonské rybářské vesnici, kde Cijo do smrti své
matky vyrůstala. Román byl převeden na filmové plátno pro
velký mezinárodní ohlas.
„Počasí“
Mapky, tabulky, srážky, bouřky, vítr a mnoho dalších populárních výkladů.
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Kyselová Lucie:“Dekorování textilu“
Rukodělné práce, malování na textil, batikování, tupování,
textilní aplikace, našívané aplikace, šablony, pracovní postupy
a mnoho dalšího najdete v této knize.
Městská knihovna děkuje všem, kteří darovali knihy do fondu
naší knihovny.
Ludmila Plhalová

Kino Velké Pavlovice
Připravujeme na měsíc říjen
19.10. Harry Potter a Fénixův řád
26.10. Transformers

Do Boleradic za tajemným středověkým hradem pánů z Klobouk
Stejně jako v minulém Zpravodaji se ani nyní s tipem na výlet
od Velkých Pavlovic příliš nevzdálíme. A proč také, když máme,
jak se lidově říká, „za humny“ nesčetné množství zajímavých
míst. Mnohdy i obestřených rouškou tajemství…
Jeden z takových pokladů je ukryt na
vysokém kopci v trati na Pasekách, jižně
od devět kilometrů vzdálených Boleradic, kde kdysi stával jediný hrad v našem
okolí – Hrad pánů z Klobouk. Nyní jej
připomínají již jen patrné zbytky příkopů
(20 až 25 m široké), valy a také doposud
velmi dobře patrný obdélníkový, pro
středověké hrady naprosto nepřirozený,
půdorys (100 x 68 m).
Trať Paseky snadno najdete – pokud
se vypravíte do Boleradic nejjednodušeji přes obec Němčičky, budete do
obce vjíždět z jižního směru. Zde, hned
po pravé straně silnice, uvidíte pěkný
dřevěný altán s posezením a také první
informační tabuli Naučné stezky Paseky
– Hrad, která vás po stopách středověkého opevnění spolehlivě provede a také
vás poučí o mnohém zajímavém z historie hradu, Boleradic i okolí.
Protože se hrady vždy stavěly ze
strategických důvodů na vyvýšených
a nejlépe na co nejobtížněji schůdných
místech, můžete se sice těšit na trošku
náročnější výstup do prudkého kopce.
Ten však bude na svém vrcholu odměněn a korunován úchvatným výhledem do okolí. Nabídne se vám také velmi neobvyklý
a zajímavý pohled na malebnou vesničku Boleradice z téměř
ptačí perspektivy.
Co se týče turisticky-informačního minima … Naučná stezka
Paseky – Hrad je přístupná celoročně, bez průvodce, k dispozici jsou velmi podrobné informační panely po trase celé stezky,

šipkami je přehledně vyznačen směr
trasy, vstupné se nevybírá.

na

Tip
vý
let

Z historie …
Protože se
z hradu téměř
nic nedochovalo, je do
dnešních dnů vznik, okolnosti budování
objektu i období či letopočet zahájení
výstavby otázkou pouhých dohadů a hypotéz.
První zmínka o boleradickém hradě
je v zemských deskách z roku 1373,
avšak dle zmiňovaného jednoduchého
půdorysu lze soudit, že byl postaven
mnohem dříve. Stavba je významným
dokladem přechodové fáze od mladohradištních hradisek k časně feudálnímu
hradu. V mladší fázi zase stál na přechodu od tvrze k hradu. Tedy v obou
vývojových fázích, románské i gotické,
pozoruhodný typ pevnostní architektury,
kterou v jihomoravském prostředí v podstatě neznáme. Jeho počátky lze spojovat
se jménem Lva z Boleradic a datovat cca
do druhé třetiny 13. století.
Boleradický hrad neměl příliš výhodnou polohu, pouze od severu a západu
byl méně přístupný. Celé hradisko bylo
obehnáno vysokým valem. Hlavní vchod byl od Boleradic přes
dřevěný most nad suchým příkopem, potom přes kamennou věž
s padacím mostem na její druhé straně. Z této brány se procházelo
opět po mostě přes vnitřní krátký, ale hluboký příkop do třetí brány, která již byla v kamenné zdi opatřená podsebitím a střílnami.
Tato hradba obemykala ze tří stran nádvoří. Třetí branou se
vešlo do prvého nádvoří asi 30 m dlouhého, na němž při zdích stál

kultura

PŘEVÍJENÍ ELEKTRICKÝCH
MOTORŮ 220/380 V

Ještě na přelomu 19. a 20. století byly patrné poslední zbytky
hradu, převážně trosky, kámen, cihly. Ty systematicky odvozili
místní obyvatelé a použili je do základů staveb svých domů. Hrad
sice nebyl vystaven organizované demolici, ale potřeba nedostatkového stavebního materiálu udělala své. Povrch je tak nyní zarovnán, ale o to tajemnější... Fantazii se přeci meze nekladou!
Ať vás při objevování tajemství nad vesničkou Boleradice
provází příjemné podzimní počasí plné hřejícího sluníčka a poletujícího babího léta!
Karolína Bártová
Zdroj historických informací: Miroslav Plaček, Ilustrovaná
encyklopedie moravských hradů a tvrzí

provádí Petr KNAP, Alšova 11
693 01 Hustopeče
Příjem oprav v prodejně u Crháků.

Moravská Agra, a.s.Velké Pavlovice oznamuje

PLACENÁ INZERCE

čeledník, stáje a kolny. Čtvrtou branou ve zdi se vešlo do druhého
nádvoří, kde stál vlastní hrad s věží hláskou, která tvořila jádro
hradu. S vlastním nevelkým hradním palácem byla spojena padacím mostem. Kromě paláce na hradě byla i stavení pro panoše,
služebné, dále sýpky, pekárna apod. Nemohla chybět samozřejmě
ani studna.
Na hradě bydlel pán s rodinou, hejtman, který spravoval hospodářství, purkrabí, který byl velitelem hradu a nečetné vojenské
posádky. Život zde byl jednoduchý a uzavřený. V čase ohrožení
se hrad bránil více pasivně svou hmotou. V noci byly stráže na
hradbách, psi hlídali v příkopech. Brány se otvíraly při východu
slunce, zavíraly při západu. V roce 1531 stál hrad ještě v plné
slávě, ale roku 1536 se uvádí již jako pustý. Pravděpodobně jej
zničili Turci, pak již obnoven nebyl.

Firma Moravská Agra, a.s.Velké Pavlovice oznamuje, že naplňuje svůj podnikatelský záměr jako
zemědělský prvovýrobce hospodařící na vlastní půdě. Z tohoto důvodu realizuje výkup zemědělské půdy
v k.ú.Velké Pavlovice, Podivín, Hustopeče, Zaječí, Starovičky, Rakvice a Kurdějov. Cena vychází z bonity
(BPEJ) půdy.
Zájemci o prodej svých zemědělských pozemků ve výše uvedených katastrálních územích se
mohou informovat osobně na adrese firmy nebo telefonicky.
Kontaktní osoba: p. Krausová
Adresa: Moravská Agra a.s.Velké Pavlovice, Nádražní 1, 691 06 Velké Pavlovice
Telefon: 519 428 078

PLACENÁ INZERCE
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spolky a koníčky
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Z lovecké kynologie
O víkendových dnech 1. a 2. září se v honitbách Podivína a Valtic konal Memoriál
Stanislava Hloucha. Soutěže se zúčastnilo 22 ohařů z naší republiky a ze Slovenska.
Celá zkouška trvá dva dny a skládá se z 32 disciplín, které zvládne jen dobrý cvičitel
s výborným psem. Náročnost zkoušek dokazuje i fakt, že z celkového počtu 22 ohařů
jich uspělo jen 12. V této soutěži měli svého zástupce i lovečtí kynologové z Velkých
Pavlovic. Nakonec se ukázalo, že František Kallus není jen tak nějaký zástupce, ale
žhavé želízko v ohni. Se svou fenkou Besi z Bohumilické obory zvítězil a dostal se
mezi dvacítku nejlepších ohařů v republice, kteří se svým vítězstvím v podobných
soutěžích nominovali na naši nejvyšší soutěž v lovecké kynologii – Memoriál Richarda
Knolla v příštím roce.
Bronislav Procinger

Kancelář pro hasiče
Kancelář pro hasiče. Sen každého sboru dobrovolných hasičů.
V jednom rohu místnosti krásné kožené křeslo, nablýskaný stůl,
na něm nejmodernější počítač s bezdrátovou myší a klávesnicí.
V druhém rohu konferenční stolek s krásnou sedačkou pro případnou návštěvu. O nábytkové stěně se zabudovanou ledničkou
nemluvě. Důležité přitom samozřejmě bude, aby byla lednička
plná. Sen krásný, bohužel nereálný.
Přesto jsem si řekl, že si jeden takový den prožiji, alespoň
v myšlenkách.
Tak jako každý den, přicházím v 19.00 do kanceláře. Před ní
už čekají kluci, kteří se budou střídat s druhou směnou. Otevírám
kancelář, od které mám klíče pouze já. Kluci se „odepíšou“ ve
výkazu směn, který je samozřejmě v elektronické podobě v počítači, protože jsme si řekli, že budeme šetřit naše lesy a počítač
navíc všechno na konci měsíce sečte a odpadne tím zdlouhavé
počítání odsloužených hodin. Po odepsání si sedají ke konferenčnímu stolku a požadují po mně něco k pití. Z ledničky vytahuji
„zelenou“, ta teď frčí. Všichni ohrnuli nos a jdou domů. No co,
aspoň ušetřím.
Jako každý měsíc musím i dnes nachystat podklady pro dvouhodinové školení. V takové kanceláři to je radost školení dělat.
Na internetu najdu vše, dokonce mi na monitoru vyskočí sem,
tam i nahá hasička.
Protože už mě bolí z monitoru oči, usedám do rohu na sedačku
a nalívám si „zelenou“, kterou všichni pohrdli. Začínám být zelený. Už není sedačka krásná.
Ráno jsem se vzbudil (naštěstí doma) a při snídani slyším houkat sirénu. Spěchám do kanceláře, abych mohl z počítače vyjet
příkaz k jízdě, který řidič potřebuje. Na počítači rychle vyhledávám nejlepší trasu k zásahu. Bohužel jsme pomalí a při vyběhnutí
z kanceláře vidím jen zadek automobilu, jak mizí v zatáčce.
Vracím se tedy ke stolu a začínám poťukávat prsty po klávesnici. Je nutno si nachystat „zprávu o zásahu“. Ta se vyplňuje pro
operační středisko HZS v Břeclavi, aby věděli, co se na zásahu
dělo, na co se zapomenulo, čí se zachránil majetek nebo naopak
komu kompletně shořel.
Zprávu o zásahu tvoří čtyři strany formátu A4 a každý velitel
směny je každoročně školen, aby byla zpráva vyplněna správně.

Z dálky slyším rachot řvoucího motoru. Á, kluci se už vrac!
Dva vkročí do mé naleštěné kanceláře, nevědomky opráší rukavice od popela. Zásahový kabát letí na stůl a klávesnice ze stolu
dolů. Kdyby nebyla bezdrátová, třeba by ji kabel udržel. Ačkoliv
jsem trošku rozhozen, zapisuji si tužkou (klávesnice nefunguje)
údaje ze zásahu. Hm, zamořený prostor. „To jste používali dýchací přístroje?“, ptám se. Od každého dýchacího přístroje musí
být vedena evidenční karta, o každém použití musí být napsán záznam. Než jsem si poznamenal, co jsem potřeboval, kluci si sedli
na sedačku. Tam, kde jsem ji nezašpinil já, ji zašpinili oni.
Moje nádherná kancelář přestává být nádherná.
Nastává čas zkontrolovat v hasičce všechny motorové agregáty. Každý stroj má svoji knihu, kde jsou zaznamenávány periodické kontroly, zásahy, výměny provozních náplní, tankování
PHM nebo zjištěné závady. Provozní deník jsem měl evidován
i v počítači, ale nejde mně stále klávesnice.
Nakonec kontrolujeme společně náplně akumulátorů u zásahových vozidel. Akumulátory jsou v rukavicích vytaženy, voda je
zkontrolována. Vše v pořádku. Na křesle v mé kanceláři zjišťuji,
že v akumulátoru není voda, ale kyselina. Křeslo se mi rozpadá,
přičemž přemýšlím, jestli vůbec bylo kožené a nedovedu si vysvětlit, kde se kyselina vzala na křesle v kanceláři. Pravděpodobně se mi vylila na rukavice, které jsem si na křeslo odložil.
Je čas jít domů. Po čtrnácti dnech zjišťuji, že jsem se na krásné
nahé hasičky nedíval zadarmo. Internetový portál mi poslal složenku na 1 400 Kč.
Mé myšlenky mě dovádějí k tomu, že není všechno zlato, co
se třpytí!
Tento článek Vám měl přiblížit kancelářskou práci dobrovolných hasičů. V žádném případě neměl poukázat na to, že co
dostaneme, zničíme.
Od roku 1999, kdy se začala jednotka SDH Velké Pavlovice
profesionálně vybavovat, nebylo zničeno žádné vybavení, žádný
agregát. Odepisuje se pouze spotřební materiál, jako jsou ochranné pomůcky a drobné nářadí. Pyšně můžu také prohlásit, že nás
u zásahu nezklamala žádná technika (čerpadla, pila, elektrocentrála).
Petr Hasil
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Slavoj Velké Pavlovice – oddíl kopané zahájil fotbalovou sezónu
V polovině srpna začala další fotbalová sezóna. Pro všechna
mužstva Slavoje bude velmi náročná,
dá se předpokládat, že většina z nich bude mít velké problémy
se záchranou svých soutěží.
„A“ mužstvo po porážce ve Šlapanicích naprosto zbytečně
ztratilo dobře rozehraný domácí hodovní zápas proti Bučovicím
a získalo pouze bod po remíze 2:2. Na zasloužený bod z Lanžhota
nedokázalo mužstvo doma navázat a po velmi špatném výkonu
podlehlo průměrnému soupeři z Dubňan 1:2, když se hlavně
nedokázalo vyrovnat z absencí defenzívních hráčů Tesaříka
a Proška. V dalším kole tým překvapil ambiciózní „béčko“ Šardic
a přivezl si zaslouženou výhru 2:0.
Velmi špatná je situace v „B“ mužstvu. Po celkem dobrém
začátku podzimu (těsná porážka v Pohořelicích 2:1 po dvou
brankách z penalt, ta druhá v 92.minutě ! a remíza se silnou Charvatskou NV doma 1:1) se v mužstvu výrazně projevila zranění,
absence hráčů a také velmi úzký kádr mužstev. Následovaly tři
výrazné porážky a do budoucna velký otazník, zda mužstvo bude
schopné podzimní část okresního přeboru vůbec dohrát!
Dorost převzal před novou sezónou jako hlavní trenér Luděk
Šefránek. Po hodovní porážce s Bučovicemi mužstvo ztratilo velmi dobře rozehraný zápas v Lanžhotě, kde domácí v posledních
10 minutách dvěma brankami získali bod za remízu 2:2. Po další
domácí porážce s mužstvem Dubňan se podařilo konečně vyhrát
na půdě velmi silného Krumvíře 3:2.

Starší žáky převzal jako hlavní trenér Tomáš Baťa a potýká se
s velkým nedostatkem hráčů. V zápasech nastupuje většinou 8 – 9
starších žáků a zbytek doplňují mladší. Mužstvo zatím všechny
zápasy prohrálo, většinou těsně o jeden nebo 2 góly. Problémy
jsou hlavně s taktickou vyspělostí v zápasech, většinu branek dostávají ze standartních situací, které nedokážou ubránit.
Mladší žáky vede jako trenér Pavel Ušpák a také je trápí nedostatek hráčů, protože minimálně 3 – 4 hráči musí nastupovat
už za starší žáky. Všechny své zápasy také prohráli, ale většinou
výrazným gólovým rozdílem.
Mužstvo základny nemělo, poté co skončil u týmu dlouholetý
trenér Jan Melichar, dlouho trenéra.
Nakonec se díky aktivitě některých rodičů podařilo trenéra
získat, stal se jím Aleš Martinek.
K prvnímu zápasu odjela základna do Křepic, kde po zlepšeném výkonu ve druhé půli zaslouženě zvítězila 2:0.
Družstvo žen se letos poprvé přihlásilo do oﬁciální soutěže řízené ČMFS. Hraje Moravsko-slezskou ligu žen, skupinu B (druhá
nejvyšší soutěž u nás!). Samozřejmě, že některá zkušenější družstva jsou výrazně kvalitnější, ale věříme, že se děvčatům v silné
soutěži alespoň podaří bodovat. Po dvou úvodních výrazných
porážkách s Božicemi a Hodonínem sehrála děvčata doma vyrovnaný zápas proti Hovoranům. Nakonec sice prohrála 1:2, ale
Jarka Janů se svým prvním vstřeleným gólem družstva ve druhé
lize zapsala do historie fotbalu ve Velkých Pavlovicích!
František Čermák

ČENDA TOUR 2007 … vzpomínka na Jana „Čendu“ Čeňka
areálu.
V
sobotu
Po namá25. srpna se
havé cyklistice
sešli v areáse
účastníci
lu TJ Slavoj
sjeli
opět
Velké Pavlodo
Velkých
vice účastníci
Pavlovic, kde
5.ročníku ČENakci zakončili
DA
TOUR
společným
2007.
Jedná
posezením
se o vzpomíns
hudebním
kovou akci na
doprovodem.
kamaráda sporOrganitovce a vášnizátoři
akce
vého cyklistu
děkují
všem
Jana „ČENDU“
kamarádům
Čeňka, který
nás
opustil
za účast, za
v roce 2002 ve
sponzorskou
Účastníci letošního ročníku ČENDA TOUR.
foto: archiv TJ Slavoj
věku pouhých
podporu patří
26 let.
velký dík ﬁrmě
Každoročně se vydává více než 50 jeho kamarádů a známých
TOPO Brno, vinařství BALOUN, podlahářské ﬁrmě V-PLAST
ve žlutých dresech s nápisem „ČENDA TOUR 2007“ na cyklisa panu Milanu Koubkovi za připravené občerstvení a pohoštění
tický výlet po památkách našeho okresu. Letošní trasa byla dlouv průběhu celé akce.
Za organizátory Vlaďka a Mirek Levčíkovi
há přes 60 km a vedla z velké části oblastí Lednicko-valtického
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BURČÁK OPEN 2007
Dne 8. září se na antukových kurtech ve Velkých Pavlovicích
uskutečnil již VI.ročník tenisového turnaje ve čtyřhře-Burčák
open. Letošního, patrně nejkvalitněji obsazeného turnaje, se zúčastnilo celkem 14 párů, které byly rozlosovány do tří skupin, ze
kterých dále postoupilo 8 nejlepších do čtvrtﬁnále. V semiﬁnále
pak bylo následující obsazení: Peterek/Šindler-Šefránek/Levčík
6:3 a Kalina/Černý-Nippert/Klimovič 6:0. Ve ﬁnále velmi kvalitního utkání zvítězila dvojice z Břeclavi/Ladné, která porazila pár
z Bašky ve dvou setech 7:5, 6:2 a zaslouženě si odvezla největší
poháry.

Díky pěknému počasí a kvalitním hráčům byl ve Velkých
Pavlovicích k vidění opravdu skvělý tenis. Chtěl bych poděkovat
všem zúčastněným hráčům a také hlavnímu sponzorovi turnaje
ﬁrmě C.I.D. za pěkné ceny,
Kvalitní tenis by mohl být viděn v Pavlovicích také v příštím
roce, nejen díky takovým turnajům, ale také proto, že ve II. lize
tým TK Slavoj skončil v základní skupině na druhém místě a bude bojovat v baráži o postup do I. ligy neregistrovaných tenistů
okresu Břeclav.
Dalibor Šefránek

Ještě v letošním roce zahájí stavební společnost MIKULICA
s.r.o. Velké Pavlovice výstavbu bytových domů v rozvíjející se části
Města Velké Pavlovice – v lokalitě
Padělky. Byty budou po dokončení
prodány do osobního vlastnictví.
Budou postaveny tři třípodlažní
bytové domy umístěné v prostoru
jižně od křižovatky
ulic Bří Mrštíků
- Růžová. Bytové domy budou
provedeny z tradičních materiálů,
základy betonové,
zdivo cihelné systém POROTHERM, stropy železobetonové, kombinované s prvky MIAKO, střešní konstrukce dřevěná, krytina pálená
keramická.

V domech budou umístěny byty 3 + kk, 2 + kk a 1 + kk.
Výstavba prvního domu bude zahájena ještě v letošním roce,
možnost nastěhování v listopadu 2008.
Byty budou
před nastěhováním prodány do
osobního vlastnictví
novým
majitelům.
Všem zájemcům o koupi
bytu v nových
bytových
domech poskytne
veškeré
další
informace:
ing. Martin Bálka, tel. 777 736 400, kancelář v sídle společnosti MIKULICA s.r.o. Hlavní 93, Velké Pavlovice.

PLACENÁ INZERCE

VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Od roku 2002 probíhají ve Velkých Bílovicích kurzy angličtiny
pro dospělé (v budově základní školy) a kurzy angličtiny pro ﬁrmy.
Studenti jsou rozděleni do skupin dle jazykové znalosti
a požadavků studentů, a to od úplných začátečníků (Beginner)
až po středně pokročilé (Intermediate). Zdarma a nezávisle
je otestována pokročilost studenta (test trvá 10 – 30 min dle
pokročilosti) a doporučen optimální kurz nejlépe odpovídající
požadavkům a pokročilosti. V každém kurzu je maximálně 12
studentů (většinou však 8).
Kurzy probíhají od druhé poloviny září do poloviny června, a to
1x2 hodiny týdně nebo 2x2 hodiny týdně, od 17:15 do 18:45 nebo
od 19:00 do 20:30.
Učební materiály jsou interaktivní, uživatelsky přívětivé, zábavné
a motivující. Zahrnují všechny aspekty jazyka – výslovnost,
mluvení, poslech, čtení, psaní, gramatiku a slovní zásobu.
Součástí těchto učebních materiálů jsou také průběžné testy, podle
kterých si studenti sami ověřují své znalosti a dovednosti. Studenti
mají možnost bezplatného zapůjčení anglické literatury.
Všechny kurzy jsou pečlivě připraveny a mají vzájemnou
návaznost. Každý kurz má stanovený program s danou vstupní
a výstupní úrovní.

Kurzy jsou ukončeny testem, kde si studenti ověří nově
nabyté znalosti. Po absolvování testu studenti obdrží certiﬁkát
o dosaženém jazykovém vzdělání. Na konci každého stupně
pokročilosti (stupně pokročilosti jsou určeny Evropskou unií)
studenti mají možnost absolvovat zkušebně test dle Cambridge
zkoušky KET nebo PET (opět podle příslušné úrovně).
Kurzy si můžete vyzkoušet sami v rámci bezplatné hodiny
(první vyučovací hodina v novém školním roce).
Při dojíždění z obcí bez přímého nebo se špatným spojením,
je možno se domluvit s již studujícími studenty na společné
dopravě autem.
Nedílnou součástí výuky jsou i oblíbené společenské
programy pro studenty - školní výlety, vánoční a závěrečný
„večírek“, atd.
Kurzy jsou určeny pro každého bez rozdílu věku či vzdělání.
Cena kurzu je 3 300 Kč (při 1x2 hodinách týdně) na celý školní
rok.
Bližší informace na tel. 776 720 010, 519 346 285 nebo na
e-mail adrese aj.velke.bilovice@seznam.cz.
Jana Leblochová
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Máte zájem učit se anglicky?
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SEZNAM KONTAKTŮ NA MOBILNÍ TELEFONY
OBČANŮ VELKÝCH PAVLOVIC

Bálka Martin, Ing., Dlouhá,
691 06 Velké Pavlovice
Telefon: 777 736 400

Hrbáček Antonín, zahradní 25,
691 06 Velké Pavlovice
Telefon: 723 091 809

Valoušek Petr, V Sadech 29,
691 06 Velké Pavlovice
Telefon: 723 551 351

Dohnalová Eva, Nová 2,
691 06 Velké Pavlovice
Telefon: 604 182 369

Inková Marie, Bezručova 10,
691 06 Velké Pavlovice
Telefon: 777 150 399

Valová Milada, V sadech 31,
691 06 Velké Pavlovice
Telefon: 739 816 528

Dvořáček Jiří, Hlavní 13,
691 06 Velké Pavlovice
Telefon: 723 930 123

Kostrhun Stanislav, Hlavní 76,
691 06 Velké Pavlovice
Telefon: 722 531 615

Veverka Pavel, Ing., Trávníky 17,
691 06 Velké Pavlovice
Telefon: 511 115 706

Dvořák Antonín, Ing., Nová 28,
691 06 Velké Pavlovice
Telefon: 605 903 033

Marek Miroslav, Zahradní 37,
691 06 Velké Pavlovice
Telefon: 605 350 205

Vlčková Zdenka, Dlouhá 70,
691 06 Velké Pavlovice
Telefon: 776 255 956

Dvořáková Ludmila, Ing., Nová 28,
691 06 Velké Pavlovice
Telefon: 732 323 440

Moškvan Vladimír, Starohorská 15,
691 06 Velké Pavlovice
Telefon: 605 809 835

Zajícová Emilie, Dlouhá 60,
691 06 Velké Pavlovice
Telefon: 603 726 145

Francová Marie, Střední 21,
691 06 Velké Pavlovice
Telefon: 774 609 336

Nováček Ladislav, Hlavní 92,
691 Velké Pavlovice
Telefon: 606 211 219

Franc Roman, Kpt. Jaroše 5,
691 06 Velké Pavlovice
Telefon: 777 727 481

Schäfferová Marta, Tábor 19,
691 06 Velké Pavlovice
Telefon: 720 427 571

Hájek František, Zelnice 15,
691 06 Velké Pavlovice
Telefon: 606 559 630

Vala František, V sadech 31,
691 06 Velké Pavlovice
Telefon: 731 073 633

Horáčková Marta, Starohorská 25,
691 06 Velké Pavlovice
Telefon: 604 820 548

Valná Pavla, Dlouhá 70,
691 06 Velké Pavlovice
Telefon: 777 563 360

!!! VÝZVA !!!
Máte-li zájem zařadit číslo na
Váš mobilní telefon do Seznamu kontaktů na mobilní telefony
občanů Velkých Pavlovic, obraťte se na Turistické informační
centrum Velké Pavlovice, Hlavní 9, tel.: 519 428 149, e-mail:
bartova@velke-pavlovice.cz,
seznam bude nadále průběžně doplňován a aktualizován. Děkujeme za
Váš zájem!
Karolína Bártová

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