červen 2006

Velkopavlovický zpravodaj
PARLAMENTNÍ VOLBY 2006
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou mimořádné vydání Velkopavlovického zpravodaje. Vedení města rozhodlo o tomto vydání před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR proto, aby umožnilo politickým stranám činným ve Velkých Pavlovicích vyjádřit
své stanovisko k volbám. Každá politická strana dostala k dispozici jednu tiskovou
stranu, jejíž obsah nebyl korigován. Prezentace politických stran najdete uvnitř čísla.
Vážení spoluobčané, věřím, že se všichni zúčastníte voleb, které budou ve dnech
2. a 3. června, a do parlamentu zvolíte zástupce demokratických stran.
Ing.Martin Bálka
starosta města
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Z jednání Rady města Velké Pavlovice
Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje
zabývala následující problematikou:
– inventury majetku města a příspěvkových organizací zřízených městem (Mateřská škola, Základní škola a Gymnázium) za
rok 2005
– pozemkové úpravy Kopečky, ke kterým se konalo již závěrečné projednání, následně bude vydáno rozhodnutí a po nabytí právní
moci bude proveden zápis do katastru nemovitostí
– pozemkové úpravy Padělky, kde se účastníci pozemkových
úprav, neboli vlastníci pozemků dohodli na umístění stavebních
míst
– změnu č. 2 územního plánu města, pořizovatelem musí být
pověřený úřad - Městský úřad Hustopeče, veškeré podklady byly
předány, projednání se bude konat koncem května
– změna č. 1 regulačního plánu města je projednána, v současné
době probíhá proces schvalování
– rozpočtového opatření 1/2006, které se týká přijaté dotace na
volby do Poslanecké sněmovny konané v červnu 2006
– schválila příspěvek ve výši 3 000 Kč Ústavu sociální péče
Zborovice, Hlavní 1, Zborovice u Kroměříže na zajištění programu
60. výročí založení ústavu. V tomto ústavu žije již déle než 20 let
pan Josef Barvík, bývalý občan města Velkých Pavlovic
– schválila pronájem obecního pozemku, kultury orná, v trati
Sůdný, parc.č. 4058 o výměře 951 m² panu Liboru Bauerovi, V Sadech 23, 691 06 Velké Pavlovice Záměr pronajmout pozemek byl
řádně zveřejněn v souladu s § 39 zákona o obcích
– projednala žádost obyvatelů ulice Zahradní – domy č. 6 – 20
o opravu chodníku na této ulici – uložila Městské policii provést
místní šetření a doplnit důležitost opravy chodníku do seznamu
všech chodníků města, který má MěPO zaveden. V letošním roce
jsou a budou prováděny opravy chodníků, jejichž stav je v havarijním stavu nebo nejsou vybudovány vůbec
– uzavření MŠ v době letních prázdnin – od pondělí 31. 7. 2006
do 31. 8. 2006, provoz bude zahájen v pátek 1. 9. 2006
– povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ - navýšení z 24 dětí
na 28 dětí ve třídě
– žádost Miroslavy Horákové o odkoupení části pozemku Pod
Floriánkem parc.č. KN 4465, 4466 za účelem výstavby garáže - doporučuje odprodat část pozemku a udělit souhlas se stavbou v případě, že stavba garáže bude vzhledově navazovat na stávající patrové
garáže. Dále doporučuje informovat občany ve zpravodaji, kdo má
zájem o výstavbu garáže jako pokračování patrových garáží
– v souvislosti s přidělením bytu v bytovém domě na ul. Nádražní 7 paní Ulicové projednala nájemné, které bude v nájemní
smlouvě stanoveno dohodou, cena nájemného bude stejná jako
regulované nájemné
Zastupitelstvo města na svém XXIII. zasedání, které se konalo dne 4. května 2006 mimo jiné projednalo:
• informaci o činnosti rady města od posledního zasedání
• schválilo rozpočtové opatření č. 1/2006 schválené radou města
dne 28. 4. 2006 na základě zmocnění ZMě, týkající se přijaté dotace
na volby do PS 2006 + navýšení neinvestiční dotace – souhrnného
dotačního vztahu

• projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2006 snížení celkových příjmů včetně ﬁnancování o 468 tis. Kč a snížení
celkových výdajů o 468 tis. Kč a rozpočtový výhled pro rok
2007 – 2009
• schválilo vyúčtování čerpání sociálního a kulturního fondu za
rok 2005 a rozpočet SKF na rok 2006
• projednalo a schválilo vyřazení majetku města dle návrhu
ústřední inventarizační komise a závěrečný účet o hospodaření města Velké Pavlovice za rok 2005 s výhradou
• schválilo obecně závaznou vyhlášku města Velké Pavlovice
č. 1/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Velké Pavlovice č. 2/2003 o místních poplatcích
• projednalo a schválilo odpis pohledávky ﬁrmy Agrostav Hustopeče a.s. ve výši 221 890 Kč z důvodu její nedobytnosti a dohodu
se správcem konkurzní podstaty Agrostavu Hustopeče a.s. o snížení
závazku vůči Agrostavu ze 2 165 922 Kč na 1 298 225 Kč
• schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky
paní Věře Ševčíkové, bytem Bezručova 32, Velké Pavlovice na
zateplení RD ve výši 10 000 Kč
• schválilo garanci za náklady projektu „Cesty 2006“ podaný
Gymnáziem Velké Pavlovice v plné výši, tj. 235 000 Kč a úhradu
25% z této celkové ﬁnanční částky, tj.: 58 750 Kč
• schválilo přijetí dohody o sloučení Mikroregionů Hustopečsko
a Kloboucko pod Mikroregion Hustopečsko

Foto: archiv

• schválilo přijetí dohody mezi Městem Velké Pavlovice a Gymnáziem Velké Pavlovice o partnerství k projektu „Centrum rozvoje
vzdělávání v oblasti výtvarné výchovy vytvořením centra výtvarných činností“
• schválilo spoluúčast na projektu mezi Městem Velké Pavlovice
a Moravskými naftovými doly Hodonín o partnerství k projektu
„Rekonstrukce dětského hřiště“, v celkové hodnotě 750 tis. Kč, kde
město i MND se budou podílet částkou 300 tis. Kč, město pak svými
pracovníky provede práce v hodnotě 150 tis. Kč
• projednalo a schválilo odkoupení pozemku – části zahrady
u RD Valných a Hercogových na ulici Brněnská šířky 2 m na odstavnou plochu a chodník za 52,50 Kč/m².
• projednalo a schválilo prodej majetku města dle vyhlášky
o prodeji nemovitostí a výsledku dnešního jednání:

z radnice

– pozemku parc. č. KN 2709/2 v k.ú. Velké Pavlovice o výměře
3 m² manželům Janovi a Evě Buchtovým, bytem Trávníky 1, Velké
Pavlovice
– pozemku parc.č. KN 4641/258 v k.ú. Velké Pavlovice o výměře 399 m² manželům Martině a Michalovi Grůzovým, bytem
Vrbice 364
Některé dotazy a připomínky členů zastupitelstva města
a občanů města, které byly na zasedání uplatněny:
– člen ZMě Ing. Veverka se dotázal za obyvatele ulice Pod
Břehy, zda by bylo možné u cihelny umístit radar. Ing. Bálka odpověděl, že byla projednána žádost paní Zuzany Kosíkové, která
za občany již tento požadavek podala. Na ulici Brněnské je jeden
radar umístěn, jeho provoz stojí několik tisíc měsíčně. Na město
došly nabídky různých ﬁrem s nabídkou pronájmu radarů, ale žádná
nebyla pro město výhodná. Bylo konzultováno i umístění retardéru
jak na komunikaci Brněnská, tak i na ul. Pod Břehy, ale vzhledem
k tomu, že ani jedna komunikace není v majetku města, není tato
varianta možná.
– člen ZMě Ing. Veverka se dotázal, kde je křížek, který se
nacházel na silnici na Rakvice a který byl při havárii poničen.
Ing. Bálka odpověděl, že se opravuje, po dokončení opravy bude
navrácen zpět na místo.
– Ing. Pejchl upozornil na křížek umístěný při komunikaci na
Němčičky, který je ve špatném stavu a je zapadlý v hlíně. P. Dostoupil, vedoucí pracovní skupiny města odpověděl, že tento křížek
je poslední, který se bude opravovat. Ing. Pejchl dále upozornil
na zanesené a ucpané vpusti kanalizace. Ing. Bálka odpověděl, že
opravy poničených komunikací po zimě a čištění vpustí kanalizace
je v plánu.
– paní Věra Hercogová se dotázala, jakým způsobem je možné
řešit problém s pozemkem, který je v lokalitě pozemkové úpravy
Kopečky a po dokončení této pozemkové úpravy připadne do jejího
vlastnictví. Na pozemku je v současné době skládka a vybudováno
oplocení, pozemek původně náležel jinému vlastníku. Ing. Procházka odpověděl, že po vydání rozhodnutí o pozemkové úpravě
a nabytí právní moci může p. Hercogová staré oplocení zrušit a pozemek si oplotit svým oplocením v nových hranicích. Před tím, než
se staré oplocení zruší, je třeba se dohodnout s vlastníkem plotu.
– paní Věra Hercogová dále upozornila na nepořádek na pozemcích občanů i na veřejném prostranství, na odstavené vlečky a že by
městská policie měla tento nepořádek vidět. Ing. Bálka odpověděl,
že policie občany upozorňuje, zasílá výzvy, pokuty a v současné
době budeme přistupovat i k exekucí
– Ing. Procházka informoval členy ZMě, že v týdnu od 9.5. do
12. 5. bude probíhat výsadba stromů v lesoparku, s výsadbou budou
vypomáhat žáci školy a následně se o stromy budou i starat. Paní
Věra Hercogová připomenula, že i původní lesík vysazovali žáci
zdejší školy.
Jitka Krátká
tajemník MěÚ
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Studenti základní školy pomáhali
vysazovat lesopark
Výsadbou prvních 60 ks vzrostlých stromů byla zahájena
počátkem května etapa osazování nového lesoparku u zastávky
ČD. V místě, kde se ještě před dvěma roky nacházel topolový
lesík, vzniká základ nového parku. Tentokrát se nebude jednat
o monokulturu, jak tomu bylo v uplynulých 70 letech. Postupně zde bude vyrůstat smíšený porost listnatých javorů, dubů,
buků, jasanů, líp a jeřábů v kombinaci s jehličnatými smrky
a borovicemi. Vzrostlé stromy pochází z okrasných školek
v Litomyšli a Smržic u Prostějova, část dřevin je dovozových.
Několik vzrostlých stromů pochází také z okrasné školky Školního zemědělského podníku VŠZ, pracoviště Lednice na Moravě. Tato školka je v současné době v likvidaci a díky podpoře
ing.Ladislava Kánského a zaměstnanců této školky bylo za výhodných podmínek odebráno nejen několik vzrostlých stromů
pro výsadbu lesoparku, ale také několik set okrasných keřů pro
ozelenění města. Tyto byly využity při výsadbě kontejnerů na
autobusovém nádraží a také při výsadbě nového živého plotu
na ul.Nádražní podél nově budovaného chodníku. Část keřů
bude využita při výsadbě v lesoparku, jako doplněk ke vzrůstajícím stromům.
Při vlastní výsadbě využilo Město Velké Pavlovice nabídku
na pomoc od základní školy. Na 40 studentů, žáků 9.tříd se tak
podílelo na výkopových pracích a současně i při výsadbě. Snad
jim práce při zakládání lesoparku pomůže k uchování vzpomínek na studentská léta a současně i vytvoří vztah k tomuto
krásnému dílu. Město tímto děkuje studentům i pedagogickému sboru za pomoc.
Vzhledem k tomu, že dosadba lesíka bude průběžně probíhat v několika etapách, stále platí nabídka města na výsadbu
vlastního stromu v tomto areálu. Podmínkou je respektovat
projekt výsadby lesoparku. Bližší informace získáte na MěÚ
u místostarosty města.
Ing.Pavel Procházka
místostarosta města

Studenti při výsadbě lesoparku. Foto: M. Pecka
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Telegraﬁcky
• Okrasné betonové kontejnery umístily služby města
v uplynulých dnech na autobusovém nádraží. Záměrem je
zmenšení autobusového nádraží a vytvoření nových parkovacích míst pro osobní vozidla v tomto prostoru. Současně
kontejnery splňují požadavek mobilní zeleně a jejího přesunutí v případě potřeby při konání kulturních akcí, jako je
například vinobraní. Zřejmě se někomu zdálo, že jsou keře
příliš hustě osázeny, a tak již po prvním víkendu kontejnerům
odlehčil a několik okrasných keřů odcizil.

• Velkou prezentací velkopavlovického vinařství se stala
výstava „Víno a destiláty“, konaná v Praze v polovině května. Na této prestižní výstavě v našem hlavním městě důstojně
prezentovali své produkty vinařské ﬁrmy VINIUM a.s., Pavlovín, Šlechtitelská stanice Velké Pavlovice, ﬁrma Radomír
Baloun a poprvé také sdružení Víno z Velkých Pavlovic, které se představilo ve veletržním stánku zapůjčeném od Města
Velké Pavlovice. Sdružení menších vinařů vzniklo před
necelým rokem a je obdivuhodné, s jakou aktivitou se snaží
propagovat vinařství a vinařskou turistiku. Účast na veletrhu
je toho příkladem.

Nově umístěné okrasné betonové kontejnery na autobusovém nádraží.

Velkopavlovicčtí vinaři ve svém prezentačním stánku na výstavě Víno
a destiláty v Praze.
Foto: P. Procházka

Foto: P. Procházka

Detoxikace podle MUDr. J. Jonáše - čínská medicína a zdraví
Ve středu 17. května se uskutečnila na Městském úřadě přednáška o zdraví z pohledu čínské medicíny. Protože se léta zajímám o alternativní medicínu, šla jsem si přednášku poslechnout.
Před klasickou hrstku zájemců – převážně žen – předstoupila
sympatická mladá žena, na první pohled zcela zdravá a bez vady.
Hned v úvodu nám ale velmi otevřeně vyložila, čím před nedávnou dobou prošla. Po nálezu rakoviny následovala operace, pak
chemoterapie i ozařování. Sotva se sebrala z jedné pohromy,
rakovina vybujela na jiném místě. Opět další operace. Po těchto
zákrocích byla tak vyčerpaná a unavená, že měla sílu jen na nejnutnější zabezpečení dětí – zbytek prospala.
V té době objevila paní, která jí nabídla systém detoxikace
podle MUDr. Josefa Jonáše. Ten spočívá - velmi krátce a laicky
řečeno – v tom, že vyškolený člověk změří pomocí speciálního

přístroje toxickou zátěž organizmu a podle výsledků měření nasadí
příslušný detoxikační lék. Tento lék nastartuje v organizmu očistný
proces, při kterém posílený imunitní systém vypudí jedy z těla ven.
MUDr. Jonáš je známý lékař, kterého již za totality uchvátila čínská medicína, učil se jí a jako první čklověk u nás napsal
o ní knihu Křížovky života v době, kdy o celostní medicíně běžný
smrtelník neměl potuchy. Celý život se zabývá problémem toxické
zátěže organizmu a objevil, že kdekoliv v lidském těle mohou být
opouzdřená infekční ložiska, která dokážou po léta trvale škodit
organizmu, a ty je nejtěžší odstranit. Tímto objevem se vysvětluje
spousta chronických obtíží lidí, se kterými si běžná medicína neví
rady. Systém řízené detoxikace je výsledkem celoživotního bádání
lékaře, který se nebál vybočit z klasické medicíny.
Ale abychom se vrátili k našemu příběhu: paní Loskotová

publicistika
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Expedice „Krajem André“
Společný projekt pěti obcí na zřízení nové cyklostezky s názvem „Krajem
André“ bude oﬁciálně představen
1. července letošního roku. Cyklostezka, která vede z Hustopečí,
přes Starovičky, Velké Pavlovice,
Bořetice a s cílem na Vrbici, seznámí návštěvníky s krásami vinorodé
jižní Moravy. Součástí projektu
bude nové značení, vybudování
informačních tabulí a zajímavý
kulturní program ke dni otevření
této cyklostezky.
Příznačný název „Krajem André“ byl zvolen po odrůdě, která
je pro naši oblast charakteristická
a jejíž původ je v našem městě.
Vznikla
křížením
Frankovky
a Svatovavřineckého ve Šlechtitelské stanici ve Velkých Pavlovicích.
Zde bude také jedna ze zastávek při
slavnostním otevření. Odrůda André je poměrně náročná na vhodnou
polohu. Dobré André však dává
harmonické víno s výraznější odrůdovou vůní a intenzivní barvou.
A právě tyto vlastnosti kvalitních
jihomoravských vín (a nejen André) mohou ochutnat účastníci „Expedice Krajem André“, kterou by se
měla celá trasa otevřít 1. července
2006. Čeká na ně nejen kvalitně
upravený nový povrch cyklostezek,
ale také bohatý program ve všech zainteresovaných obcích a městech. A samozřejmě možnost ochutnat a porovnat špičková
jihomoravská vína.

Pořadatelé připravují pro všechny
zájemce bohatý program nejen na prv-

u rybníčku a návštěva vyhlídkového místa
nad Starovičkami s krásným výhledem na
Pavlovské vrchy a Novomlýnské nádrže. Ve Velkých Pavlovicích bude
připraveno občerstvení na hřišti za
kostelem, otevřeny budou i vinné
sklepy sdružení vinařů Víno z Velkých Pavlovic. Chybět samozřejmě
nebude návštěva sídla recesistické
Kravihorské spolkové republiky
v Bořeticích a možnost vyhlídky
z nové rozhledny. Cíl cesty je na
Vrbici, kde romantické sklepy Na
Stráži jsou mimořádným lákadlem
pro turisty. Trasu je možné absolvovat i v opačném směru, to znamená
start na Vrbici a cíl v Hustopečích.
Předpokládaný start se připravuje na
09,00 hodinu ranní.
Projekt je ﬁnančně podporován
z Vinařského fondu ČR a pořadatelé
Vás tímto srdečně zvou na tuto akci.
Využijte této příležitosti a pozvěte
své známé k seznámení se s naším
krajem.
Více informací o programu
a trase nové cyklostezky „Krajem
André“ získáte na infocentru Velké
Pavlovice.
tel.: 519 428 149
mail: infocentrum@velke-pavlovice.cz

ní prázdninový den, ale na celý týden,
kdy by se měl jih Moravy stát centrem
cykloturistiky. Trasa návštěvníky zavede
do vinařského muzea v Hustopečích. Ve
Starovičkách bude připraveno občerstvení

www.velkopavlovicko.cz
www.hustopece-city.cz
www.velke-pavlovice.cz
Ing.Pavel Procházka

z Hustopečí vyzkoušela tuto metodu na sobě. Při vyšetření se prokázalo i to, co již tušila, že navíc prodělala lymskou boreliózu. Po
požití příslušných léků se její zdravotní stav výrazně zlepšil a dnes
se cítí velmi dobře. Od té chvíle se stala nadšenou zastánkyní Jonášovy řízené detoxikace. Z vděčnosti za své vyléčení se sama této
dovednosti naučila, aby mohla pomáhat podobně postiženým lidem, ale ještě raději by lidi přesvědčila, aby předcházeli takovýmto
drastickým situacím a udělali něco pro své zdraví, dokud je čas.
Na závěr jeden poznatek z praxe: vzhledem k tomu, že paní
Loskotová měří pacienty z našeho nejbližšího okolí, není bez zajímavosti zjištění, že u mnoha místních lidí nachází v těle pesticidy
a těžké kovy.
Ivana Švástová
Paní Loskotová i po těžkých zkušenostech dnes září optimismem.
Foto: I.Švástová
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František Suský – malíř a dobrodruh – rodák z Velkých Pavlovic
Před několika dny k nám zavítal vzácný host - pan František
Suský, rodák z Velkých Pavlovic. Nejen, aby pobyl u svých příbuzných, ale také, aby uspořádal v podkroví Městského úřadu výstavu
svých obrazů a fotograﬁí. Vernisáž výstavy se uskutečnila v sobotu
20. května. Pan Suský se zúčastnil nejen vernisáže, ale pobyl ve výstavních prostorách celý týden trvání výstavy. Sem za ním přicházeli
jeho někdejší kamarádi, známí a spolužáci, ale i spousta dalších lidí.
Všichni museli obdivovat vitalitu starého pána, který znovu a znovu
ochotně vysvětloval vše o svých obrazech i fotograﬁích a odpovídal
na otázky všeho druhu. Prokázal taky skvělou paměť a smysl pro
humor. Přestože dlouhá léta žil daleko od České republiky a do
vlasti se po celou dobu trvání komunistického režimu nedostal, své
mládí strávené ve Velkých Pavlovicích má jasně před sebou: s pře-

František Suský se svými obrazy...

takové pořídil.
V guyanských
deštných pralesích je mnoho sídel, kam nevedou
žádné cesty a kde
pro velká letadla
nejsou
letiště.
Tam pan Suský
létá se svou
Cesnou a přiváží
všemožné zboží.
Pokud není při- Ne každý má po sobě pojmenovanou horu; navíc
stávací plocha, v Amazonii.
Foto: R. Veverka
věci se shazují.
Při svých nesčetných letech také objevuje, například horu, která
dnes nese jeho jméno. Při jiných toulkách našel jeskyně s asi 2 tisíce let starými kresbami a k tomu napsal vědeckofantastickou knihu
ve francouzštině.
Že pan Suský miluje přírodu, září z jeho obrazů. Na všech jsou

Foto: J. Vondrová

hledem jmenoval všechny své někdejší spolužáky i kantory, či kdo
v kterém bydlel domě.
Pan František Suský se narodil ve Velkých Pavlovicích
21. prosince 1927. Zde absolvoval obecnou školu i měšťanku, pak
navštěvoval hospodářskou dvouletku v Podivíně a pokračoval na
vyšší hospodářské v Olomouci. Již jako dítě se výrazně zajímal
o přírodu - jak vzpomínají spolužáci i sourozenci – s oblibou přinášel do školy různé kameny i živočichy.
Pak odešel jako praktikant do Věvrova (u Horšovského Týna).
V té době došlo k převratu (r.1948) a František jako dvacetiletý
uprchl do Francie. Francouzsky neuměl, a tak se zpočátku protloukal jako zemědělský dělník v Burgundech, pak pracoval v uhelných
dolech. Později využil svých hospodářských znalostí a stal se oblastním kontrolorem chovu skotu. Po té se posunul dále - do Rio de
Janeira, kde pracoval v lékařské laboratoři. Toulavé boty ho však
táhly do Kanady, ale protože něměl dost peněz na cestu, zastavil se
ve Francouzské Guyaně, aby si přivydělal. Zde se uplatnil jako člen
veterinární služby a přitom studoval místní květenu. To se mu pak
hodilo při práci pro evropské ﬁrmy těžící dřevo v Amazonii. Guyana mu učarovala. Žije tam již 54 let. Za tu dobu leccos prožil. Při
práci pro těžařské ﬁrmy se naučil pilotovat letadlo a později si sám

...a se svým synovcem Markem Suským a přítelem Josefem Prátem.
Foto: J. Vondrová

vidět různá zákoutí jihoamerického pralesa. Svěřil mi, že většinou
maluje, když prší. V klidu se koncentruje a vždy má několik pláten
rozmalovaných najednou. Skutečné scenerie má otisknuté v sobě
a ty pak maluje doma zpaměti. Jeho obrazy hýří nesčetnými odstíny zelené.
Některá plátna jsou možná až ponurá (když v pralese lije, příroda taková opravdu je), ale pan Suský je čilý, samá legrace a plný
optimizmu. Mezi povídáním o svých obrazech mi řekl: Člověk
potřebuje inspiraci, nějakou vášeň, musí tvořit, aby po něm něco
zůstalo.
Ivana Švástová

fórum občanů

7

DOVOLENÁ
Pavla Valná,
na mateřské, 27 let
Jak si představujete ideální dovolenou?
Ideální dovolená je pro mne s rodinou
u moře nebo na chalupě s bazénem a zahradou, aby se mohly děti vyřádit a my odpočinout. Také je dobré trávit ji s někým, kdo má
děti podobného věku. Až budou děti větší,
tak chci s nimi určitě jezdit po památkách a co
nejvíce poznávat.
Na co by jste nalákala turisty k nám?
Rozhodně, je zde spousta lákavých míst,
Lednice je krásná, Pálava, taky vinohrady, když
se na ně jenom díváte. Věřím, že pro člověka,
který je z jiného typu krajiny to je na první pohled úchvatné. Cyklistických stezek je tu dost,
takže určitě bych doporučila kolo.
Jaký vám připadá dnešní stav přírody
v našem regionu?
Celkově je zde velice krásně, sice tu není
skoro žádná panenská, neobdělaná krajina,
ale políčka vypadají taky velice pěkně. Připadne mi, že sama znám okolí čím dál míň. Jako
děti jsme však pátraly kolem Pavlovic, hráli
si hodně v přírodě, objížděly na kole. Dnes
už tolik ne. Ale těšíme se, až spolu s celou
rodinou opět vyjedeme poznávat více nejbližší okolí. Změnilo se určitě mnoho, tak je
co porovnávat.

Miroslav Svoboda,
zaměstnanec ČD, 33 let
Jak si představujete ideální dovolenou?
Máme dva kluky ve věku 11 a 9 let, takže se
snažíme jezdit jak po republice po památkách,
tak do zahraničí. Máme určitě raději aktivní dovolenou, takže když už někde jsme, potom se
snažíme místo a jeho krásy co nejvíce poznat.
Na co by jste nalákal turisty k nám?
Myslím, že je na co lákat. Ale jsou zde
veliké rozdíly. Místa jako Lednicko-valtický
areál, Pálava, Mutěnice či Pohansko jsou navštěvovány hojně, o jiných, neméně krásných,
se třeba vůbec neví. Ideální je projet si náš kraj
na kole. Je zde docela dost cyklostezek, které
by se ovšem měly zkvalitnit. Ale co by chtělo
více rozvinout je agroturistika. Ta v našem
kraji chybí docela. Taková, aby přiblížila lidem
z velkých měst, jak se skutečně žije na venkově
a vymýtila kolem toho mnoho předsudků.

Jaký vám připadá dnešní stav přírody
v našem regionu?
Myslím, že příroda je zde stále nádherná.
Je například škoda lužních lesů, které zanikly
se stavbou Novomlýnských nádrží. I když jejich
zbytky ještě najdeme. Už to však není takové,
jako dříve a navíc tento nešetrný zásah ovlivnil
další vývoj přírody a krajiny kolem. Co se týká
přímo okolí našeho města, nemůžu říct, že
bych ho znal dopodrobna, ale snažíme se jej

s rodinou poznávat. Často vyjíždíme na kolech
a proto na vlastní kůži cítím potřebu zkvalitnit
cyklostezky. Doporučil bych všem místním
vyzkoušet si turistiku ve vlastním kraji. Určitě
objeví spoustu krásných zákoutí a krás.

Ivana Hejlová,
učitelka, 41 let
Jak si představujete ideální dovolenou?
Jako rodina jezdíme v zimě na hory a v létě k moři. Dvakrát do roka vždy vyrazíme
změnit prostředí a atmosféru, načerpat novou energii. Máme rádi i termální koupaliště
na Slovensku nebo v Maďarsku. Je pravda,
že naše dospívající děti mají již své jasné
představy o dovolené, ale snažíme se vždy co
nejvíce skloubit mnohdy odlišné zájmy všech
členů rodiny. Osobně dávám přednost aktivní
turistice. Vezmu-li to od základu, sama moc
ráda vůbec jen cestuji. Dnes toho můžu využít
i ve své profesi: organizuji jednou do roka pro
naše studenty zájezdy do Anglie. Člověk nejen
pozná jiný způsob života, zdokonalí se tak v cizím jazyce, ale také naváže nová přátelství.
Na co by jste nalákala turisty k nám?
Záleží na tom, zda jde jen o dospělého člověka nebo celou rodinu s dětmi. Velcí si to
tady určitě užijí nejlépe v období hodů,
vinařských výstav a podobných akcích.
To si myslím, že pro mnoho lidí je doslova
exotické. Památky zde taky jsou - Lednice,
Valtice, Pálava nebo kostel v Kurdějově je
úžasný. Ale pro rodinu s dětmi to tu ideální není. Hlavně se není kam jít okoupat.
Možná nejlépe si vyjet na kole. To je dnes
velmi propagovaný způsob poznávání
našeho kraje a určitě ideální.

Jaký vám připadá dnešní stav přírody v našem regionu?
Do přírody a krajiny kolem hodně zasahuje zemědělství a vinařství. Chybějící
rozsáhlejší neobdělávanou půdu v našem
regionu nahrazují jiné krásy. Musím se
přiznat, že i když ráda cestuji kamkoliv,
nejbližší okolí města tolik neznám. Chtěla
bych, ale není tolik času.
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Děti přály maminkám
V letošním roce zajišťovala oslavu Dne matek naše mateřská
škola ve spolupráci s městem.
Program jsme pojali netradičně a nazvali jsme jej “Cesta kolem světa“. V ranních hrách si děti rády staví lodě z Polikarpovy
stavebnice. Jednu z těchto lodí jsme umístili na pódium místního
kina, kde se oslava konala. Program zahájil tanečním pásmem
Sadováček. Pak se za doprovodu hudby nalodilo šest námořníků
na palubu lodi a vypluli. První zastávkou byla Itálie, kde zhlédli
fotbalový zápas místních borců. Dalším státem, který navštívili,
byla Afrika s černoušky. V Jižní Americe předvedly děti námořníkům tanec makaréna.
S Indiány se námořníci setkali v Severní Americe. Zde také
zhlédli vystoupení kroužku Baby country. Při zastávce v Rusku
nemohla chybět ukázka z pohádky Mrazík s typickými ruskými
tanci. V Holandsku umíchala děvčata námořníkům čokoládu při
skladbě Čoko čoko.
Zvoláním kapitána: „Všude dobře, doma nejlépe!“ ukončili
námořníci plavbu u nás v Česku. Potom následovalo vystoupení
žáků základní školy, studentů gymnázia, DDM a dechové hudby
ze ZUŠ. Doufáme, že se vystoupení všech účinkujících líbilo.
Na závěr chceme poděkovat těm, kteří se podíleli na přípravě a
organizaci programu, rodičům za spolupráci při výrobě kostýmů
pro děti a divákům za jejich přízeň.
Jiřina Zigová
ředitelka MŠ
Děti z mateřské školy připravily svým maminkám pestrý program.
Foto: M. Pecka

Zápis dětí
do mateřské školy
Ve čtvrtek 20. dubna 2006 se konal
zápis dětí do mateřské školy pro školní
rok 2006-2007.
Celkem se dostavilo 29 rodičů
s dětmi. Z toho 15 rodičů zapsalo své dítě k pravidelné celodenní
docházce s termínem nástupu od
1. září do 31. prosince 2006. Tyto
děti
byly
přijaty.
Zbývajících
14 rodičů přihlásilo děti na 4 hodinovou docházku s termínem nástupu od
1. 9. 2006 do 30.6. 2007. Z důvodu
dodržení nejvyššího povoleného počtu
dětí ve třídách byla kladně vyřízena
polovina těchto žádostí podle pořadí
zapsání.
Jiřina Zigová
ředitelka MŠ

McDonald´sCup
Cup
McDonald´s
„McDonald´s Cup“ je fotbalový turnaj pro chlapce a dívky na
základních školách v České republice. Hlavní myšlenkou projektu
je nabídnout dětem pozitivní využití času a získat je pro pravidelnější sportovní aktivitu. Soutěž je určena pro všechny děti na prvním stupni základní školy.
McDonald´s Cup je postupová soutěž družstev, která začíná
školním kolem. Tato část se hraje dlouhodobě turnajovým způsobem. Nejlepší hráči postupují do okrskového a okresního kola.
Vítězové okresů se setkávají na krajském ﬁnále, které je vyvrcholením McDonald´s Cupu.
Do této fotbalové soutěže se za velkého nadšení žáků zapojuje
i naše škola. V říjnu začala probíhat první turnajová utkání mezi
jednotlivými třídami. V kategorii „A“ – žáci 2. a 3. ročníku a v kategorii „B“ – žáci 4. a 5. ročníku. Na okrskový turnaj do Kobylí
odjelo 11. května 2006 25 nejlepších fotbalistů naší školy.
Hráli výborně a pro ZŠ Velké Pavlovice vybojovali sportovci
obou kategorií první místo. Toto vítězství jim zajistilo postup do
okresního kola v Poštorné.
Všem mladým fotbalistům a fotbalistce přejeme do další reprezentace hodně štěstí a úspěchů. Děkujeme rodičům a TJ Slavoj za
vstřícnost a podporu při fotbalovém turnaji.
Mgr. Eva Drienková

školní okénko

Sportovní den s vybíjenou
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Škola v přírodě

V pátek 21.4.2006 pořádala ZŠ Velké Pavlovice již třetí
ročník okrskového kola ve vybíjené pro žáky 4. a 5. ročníků
ZŠ.
Díky turnaji se v našem městě sešlo 115 mladých sportovců se svými vyučujícími z okolních škol. Zahrát si vybíjenou
a poměřit své síly přijeli žáci z Hustopečí, Kobylí, Křepic,
Nikolčic, Podivína a Popic. Soutěžilo 9 družstev ve dvou
kategoriích.
Kategorie „A“ – dívky a kategorie „B“ – chlapci i dívky.
Družstva se nejdříve utkala ve skupinách. Žáci naší školy
si vedli výborně a zajistili si postup do semiﬁnále. Za velkého povzbuzování probíhaly ﬁnálové zápasy mezi Velkými
Pavlovicemi, Kobylím, Hustopečemi a Podivínem. Vítězství
a postup do okresního kola nakonec obhájilo družstvo ze ZŠ
Hustopeče v kategorii „A“ a družstvo ze ZŠ Podivín v kategorii „B“.
Děti hrály se zaujetím a s radostí. K příjemné atmosféře
přispělo výborné sportovní zázemí, občerstvení pro sportovce
a v neposlední řadě i pěkné počasí.
Všichni se těšíme na další přátelské setkání s okolními školami při sportovních akcích na našem stadionu.

V době od 25. dubna do 2. května se děti z III.A,
III.B, IV.A a IV.B zúčastnily pobytu ve Škole v přírodě
v Nekoři v Orlických horách. Doprovázely je třídní učitelky Jitka Řádková, Eva Drienková, Lenka Kalivodová
a Helena Miklíková. O odpolední zájmové činnosti se
staraly paní vychovatelky Naďa Slámová, Lenka Tesařová a Lucie Nováková. Zdraví všech pečlivě sledovala
zdravotnice paní Iveta Melicharová.
V dopoledních hodinách jsme se věnovali výuce,
která probíhala také přímo v přírodě v okolí školy. Po
obědě a poledním odpočinku byly pro děti připraveny
vycházky, soutěže, sportovní utkání, cesta za pokladem
nebo zpívání s kytarou. Jeden celý den jsme strávili na
pěkném výletě v ZOO ve Dvoře Králové a v Ratibořicích.
Se školou v přírodě se děti rozloučily karnevalovou
diskotékou.
Myslím si, že pobyt v Nekoři byl pro děti příjemný
a prospěšný. Učily se samostatnosti, spolupráci s kamarády, toleranci. Měly možnost strávit týden v krásném
prostředí jarní přírody Orlických hor.
Lenka Kalivodová

Mgr. Eva Drienková
organizátorka okrskového kola
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V letošním školním roce 2005/
2006 pořádalo Gymnázium ve Velkých Pavlovicích již 55. ročník
okresního kola matematické olympiády. V kategoriích soutěžili žáci 6.,
7., 8. a 9. ročníků základních škol
a gymnázií. Soutěže se zúčastnilo všech
5 gymnázií našeho okresu a 17 základních škol .Ve všech kategoriích mělo
své zastoupení jen 7 škol, z toho byla 3
gymnázia, včetně našeho.
Matematikou více či méně nadaní žáci si tak mohli vyzkoušet, jak
vlastně na tom s touto královnou
věd opravdu jsou. K zápolení s ma-

≥÷¼±∑‰

tematikou se sešlo celkem 99 žáků.
Úspěšných řešitelů bylo celkem 62,
z toho gymnázia jich měla 29 .
V kategorii pro 8. ročník skončil
Martin Buchta na 3. místě a Lenka
Rusnoková na 8. místě ,Vojtěch Buchta
v kategorii pro 7. ročník na 4. místě,
Veronika Pěnčíková a Kateřina Horáčková v kategorii
gorii pro 6.r
6.ro
6.ročník na 5. místě
a Romana Syrovátková v kategorii pro
p
9. ročník na 8.. místě.
Za vynikající zvládnutí celéé soutěže
patří všem našim úspěšným řešitelům
poděkování.
Pro ty, kteří by si chtěli své ma-
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tematické znalosti porovnat s žáky
šestých tříd, uvádíme jednu úlohu:
Sněhurka dala každému trpaslíkovi stejný počet kuliček. Trpaslíci házeli hrací
kostkou. Kolik jim padlo teček, tolik kuliček museli vrátit Sněhurce. Každému
z šesti trpaslíků padl jiný počet teček.
Kolik teček padlo sedmému trpaslíku,
když trpaslíkům zbylo dohromady 46
kuliček? Kolik kuliček dala Sněhurka
ka
každému
trpaslíkovi na začátku?
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Mgr.
gr. Michal Rilák
Ri
garant MO za okres Břec
Břeclav
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Odpoledne s velikonočním čarováním
Velikonoční neděle znamená pro spoustu hospodyněk, přípravu na návštěvu tzv. „šlaháčů“. To znamená přichystat a nabarvit velikonoční vajíčka a spoustu jiných pochoutek.
Odpolední počasí se vyjasnilo tak, že lákalo k vycházkám i k výletům.
Zajímavou a netradiční výstavu pořádal Dům dětí a mládeže ve Velkých Pavlovicích.
Návštěva této akce stála určitě za podívání. Hned při vstupu mě překvapilo, že je výstava
tak rozsáhlá a umístěná do několika místností. V přízemí byla naaranžována malovaná
vajíčka a předměty s velikonoční tématikou. Všechny tyto zvyklosti udivily snad všechny
návštěvníky. Nad krásou těchto umění se podivovaly nejen ženy, které mají rády ruční
práce. Dokonce i mužům vyrazilo dech, kolik překrásných věcí se tady ve Velkých Pavlovicích a okolí nasbírá. Samozřejmě nesmím opomenout pánské umění - pletení „žíly“.
Ten, kdo nechce kupovat pomlázku v obchodním domě, určitě sledoval, jak se taková
pomlázka plete. Vždyť není nad vlastnoruční práci. Posléze následovalo několik dalších
překvapení, např. výstava dětí MŠ, ZŠ, Gymnázia a především DDM, jenž byl pořadatelem celé této obdivuhodné příležitosti. V soutěži „O nejkrásnější vajíčko“ bylo mnoho
povedených prací, takže porota těžce hledala vítěze. Ohromena jsem byla také z pohoštění a pohodlného posezení u vajíčkových dobrot, pomazánek a sladkých velikonočních
beránků.
Pořádání takového odpoledne dá jistě mnoho práce, doufám tedy, že stejně jako mě se
vám tato akce velmi líbila.
Za zúčastněné návštěvníky Hana Hrabalová, Velké Bílovice

PRÁZDNINOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ MAŽORETEK
Termín: 22. 7. – 28. 7. 2006
Místo: Mikulov
Cena: 1 350 Kč
Pojď si s námi zasportovat, zahnat nudu, užít si soutěže, hry a legraci.
Program:
• Procvičování nových prvků baton
• Nácvik skladeb
• Souboj „Vyvolených“
• Hry důvěry
• Pevnost Boyard
• Soutěž v sudoku, křížovky a hlavolamy
• Den s pohádkou
PŘIHLÁŠKY ODEVZDEJTE DO 31. KVĚTNA 2006 !!!

D

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR I.
Termín: 17. 7. – 21. 7. 2006
Místo: Velké Pavlovice
Cena: 500 Kč
„Tábornické učení s Harry Potterem v Bradavicích II.“ Pojď s námi zahnat nudu
a užít si soutěže, hry a legraci.
PROGRAM S KOUZELNICKÝMI HRAMI
A SOUTĚŽEMI:
• Plnění Brumbálových úkolů
• Tvoření kouzelnických šatů
• Návštěva „kouzelnické školy
v Krasnohůlkách“ (celodenní výlet
na brněnský hrad Špilberk)
• Výroba „Bradavické vlajky“
• Bloudění „v Zapovězeném lese“
• Sportovní soutěžení a „famfrpál“?
• Hledání zrádce - Voldemorta
• Maškarní ples v „Síni slávy“
Těší na Vás profesorka McGonagallová,
ředitelka nebelvírské koleje a zástupkyně
ředitele bradavické školy.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR II.
„CESTA DO DOBY LEDOVÉ“
Termín: 21. 8. – 25. 8. 2006
Místo: Velké Pavlovice
Cena: 500 Kč

Dům dětí a mládeže
připravuje na

PROGRAM S PRAVĚKÝMI HRAMI
A SOUTĚŽEMI:

DEN DĚTÍ
ŠAŠKIÁDU

• Základy dorozumívání (morseovka)
• Výroba papíru
• Tvoření pravěkých modelů
• Pravěká malba
• Výroba těsta a tvoření výrobků
• Výlet „za mamuty a velká voda“
(návštěva ZOO a přehrady v Brně)
• Pravěké olympijské hry
• Tvoření pravěkých názvů

aneb olympiáda trochu jinak
Přijďte se utkat se šašky v netradičních disciplínách:
hod těstem, kop holínkou, slepičí závod a další. Na děti
čekají opravdové klaunovsky vypečené ceny.
Začátek ve 14. hod. na cvičném fotbalovém hřišti.
Kdy???: 28.května 2006

z farnosti

Školní rok v základní umělecké škole
Do základní umělecké školy často přicházejí rodiče s přáním, aby se jejich
dítě učilo hrát na některý z hudebních nástrojů, avšak v mnoha případech mají
představu, že pedagog vlastní kouzelný proutek, kterým mávne a vše půjde
samo. Dalo by se říci, že pro studium hudby je vrozené nadání ještě důležitější
než pro jiné - obecnější naukové obory, ale také další vlastnosti žáka – píle
a svědomitost a celkový způsob výchovy v rodině zde sehrávají významnou
úlohu. Nejlépe se hudebním pedagogům spolupracuje s rodiči, kteří sami na
hudební nástroje hráli a vědí, že bez soustavného a pravidelného cvičení se
pokrok nedostaví.
Ještě stále mnoho rodičů vychovává své děti osvědčeným způsobem – vedou je k pracovitosti, k poctivosti, k úctě k pedagogům, na vyučovací hodiny
docházejí společně a doma důsledně dohlížejí na pravidelné cvičení. Ale jsou
také rodiče, kteří očekávají, že docházka do ZUŠ bude pro dítě nezávaznou
kratochvílí a domáhají se svých zvláštních vyučovacích pravidel s odůvodněním – vždyť si za to platím!!
A jak je to ve skutečnosti s ﬁnancováním hudebního vyučování? V současnosti je hodnota jednoho školního roku individuální výuky žáka asi 12 000
Kč. Z této částky rodiče zaplatí 3 000 Kč (tj. Ľ), ostatní hradí MŠMT ČR, které
ovšem také stanoví učební plány, osnovy a veškerá kritéria, která musí být pedagogickým sborem dodržována. Pravidelné kontroly jsou prováděny Českou
školní inspekcí.
Proto nemůžeme v žádném případě tolerovat, že se žákům nechce navštěvovat např. hodiny hudební nauky s výmluvami na nedostatek času kvůli jiným
aktivitám. Naštěstí většina žáků a jejich rodičů dokáže dodržovat stanovená
pravidla a radost z dosažených výsledků práce se může dostavit! Za poslední
roky si několik absolventů naší školy zvolilo hudbu jako svou profesi a studují
na konzervatořích a vysokých pedagogických školách s hudebním zaměřením.
Velká většina žáků si však po ukončení docházky do ZUŠ pěstuje hudbu jako
svou zálibu, navštěvuje koncerty vážné i populární hudby, což nemalou měrou
obohacuje jejich život.
Všichni učitelé naší ZUŠ mají požadovanou odbornou kvaliﬁkaci, jsou absolventy konzervatoří a JAMU. Chloubou naší školy jsou soubory – chlapecká
dechovka, dívčí pěvecký sbor, cimbálová muzika Falešnica, dva ﬂétnové soubory – Píšťalky a Cácory a žesťový kvintet Alyjazz.
Za jeden školní rok žáci vystoupí průměrně na 30 akcích. Kromě koncertů
a besídek školy jsou to pravidelné vánoční koncerty pro ZŠ a Gymnázium
Velké Pavlovice, oslavy křesťanských svátků v našem kostele, koncerty u Vánočního stromu, Svátek matek, tradiční městské vinobraní a také přehlídky
ZUŠ JM kraje.
Milena Karberová
ř ditelka
ředitelka
dit lk ZU
ZUŠ
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entové zkoušky do Z

B

V úterý
terý 27. 6. 2006 od 13:00 do 17:00 hodin budou probíhat v ZáZákladní
adní
dní umělecké škole ve Velkých Pavlovicích talentové zkoušky
zkouš
zk
pro
všechny
echny nové zájemce o docház
docházk
docházku do ZUŠ.
Zkouška
uška bude vykonána z intonace, elementárního rytmu a zpěvu
z
písn
ní, které
teré si mohou žáci sami určit.
Přihlášky
ášky k talentovým zkouškám přijímá ředitelka ZUŠ do 16
16. ččervna osobně
o
ně nebo na telefonním čísle: 519 428 166.
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Mým „šéfem“ byl
současný papež
S trochou nadsázky by tuto větu mohl pronést
kněz, který letos ve Velkých Pavlovicích vedl
postní duchovní obnovu. Kdo přišel první březnový týden na večerní mši svatou, měl možnost se
zaposlouchat do poutavých promluv P. dr. Karla
Janouška, který působí v Mikulově. V Česku se
zdržuje asi pět let, předtím pracoval po dlouhou
dobu v Itálii a Německu. Právě zde se s kardinálem Ratzingerem potkal. Dle slov monsignora
Janouška je papež Benedikt XVI. osobou veskrze
duchovní, velký odborník na biblistiku, morálku,
ovládá několik jazyků. Ale v praktickém životě
prý nedokáže vyměnit ani žárovku, dokonce nemá
řidičský průkaz.
V jednotlivých postních promluvách se Mons.
Janoušek zaměřil zvlášť na muže (čtvrtek), ženy
(sobota) a mladé (pátek). S mladými se v pátek
4. března sešel i na faře, kde se dlouho diskutovalo
o rozdílech mezi studenty u nás a v západní Evropě, především o komunikačních dovednostech
a postoji ke svým názorům. Vyjádřil obavy z růstu
vlivu islámu. V Londýně se staví mešita, která je
co do velikosti srovnatelná s bazilikou sv. Petra
v Římě. Otec Janoušek velmi podporuje udržování
tradic jako součást identity národa: kroje, hody. Podobný důraz na tradice je kladen také v Německu
a Itálii.
Pavla Míchalová

Diecézní setkání mládeže
Tak jako každý rok, i letos, probíhalo v sobotu před Květnou nedělí diecézní setkání mládeže
s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem. 8. dubna do
Brna na Petrov jsme vyrazili dvěma auty. Setkání
nám nabídlo mnoho skupinek, do kterých jsme
se po příjezdu na Petrov rozdělili. Katedrála byla
plná mládeže. Podle odhadů bylo na setkání něco
přes tisíc mládežníků z celé brněnské diecéze. Na
začátku nás přivítal náš biskup Vojtěch, potom jsme
vyslechli jeho katechezi. Po představení skupinek
jsme se vydali do brněnských kostelů, kde nás čekaly jednotlivé přednášky. Po dobrém obědě (tak
jako každý rok, co tam jezdíme, byly párky) byl
odpolední program. Vyvrcholením setkání byla
mše svatá s otcem biskupem. Na rozloučenou
každý dostal novou vlajku brněnské diecéze, které
byla slavnostně posvěcena. Obohaceni na těle i na
duši jsme se vrátili domů. Těšíme se na další setkání a nové lidičky, kteří budou chtít s námi prožít
krásný den v Brně.
Pavla Míchalová
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z farnosti

Poutní zájezd - Vranov u Brna, Sloup a Křtiny
Co znamenají, nebo čím jsou pro nás poutní místa? Pro věřící
i nevěřící jsou svědky kultury národa.
V sobotu 29. dubna jsme navštívili poutní místa Vranov u Brna,
Sloup a Křtiny.
Nejdříve jsme navštívili poutní kostel Narození Panny Marie
ve Vranově u Brna. S historií kostela nás seznámila sestra z kongregace školských sester sv. Františka. Podle legendy se na tomto
místě v roce 1240 zjevila Panna
Maria moravskému šlechtici
Vilémovi a uzdravila ho ze
slepoty. Z vděčnosti nechal na
tomto místě postavit dřevěnou
kapli a do ní umístil sochu Panny
Marie, kterou našel na místě zjevení. Dnešní raně barokní kostel
byl postaven počátkem 17. Gotická dřevěná socha Panny Marie
pochází z Francie a je vyřezána
z topolového dřeva. Do Vranova
ji pravděpodobně přinesli příslušníci jihoitalského řádu paulánů. Klenba kostela je vyzdobena
freskami s mariánskými motivy,
které vytvořil v 18. století malíř
Jan Jiří Etgens. Pod kostelem
se nachází krypta, ve které jsou
pochováni příslušníci rodu Lichtensteinů – zakladatelů kláštera.
V kostele jsme si mimo jiné prohlédli vyřezávané mechanické
Vranovské jesličky, které mají hudební doprovod s koledami. Ke
kostelu je připojen klášter, kde působí řeholní řád Nejmenších
bratří sv. Františka z Pauly – pauláni. K obnově kláštera, který
byl za císaře Josefa II. zrušen, došlo v roce 1992. Bylo zde vybudováno duchovní centrum brněnské diecéze. V současné době
zde žije 5 řeholníků a 4 řádové sestry, kteří mají na starosti nejen
chod kláštera, ale i okolní farnosti.
V tomto kostele jsme vykonali společnou tichou adoraci, při
níž jsme vzpomněli na ty, kteří v současné době Boží pomoc
nejvíce potřebují.
Z Vranova u Brna jsme pokračovali do dalšího poutního místa a to do kostela Panny Marie Bolestné ve Sloupu. Kostelem nás
provázel místní pan farář Karel Chylík a o historii kostela nám řekl

následující. Hrabě Roggendorf koupil od brněnských Minoritů sochu Piety a nechal ji převézt do Sloupu. Socha byla nejdříve umístěna v domě místního mlynáře Severy. Mlynář měl dceru Veroniku,
která byla od narození nemocná epilepsií. Po jedné večerní pobožnosti se Veronika zcela uzdravila. Pověst o zázračném uzdravení
mlynářovy dcery přivedla do Sloupu tolik poutníků, že vdova po
hraběti Roggendorfovi se rozhodla v polovině 18. století postavit
ve Sloupu tento krásný barokní
kostel. V kostele je nádherná
fresková a sochařská výzdoba,
které vévodí socha Piety na
hlavním oltáři. V době tureckých válek byly zlaté gotické
korunky ze sochy odcizeny
a v pozdější době byly nahrazeny korunkami barokními.
V tomto kostele se uskutečnila
mše svatá, kterou sloužil P. Petr Papoušek.
Ze Sloupu jsme se vydali
do jednoho z nejznámějších
a také nejstarších poutních míst
– do Křtin. Poutní chrám Jména
Panny Marie s kaplí sv. Anny
patří mezi skvosty barokní architektury a právem je nazýván
Perlou Moravy. Průvodcem byl
pan děkan Tomáš Prnka, který ve
Křtinách působí více jak 30 let. Název tohoto poutního místa má svůj
původ z doby působení sv. Cyrila
a Metoděje, kteří zde křtili první
moravské křesťany. Poutní tradice
se váže ke kamenné soše Madony,
která je umístěna na hlavním oltáři
a je 2 metry vysoká. Podle legendy
byla socha nalezena v křoví poblíž
obce Bukovinky, jiná zase vypráví
o zázračném nálezu sochy v dutině
rozkvetlého kaštanu. O tuto sochu se starali poustevníci, kteří bydleli v blízkosti kostelíku. Této soše byla přisuzována zázračná moc.

Fotbalový turnaj pro kluky od 3. – 9. třídy

Římskokatolická farnost Velké Pavlovice pořádá

Hustopeče, Velké Němčice a Velké Pavlovice
se koná v neděli 4. 6. 2006 v 15.00
na hřišti v Horních Bojanovicích
Program: 15.00 – 16.00 1. zápas,
16.00 – 17.00 2. zápas, 17.00 – 18.00 3. zápas,
19.00 táborák na seznámení mezi farnostmi
- těšíme se na rodiče, sourozence a mnoho fanoušků
- stánek s občerstvením je k dispozici

Zahradní slavnost
na poděkování za spolupráci a za službu pro farnost
3. června 2006 v 18.00
na farní zahradě
Srdečně Vás za farnost zve P. Petr Papoušek

kultura
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Program kina
Dříve na tomto místě stávaly dva kostelíky. Jeden německý a druhý český se
zázračnou sochou Panny Marie Křtinské. Ze Křtin se tak stalo, díky zázračné soše, věhlasné poutní místo. Kostely nestačily náporu poutníků, proto
zábrdovičtí premonstráti, kterým toto poutní místo patřilo, začali uvažovat
o stavbě nového kostela. Finanční prostředky však chyběly. Ke Křtinám
měla velmi silný náboženský vztah boskovická paní Zuzana Kateřina z Dietrichsteina. Tato paní uzavřela s opatem zábrdovického kláštera smlouvu,
podle které věnovala klášteru statek Jesenec u Konice. Výnosy z hospodaření měly být po její smrti použity k ﬁnancování výstavby nových kostelů ve
Křtinách a v Jesenci. Tak v I. polovině 18. století bylo započato s výstavbou
nového kostela ve Křtinách podle návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho.
Tento kostel patří mezi jeho nejkrásnější a nejpůvabnější církevní památky
v ČR. Freskovou výzdobu provedl malíř Jan Jiří Etgens, rozloha je 3000
m2. Kostel má 30 oken, čímž je velmi dobře osvětlen. V posledních letech
byly v arkádách kostela zabudovány zvony, které hrají až 100 mariánských
písní. Měli jsme možnost tuto zvonkohru slyšet.
Na zdi křtinského chrámu je umístěna pamětní deska, která nese latinský nápis:
„Mistře, pohleď jaké kameny a jaká stavba zbudována.
Od Kryštofa Jiřího Matušky, opata zábrdovického
k cti Tvé a Tvojí Matky.
Za odměnu otce důstojnou prosí onen učedník, který ví.“
V tomto kostele se uskutečnila májová pobožnost.
Na závěr našeho putování jsme navštívili kostel v Březině, který byl vysvěcen v roce 1995
a je zasvěcen Panně Marii, Matce církve. Abychom
vyzkoušeli zdejší akustiku, zazpívali jsme si několik mariánských písní.
Odtud jsme se vydali na zpáteční cestu do Velkých Pavlovic.
I když nám počasí nepřálo a po celou dobu nás provázel déšť, nic to neubralo na hlubokém duchovním zážitku. Dnešní pouť ukončeme slovy, která
jsou napsána u bočního vchodu do kostela ve Vranově u Brna:
„Dům tento v středu světa stojí
a souhvězdí všech hvězd svítí k tomuto prahu.
Kdo nevěří, ať si to jen změří.
Zde nastup, poutníče, svou poklidnější dráhu.“
L. Kostrhunová

2. 6. RÚŽOVÝ PANTER
USA 2006
Ztratil se diamant Růžový panter ... A nejzmatenější
detektiv na světě se ho snaží
najít.
9. 6. RAFŤÁCI
ČR 2005
„Hledám roštěnku. Zn. Na pokusy.“ Letní teenagerovská komedie režiséra Karla
Janáka s Vojtou Kotkem a Jirkou Mádlem
v hlavních rolích. Startovací rampou je děsivý model léta – rodinná dovolená, tedy
s rodiči. Hlavní hrdinové Dany a Filip samozřejmě ze spárů staříků zdrhnou a rozjedou
léto tak, že přece stojí za to. I pro ty rodiče.
16. 6. PÝCHA A PŘEDSUDEK
Velká Británie 2005 – 127 minut – titulky
Romantický ﬁlm o mladých dívkách,
které se poprvé v životě zamilují. To se
před dvěma sty lety vyjadřovalo stejně jako
dnes.
Režie: Joe Wright
Hrají: Keira Knightley, Brenda Blethyn,
Donald Sutherland,…
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příloha VOLBY 2006

ČSSD
Vážení spoluobčané,
za ZO ČSSD Velké Pavlovice si Vás dovolujeme pozvat k volebním urnám.
Obracíme se na vás, protože právě vy v letošních volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodnete
o dalším osudu prosperujícího sociálního státu, kterým v tuto chvíli
naše země je. Budete volit mezi politikou řady
stran a jejich programy. Určitě chcete tu nejlepší
budoucnost pro sebe, své děti a své blízké. Hledáte své JISTOTY. Jsem přesvědčen, že je najdete
právě ve volebním programu České strany sociálně demokratické.
Na koho v našem volebním programu myslíme? Na vás. Na to, co potřebujete k pocitu osobní
spokojenosti. Na zaměstnání, za které chcete být
spravedlivě ohodnoceni. Na bezplatnou kvalitní
zdravotní a sociální péči, na dobré a dostupné
bydlení. Na rodinný život, který přináší každodenní starosti, ale těší. A také na vzdělání bez
školného a uplatnění pro vaše děti. Chceme čisté
životní prostředí a také pocit bezpečí v ulicích beze strachu o sebe
a majetek. Tyto zdánlivě samozřejmé věci jsou bez PROSPERITY
celé společnosti nemožné. V minulých letech se nám podařilo dosáhnout rekordního hospodářského růstu, významně zvýšit životní
úroveň a posílit sociální stát. Vedli jsme zemi správným směrem.

Nadcházející volby jsou referendem o Modré šanci ODS, která
představuje riskantní, nebezpečný a nevyzkoušený ekonomický
experiment. Rovná daň znamená větší bohatství pro horních deset
tisíc, nejistotu pro střední třídu a chudobu pro ostatní. Stejná politika nyní přivedla mnoho občanů na Slovensku na samé existenční
dno. Podobně jako naše občany pravicové vlády v polovině let
devadesátých. Neopakujme tuto chybu. Společenský rozvoj je možný pouze tam, kde stát
zaručuje férové podmínky pro všechny. Trváme
na kvalitních a dostupných veřejných službách
státu a kategorické NE říkáme školnému, platbám u lékaře, snížení práv pracujících a chudobě.
Země za našich vlád postupně bohatne a na rozdíl
od ostatních věrohodně garantujeme hospodářský
růst i do budoucna.
Připravujeme proto další zvyšování mezd
a penzí, rozumné snižování daní, nová pracovní
místa a prohlubování podpory rodinám, zejména
mladým s dětmi. Pokud přejete sobě i celé naší
zemi JISTOTY a PROSPERITU, přijďte v červnu volit. Odmítněte pravicové experimenty, rovná daň zničí sociální
stát. Rozhodněte se pro JISTOTU SLUŠNÉHO ŽIVOTA V PROSPERUJÍCÍ ZEMI.
Jan Škodák

KSČM
Vážení spoluobčané,
změny v ČR jsou potřebné a uskutečnitelné! Z toho vychází
KSČM v předloženém programu.
Chceme-li v budoucnu dosáhnout sociálně spravedlivé společnosti, musíme dnes a v následujících letech soustředit veškeré své
úsilí na řešení současných problémů prostých lidí, žijících z vlastní
poctivé práce, nezaměstnaných, důchodců a všech sociálně slabých
skupin.
Komunistická strana Čech a Moravy jde do voleb s programem
podpory takového ekonomického růstu, který vytváří nová pracovní
místa, rozšiřuje zdroje veřejných rozpočtů a zvyšuje příjmy i kvalitu života občanů. Vstupujeme do volební soutěže s cílem prosadit
změnu dosavadního korupčního stylu vládnutí.
Jižní Morava patří v rámci republiky už deset let mezi regiony
s vysokou nezaměstnaností. Chybí odpovídající nabídka volných
pracovních míst a v mnoha případech nejsou dobré ani podmínky,
které stát určuje malému a střednímu podnikání. Nedostatečná je
podpora venkova. Občanům ztrpčuje život politická a hospodářská
korupce, životy a majetek ohrožuje vysoká, často beztrestně páchaná kriminalita.
Volební program: S LIDMI PRO LIDI
1.Zdraví občanů musí zůstat veřejným zájmem – zdraví nemůže
být zbožím.
2. Právo na práci. Zákoník práce, který zaručuje zákonná práva
zaměstnanců.
3. Dostupné bydlení je jednou z nejzákladnějších potřeb člově-

ka, je soukromým i veřejným zájmem.
4. Mladí lidé jsou rovnocenní partneři, s podílem na řešení problémů společnosti. Vytvářet příznivé podmínky pro mladé rodiny
s dětmi.
5. Důstojné stáří. Nezvyšovat zákonné hranice odchodů do
důchodu. Stop reformě, která chce odbourat státní garanci za důchody.
6. Bezplatné vzdělání na všech stupních státních a veřejných
škol. Ekonomické podmínky pro dostupnost a demokratický charakter kultury.
7. Bezpečnost občanů. Potírání organizovaných zločinů, jakýchkoliv forem korupce, boj proti hospodářské a obecné kriminalitě,
rasově motivované trestné činnosti.
8. Rovné právo na objektivní informace, základní podmínka
rozvoje společnosti.
9. Prorůstová politika založená na motivaci lidí. Prohloubení
systému podpory investic i klíčových exportujících podniků při
vyvážené rozpočtové politice.
10. V zahraniční politice rovnoprávné a ekonomicky stabilní
postavení ČR ve světě, mírová a vzájemná spolupráce.
Všechny občany zveme k práci pro republiku. Stojíme o občanskou podporu a důvěru před volbami i po nich.
Umíme plnit volební sliby. Váš hlas pro KSČM může rozhodnout o lepší budoucnosti.
Eva Žáková
předseda ZO KSČM, Velké Pavlovice

příloha VOLBY 2006
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KDU-ČSL
Vážení občané,
jak všichni víme, ve dnech 2. a 3. června 2006 se uskuteční
Příspěvek na rekonstrukci ubytovny TJ Slavoj Velké Pavlovice
v České republice volby do PS P ČR.
.....1,5 mil.Kč
S blížícím se datem stoupá předvolební horečka. Někteří politici
Rok 2006: Výměna oken a zateplení objektů základní školy
se předhánějí očerňováním svých protivníků, mnohdy i vulgárními
.... 2,6 mil.Kč
výrazy. Toto všechno působí na občany negativně. Náš národ je kulCelkem zajistil poslanec p. Ladislav Šustr pro naše město
turní, vzdělaný a s takovým
ve volebním obvyjadřováním se neztotoždobí
2003-2006
ňuje. Proto, vážení občané,
27,4
mil.
Kč.
volte slušné poslance, za které se nebudeme před světem
V současné době
stydět a ty vulgární poslance
se snaží zajistit další
hoďte do odpadového koše
prostředky na doﬁve volební místnosti. Něnancování výměny
které strany se začínají předoken a zateplení
hánět v neuskutečnitelných
základní školy. Další
slibech. Řídí se pořekadlem:
mimořádnou dotaci
„Nikdo ti nemůže dát tolik,
na odbahnění a rekonco já ti mohu slíbit.“ Proto
strukci rybníka, který
doporučuji voličům, aby se
letos město získalo
ohlédli za končícím čtyřledo svého vlastnictví,
tým volebním obdobím, co
pomohl
výrazným
který poslanec pro Velké
způsobem
zajistit
Pavlovice vykonal. Nejvíce
p. Libor Ambrozek,
mimořádných
ﬁnančních
ministr životního proprostředků pro naše město
středí. Výše dotace
Poslanec PČR Ladislav Šustr při slavnostním otevírání vstupu do budovy Základní
zajistil poslanec za KDUčiní 80 % z celkových
školy ve Velkých Pavlovicích a přístavby tělocvičny.
Foto: archiv
-ČSL p. Ladislav Šustr, a to
nákladů a činí celkem
následovně:
6,4 mil. Kč.
Všechny
tyto
dotace
slouží
všem
občanům
Velkých Pavlovic
Rok 2003: Rekonstrukce základní školy, nová multimediální
bez
rozdílu
politické
orientace.
Proto
doporučuji
všem občanům,
učebna, laboratoř fyziky, chemie, tribuna tělocvičny, sociální zaříkteří
mají
zájem
o
rozkvět
našeho
města,
volit
poslance
p.Ladislava
zení .....10,0 mil.Kč
Šustra a p. Libora Amrozka, které najdete na kandidátní listině číslo
Rok 2004: Pokračování rekonstrukce základní školy 24 KDU-ČSL. Jsou ochotni nám dále vyjednávat mimořádné dota.....10,0 mil Kč
ce, a proto je budeme volit.
Rok 2005: Vybavení laboratoří, učeben, kabinetů a posilovny
Stanislav Kostrhun
pomůckami, nářadím, počítači .....3,3 mil.Kč
předseda MO KDU–ČSL
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ODS
Vážení spoluobčané,
již za týden, 2.-3.června 2006, budete mít možnost ve volebních
místnostech vybrat si své zástupce v Parlamentu ČR a svým hlasem
ovlivnit směr dalšího vývoje naší společnosti v dalším volebním
období. Místní sdružení Občanské demokratické strany ve Velkých

Pavlovicích Vám představuje své kandidáty do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Své občany současně chceme ubezpečit, že
„modrá šance“ je správná volba.
Ing.Vladislav Blata
předseda MS ODS Velké Pavlovice

...dávno již tomu
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Obecní služebníci
Život v obcích koncem 19. století se řídil obecním řádem, na
kterém se usnesl zemský sněm a 15. 3. 1868 byl schválen císařem.
Kdo byli starostové, obecní zastupitelé, učitelé a další významní
občané, se dočteme např. v kronice Město Velké Pavlovice. Obce
však zaměstnávaly – podle ustanoveních obecního řádu – i jiné, pro
život neméně významné lidi. Patřili k nim i obecní služebníci, kteří
svou každodenní prací přispívali k bezproblémovému chodu obce.
Protože to byly funkce placené, jistě byli těmi, kdo nevlastnili polnosti, ceněné. Obecní služebníci byli každoročně voleni a o zájemce
nebyla nouze.Nahlédněme nyní do pavlovických obecních protokolů na několik takových příkladů:
Jednou z důležitých povinností obce byla v minulosti péče
o bezpečnost osob a majetku v katastru obce. Až do roku 1944 byla
prováděna volba obecních služebníků, kterým obec určila povinnosti a plat.

Vinohradnický hotař
obdrží 12 krejcarů z jedné míry vinohradu a od obce jeden tálek
k užívání;
povinnost: „poněvadž ouroda ve vinohradech tak dospěla, že
nebezpečí hrozí za první od žůžele neb zlých lidí by poškozena býti
mohla, tedy navrhují by pro čas než veškerý užitky sebrané budů, se
hlídači ustanovili, a sice ve třech osobách.“

Obecní policajt
např. v roce 1875 stanovili obecní zastupitelé následující plat:
– na penězích ročně .............50 zlatých
– na cestu do Hustopeč .........12 zlatých
– na zápis k soudu..................12 zlatých
– pole v Hantálích..................1,5 míry
pod Trkmanskou nivou1,5 míry
špicu u dílků ................0,25míry
Obecní sluha – hlásný
v roce 1883 obdržel od obce 60 zlatých a od každého čtvrtláníka
1/4 mírky rži (žita).
Ponocný
r. 1889 obec potvrdila služné a povinnosti:
od každého čtvrtláníka 20 krejcarů, od chalupníka 10 krejcarů;
službu ponocného konal v obci „od sv. Václava do sv. Josefa od
9 hodin do 3 a od sv. Josefa do sv.Václava od 10 do 2“, noční hodiny
oznamoval troubením a zároveň docházel ke kostelu
Např. v tomto roce byl ponocným František Syrný
Presůzní hlídač nebo též hotař či vartýř (1889 2 osoby)
služné: z každého presůzu 1/4 mírky rži a 1/4 mírky ječmene,
ze sklepa bez presůzu 1/8 mírky rži a 1/8 mírky ječmene
povinnosti: v letním roce od 10 do půl 3 a v zimě od 9 do 4 hodin
od roku 1889 jsou navíc povinni „hodiny pískat dle toho, jak troubí
ponocný“
Polní hlídač (1889 2 osoby)
jejich služba jest:
od čtvrtláníků 1/8 mírky rži, 1/4 mírky ječmene a půl pecna
chleba, z rozdělených polností od usedlých z každé míry 5 krejcarů,
z chalupnických dílků 5 krejcarů a k užívání pole u obecní louky
a zadních zelnic

Dnes jsou obecní hotaři jen součástí scénky zarážení hory, tradičně
prováděné při slavnostech Velkopavlovického vinobraní. Foto: archiv

Obecní pastýř (1871)
povinnosti: pastva dobytka započne dle přiměřeného času od
jara do podzimka
naproti tomu dosáhne následující plat:
- z 1 krávy půl pecna chleba, 1 žídlík másla, 2 libry (asi 1 kg)
tvarohu (později místo tvarohu 14 krejcarů), 10 krejcarů, 1 mírku
rži
- z jalového dobytka půl pecna chleba a 10 krejcarů
- z koňa neb z hříběte půl mírky rži a půl pecna chleba
- z koze půl mírky rži
- z vepřového dobytka dostane půl mírky rži
- za opatrování obecních býků obdrží 6 zlatých
- pastýřská polnost
dále obdrží pastýř od obce svobodný byt.
Naproti tomu se zavazuje pastýř, že službu svou řádně vykonávati bude, v patřičný čas dobytek vyhánět a každou jeho neb jeho
pacholka vinou nastalou škodu vynahradit.
Vedle těchto služebníků obec platila ještě varhaníka a dva kostelníky.
Stanislav Prát a Ivana Švástová
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příroda, zemědělství, vinařství

Nominační soutěž vín FORUM MORAVIUM 2006
Ve dnech 21. a 22. dubna byla uspořádána v sokolovně ve
Velkých Pavlovicích prezentace Nominační soutěže vín Velkopavlovické vinařské podoblasti. Byl to v řadě již třetí ročník
a lze konstatovat, že si tato akce upevnila svoje postavení ve
vinařských soutěžích. Porovnáme-li počet přihlášených vzorků
s prvním ročníkem v roce 2004, tak letos byl trojnásobný a přesáhnul hranici 300. Ve spolupráci s Městem Velké Pavlovice
bylo hlavním organizátorem soutěže občanské sdružení Forum
Moravium.
Statut soutěže byl schválen a povolen Ministerstvem zemědělství a nad soutěží převzal záštitu Svaz vinařů ČR. Hlavním
cílem soutěže je porovnání a odborné zhodnocení vín s garantovaným původem ve Velkopavlovické vinařské podoblasti. Dále
podpora produkce a prodeje těchto vín a zprostředkování komunikace mezi producenty a spotřebiteli vína. Soutěž byla otevřena pro všechna vína vyrobená z hroznů révy vinné, majících původ ve Velkopavlovické vinařské podoblasti a splnila podmínky
deﬁnované statutem.
Vlastní
prezentaci
soutěže předcházely více
než dva měsíce intenzivní
práce přípravného výboru ve složení: Ing. Pavel
Veverka,
Ing.
Zdeněk
Karber, Ing. Mgr. Martin
Prokeš, Ing. František
Kostrhun, Ing. Pavel Lacina ml., Ing. Pavel Lacina
st., Ing. Pavel Procházka
a Ing. Bronislav Pavelka.
Vzorky vín po šesti lahvích byly odebírány v posledním březnovém týdnu.
Počet přijatých vzorků byl
302.
Vína mohli hodnotit výlučně degustátoři, kteří mají Odborné hodnocení vzorků.
platné státní zkoušky. Předsedové komisí museli mít nadto mezinárodní zkoušky. Seznam
degustátorů byl schválen odborem Ministerstva zemědělství.
Hodnocení vín proběhlo v sále VINIUM a.s. v pátek 7.
dubna. Odborně degustaci vedl ing. Jaroslav Hlaváč, za Svaz
vinařů ČR byl garantem Ing. Marek Babisz, za Ministerstvo
zemědělství Ing. Lenka Bublíková. Vína byla hodnocena 39 degustátory v 8 komisích. Profesionální úroveň bodování zajistili i
sommeliéři, studenti hotelové školy z Brna. Soutěž obeslalo 52
vinařství a vinařských ﬁrem ze 16 vinařských obcí podoblasti.
Předsedové komisí na závěr hodnocení vín vybrali nejlepší
víno: Šampionem soutěže se stalo Rulandské šedé slámové
2004 vinaře Oldřicha Drápala st. z Brna. Hrozny pocházely ze
Žabčic z viniční trati Koválov.
Slavnostní prezentaci soutěže otevřel v pátek 21. dubna
starosta Velkých Pavlovic Ing. Martin Bálka. Přivítal zejména
vinaře, kteří soutěž obeslali svými vzorky, vzácné hosty v čele
s profesorem Vilémem Krausem i zástupce odborné veřejnosti.
V kulturním programu vystoupily děti ze souboru Sadováček
naší mateřské školky za doprovodu cimbálového tria RIVUS

a Mužácký sbor z Velkých Pavlovic.
Diplomy za šampiona, zlaté, stříbrné a bronzové medaile předali
vinařům na jevišti sokolovny zástupci občanského sdružení Forum
Moravium , starosta Ing. Martin Bálka a profesor Vilém Kraus.
Nejúspěšnějším vinařstvím se ziskem deseti medailí se stala ﬁrma
Vinselekt Michlovský z Rakvic, za ní se umístilo Rodinné vinařství
Jedlička&Novák z Bořetic a Vinařství Ludvík Maděřič z Moravského Žižkova. Z velkopavlovických vinařů byly nejúspěšnější Vinařství
Radomil Baloun, Vinařství Miroslav Mikulica, Vinařství Lacinovi,
VINIUM a.s., Šlechtitelská stanice vinařská a.s., Pavlovín spol. s r.o.,
Vinařství Buchtovi a Vinařství V&M Zborovský v.o.s.
Pohár za šampiona výstavy- Rulandské šedé slámové 2004 obdržel Oldřich Drápal st. z Brna, za nejlepší kolekci vín Vinařství Vít
Sedláček z Vrbice a za nejlépe ohodnocené červené víno – Rulandské
modré, výběr z hroznů 2003 Vinařství Vladimír Tetur z Velkých Bílovic.
Po slavnostním předání diplomů pan profesor Vilém Kraus v krátkém projevu ocenil význam konání nominačních výstav jednak
z hlediska zvyšování kvality
produkce a jednak jako důležitý
prvek propagace moravského
a českého vinařství. Vína, která
projdou náročným sítem nominačních výstav a jsou vybrána
do Národního salonu vín ve
Valticích, reprezentují opravdovou špičku umění vinařů
a jsou schopna úspěšně obstát
i na světových vinařských kolbištích, o čemž svědčí úspěchy
Vinařství Radomil Baloun
a Vinselekt Michlovský v tomto
roce. V druhé části své úvahy se
profesor Kraus dotknul nutnosti
zkvalitnění a stability produkce
jakostních odrůdových vín.
Foto: Z. Karber
Po přípitku šampionem
soutěže mohli návštěvníci prezentace ochutnat z velké nabídky 24
kategorií bílých, červených a růžových vín.
Prezentaci soutěže navštívilo v pátek i v sobotu mnoho spokojených hostů z tuzemska i zahraničí. Ocenili zejména vysokou úroveň
kvality nabízených vín a široký odrůdový sortiment, v němž byly
zastoupeny jak tradiční odrůdy, tak i novinky ze světa i domácího
novošlechtění. Velkému zájmu se těšily zejména Palava, Aurelius,
Cabernet Moravia, Dornfelder a Chardonnay.
Co říci na závěr? Třetí ročník nominační soutěže vín Velkopavlovické vinařské podoblasti splnil bez výhrad náročná kriteria
stanovená Ministerstvem zemědělství. S úrovní organizace soutěže,
hodnocením vín i jejich prezentací byli spokojeni jak vinaři, tak i návštěvníci. S radostí můžeme konstatovat, že se nominační soutěž vín
FORUM MORAVIUM zařadila do prestižní kategorie vinařských
aktivit a Velké Pavlovice se opět více zviditelnily jako město s velkými tradicemi, ale i jako město s vysokou dynamikou současnosti
i budoucnosti moravského vinohradnictví a vinařství.
Ing. Zdeněk Karber

sport
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Fotbalový oddíl Slavoj Velké Pavlovice
Do jarních odvet TJ Slavoj Velké Pavlovice vstupovala s velkými obavami o udržení především prvních dvou mužstev v soutěži. Již po polovině odehraných jarních je
nálada mezi fanoušky zcela jiná. A mužstvo
bojuje o přední místa, B mužstvo se reálně
přiblížilo k záchraně. Těší také skvělé výkony mládežnických družstev a to je záruka
dobré perspektivy velkopavlovické kopané.
Velkopavlovickému „áčku“ se v odve-

tách zatím mimořádně daří, v jarní tabulce
je suverénně nejlepší a dostalo se až mezi
tři nejlepší mužstva soutěže. Body za remízu ztratilo mužstvo pouze ve Velké nad
Veličkou, plný bodový zisk přivezl Slavoj
z Dubňan a Slavkova a doma porazil Lanžhot, Bučovice, Tvrdonice a Šlapanice.
Mužstvo hraje velmi dobře v obraně
v čele s výborným gólmanem Pitákem, vynikajícím Pavlem Sokolářem a mladým Pe-

trem Procházkou na místě stopera. Ve středu
pole se rozehrál k vynikajícím výkonům
Kirschbaum a vepředu těží tým ze zkušeností R.Hicla a dravosti a rychlosti dvojice
Zvonič-Procházka Pavel.
„B“ mužstvo po dvou úvodních vysokých porážkách opustil trenér Klaška a tým
převzal Mirek Levčík. Hned v prvním utkání mužstvo ztratilo nadějně rozehraný zápas
díky totálnímu kolapsu brankáře a prohrálo
s „béčkem“ Slovanu Břeclav 2:7. V dalších
zápasech se podařilo získat cenných 9 bodů
a mužstvo má stále reálnou šanci na záchranu v okresním přeboru.
„C“ tým vede svou skupinu se čtyřbodovým náskokem a podle vývoje soutěže už jej
může předstihnout pouze Lednice B, kterou
„céčko“ přivítá v dohrávce ve středu 7.6.
v 18.00 hodin na domácím hřišti.
„A“ dorost po dobrém začátku jara třikrát za sebou prohrál a klesl opět do středu
tabulky.

Na fotograﬁi stojící zleva: Piták Jaroslav, Latýn Pavel, Procházka Pavel, Hicl Richard,
Poláček David, Sokolář Pavel, Polomini Libor, Lanžhotský Pavel
Ve spodní řadě zleva: Prošek Ladislav, Procházka Petr, Zvonič Petr, Kirschbaum Petr,
Gremmel Jakub, Jambor Jakub.
Foto: archiv

„B“ dorost navázal na úspěšný podzim
a, i když se tým potýká s velkým nedostatkem hráčů (často vypomáhají žáci), udržuje
si bezpečně postavení v horní polovině tabulky okresního přeboru.
Mladší žáci si udržují druhé místo
v tabulce OP, zatím jedinou jarní porážku
si přivezli z Dolních Dunajovic od týmu
Mikulov B.
Starší žáci jsou suverénem okresního
přeboru, své soupeře přehrávají rozdílem
několika tříd.
Rozhodující zápas o přeborníka okresu
sehrají v neděli 4.června v 10.30 hodin ve
Velkých Bílovicích. V celkovém součtu pro
určení postupu jsou naši žáci na druhém
místě se ztrátou
9 bodů na V.Bílovice a opět jim pravděpodobně postup do krajské soutěže unikne.
Velmi dobře prochází svou soutěží i základna. Nebýt klopýtnutí na hřišti v Boleradicích, tak by svou skupinu okresní soutěže
dokonce vedli.
Čermák František

Levý záložník Pavel Latýn v akci před soupeřovou bránou.

Foto: P. Procházka
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Beseda s Martinou Sáblíkovou
Dne 20. dubna měli obyvatelé Velkých Pavlovic možnost pohovořit
s olympioničkou – rychlobruslařkou Martinou Sáblíkovou. Hosty pozval a besedu připravil pan Jaroslav Pešák, dlouholetý přítel Martinina
trenéra.
Sympatická dvojice – Martina Sáblíková a její trenér Petr Novák
– usedla spolu s panem Pešákem a panem Tomečkem (jakožto zástupcem sportovní veřejnosti) do čela sálu společnosti Vinium. Publikum
vytvořilo – jak už je v Pavlovicích zvykem, zvlášť v tak krásný jarní
den, jako byl tento – asi 10 školáků a asi 15 dospělých. Několik dalších
se ještě přitrousilo v průběhu povídání. Po krátkém přivítání a úvodu ze
strany trenéra do problematiky rychlobruslařského sportu se ihned rozproudila debata. Otázky se sypaly, hlavní slovo měl trenér Petr Novák,
který Martinu vede již 6 let a v rychlobruslařském sportu se pohybuje
od 60. let. Občas se dostala ke slovu i o něco plašší osmnáctiletá Martina Sáblíková. Jen pro připomínku: Martina se umístila na 4. místě na
Zimních olympijských hrách v Turíně v rychlobruslení juniorů. U nás
předtím málo známá, ale ve světě již uznávaná a obávaná rychlobrus-

lařka dokázala, že i se skromným zázemím malé země (v ČR
neexistuje žádná trénovací dráha) lze dosáhnout velkých úspěchů.
Přestože Martina se snažila svého trenéra krotit v jeho mnohoslibných vizích budoucích úspěchů, Petr Novák nenechal
nikoho na pochybách, že na příštích olympiádách se Martina již
s žádnou bramborovou medajlí nespokojí.
Odpovědi stíhaly otázky a beseda se v přátelské atmosféře
protáhla téměř na dvě hodiny. Na závěr dostali zájemci Martinino foto s autogramem. A my se můžeme těšit, že se s námi naše
nadějná sportovkyně opět přijede podělit o své úspěchy.
Ivana Švástová

Oznámení o době a místech konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Starosta Města Velké Pavlovice podle § 15, odst.1, zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční dne 02.06.2006 od 14.00 do 22.00 hodin a dne 03.06.2006
od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. I je volební
místnost – Městský úřad, Náměstí 9.května 40, Velké Pavlovice pro voliče s trvalým pobytem v ulicích: Bezručova, Boženy
Němcové, Čechova, Kopečky, Herbenova, Horňanského,
Kpt. Jaroše, Lidická, Nad Zahrady, Náměstí 9.května, Nová,
Ořechová, Padělky, Pod Břehy, Pod Školou, Růžová, Slepá,
Stará, Starohorská, Tábor, Trávníky, Úvoz, V Údolí, Zelnice.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. II je volební
místnost – sokolovna, Hlavní 1, Velké Pavlovice pro voliče s trvalým pobytem v ulicích: Brněnská, Bří Mrštíků, Dlouhá, Hlavní, Hodonínská, Horní, Nádražní, Příční, Sokolská, Střední,
Tovární, V Sadech, Vinařská, Za Dvorem, Zahradní.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
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