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Informace z radnice a něco málo o školství
Poslední červnové dny potěšily nejen všechny žáky škol ukončením školního roku a zahájením nejhezčího období každého
studenta – prázdnin, ale příznivé zprávy obdrželo i vedení města
v souvislosti s připravovanými projekty a záměry. Ministerstvo
průmyslu a obchodu sdělilo kladné stanovisko k převodu pozemků
pro podnikatelský park ve Velkých Pavlovicích. Co to znamená
pro naše město? Na základě tohoto rozhodnutí může město získat pozemky pro podnikání, konkrétně se jedná o přibližně 5,5
ha pozemků, které společně s dalšími 2,5 ha ve vlastnictví města
vytvoří v ul.Hodonínská téměř osmihektarovou plochu určenou
pro zpracovatelský průmysl. Ve druhé etapě tohoto projektu bude
město usilovat o investiční pobídku, tj. dotaci na částečnou úhradu
inženýrských sítí pro tento podnikatelský park. Pokud se nám podaří úspěšně projekt realizovat, bude možné již v příštím roce na
těchto pozemcích rozvíjet podnikatelské aktivity, nabídnout ﬁrmám
pozemky a napomoci tak k řešení nabídky pracovních míst.

Situační plán průmyslové zóny a rozmístnění inženýrských sítí.

Další radostná zpráva byla doručena z ministerstva pro místní
rozvoj. Žádost o dotaci s názvem „18 TI Velké Pavlovice – inženýrské sítě Padělky“ byla vybrána pro poskytnutí dotace. Velké Pavlovice získají na vybudování inženýrských sítí v lokalitě určené pro
bydlení částku 1.440 tis.Kč. Výše dotace na výstavbu inženýrských
sítí není v tomto případě rozhodující, dotace však umožní zahájení
výstavby bytových domů. Tyto budou stavěny developersky a investor bude byty prodávat jednotlivým zájemcům. Již v letošním
roce by tak mohla být zahájena stavba 3 bytových domů s celkovým
počtem 18 bytů. Zdá se, že o nové byty bude poměrně velký zájem.
První zájemci se již zaregistrovali, prodej bytů však bude realizován soukromým investorem a ten není dosud vybrán.
Po několika letech jednání a hledání způsobu, jak vypracovat
kvalitní dokumentaci pro vytvoření nového městského centra se
nám i v této záležitosti podařilo dosáhnout konkrétních výsledků.
Ve spolupráci s českou komorou architektů byla 1. června vyhlášena urbanisticko architektonická soutěž na řešení nového společensko obchodního centra města. K řešení je téměř 8 ha území od
sýpky, přes autobusové nádraží, statkový dvůr a zámeček. Soutěž
je ﬁnančně honorována, vítězné návrhy budou vyhodnoceny od-

bornou komisí sestavenou profesionálními
architekty, zástupci města a Moravské
Agry,a.s. většinového vlastníka objektů
v tomto území. Úspěšným kancelářím bude
nabídnuta spolupráce na vypracování podrobnější dokumentace. Vyhlášení soutěže
odborníky zaujalo, o zaslání soutěžních podmínek požádalo několik desítek architektů
a společností, zájem projevily i kanceláře z italského Milána,
Srbska či Slovenska. Kolik z nich se vlastní soutěže zúčastní,
se pozná až 31. srpna, kdy je termín pro anonymní předkládání
soutěžních návrhů. Již nyní je zřejmé, že soutěžní porota bude
mít nelehký úkol vyhodnotit nejlepší návrhy. Vypracované návrhy budou představeny vhodným způsobem i široké veřejnosti.
Mohlo by se tak stát při příležitosti připomínky 40.výročí města,
se kterým se uvažuje v termínu koncem října.
Zdá se, že nic nerozhýbalo veřejné mínění a diskuse více,
než informace o vypsání konkurzního řízení na obsazení funkce
ředitele městského gymnázia. Je to logické, vždyť na této škole
v současné době studuje více než 300 studentů z více než 25
obcí regionu a od počátku zřízení gymnázia je tato škola pevně
spjata se současným ředitelem PaedDr.Antonínem Kavanem.
Stalo se něco? Proč končí pan ředitel? Ptají se mnozí občané
i studenti školy. Ne, není třeba hledat ve výběrovém řízení na
funkci ředitele školy žádnou senzaci. Nastalo období, kdy vedení města rozhodlo o rozdělení obou škol na samostatné subjekty
a obě školy budou mít svou cestu, své samostatné vedení a budou mít šanci jako samostatné školy prokázat své opodstatnění
v síti škol. Gymnázium Velké Pavlovice vzniklo v roce 1996,
postupně bylo naplňováno a v současné době je již téměř úplné. Od počátku se předpokládalo, že po naplnění budou školy
rozděleny. Nyní tedy takové období nastalo a další léta budou
ve znamení hledání optimálního modelu pro samostatnou práci
a přitom i úzkou vzájemnou spolupráci, která je pro udržení kvalitního gymnázia nezbytná. Pan ředitel PaedDr. Antonín Kavan
zůstává ředitelem základní školy. V současné době je na obsazení
funkce ředitele gymnázia vypsáno konkurzní řízení.
Ke všem reakcím a dohadům chci sdělit jednoznačné stanovisko. Vedení města má jediný cíl. Podporovat kvalitní školství,
vytvářet podmínky pro úspěšné studium absolventů a obě školy
udržet na úrovni, aby byly chloubou města, jako je tomu dosud.
Do oblasti školství bylo v posledních 15 letech věnováno nepochybně nejvíce pozornosti, péče i ﬁnančních prostředků. Byl to
prozíravý záměr vedení města. I když zřízení gymnázia, střední
školy v menším městě, nemělo zpočátku tzv. „na růžích ustláno“.
Odměnou za všechna tato úskalí je fungující škola, která má své
velmi dobré výsledky, zázemí a budoucnost. Věřím, že nový ředitel gymnázia, který bude při konkurzním řízení vybrán, splní naše
představy a bude pokračovat v rozvoji naší školy.
Závěrem bych chtěl popřát Všem studentům i občanům města
hezké období školních prázdnin, příjemnou dovolenou dle Vašich
představ a hodně sluníčka.
Pavel Procházka
starosta města
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Z jednání Rady města
- Rada města projednala informace o činnosti městského úřadu a školství
- schválila plnění rozpočtu za první čtvrtletí roku 2007
- žádost p. Jiřího Rolince o pronájem pozemku parc.č. KN
4066, k.ú. Velké Pavlovice, v trati Sůdný, za účelem zemědělského využití a žádost p.Jany Kosíkové, o pronájem pozemku KN
2268/1, v k.ú. Velké Pavlovice (zahrada za sklepem), za účelem
zemědělského využití
- přidělení bytu 1+1 v ul. B. Němcové, podnět Českých drah
o vyřešení a zajištění rozhledového pole železničního přejezdu
u ŠSV
- návrh studentů na umístění webové kamery, kamera bude
umístěna u školy, snímat by měla parčík, vchod do školy a budovu gymnázia
- výběrové řízení na výrobu a osazení oken na budově mateřské školy - EURO-Jordán, s.r.o.,Podivín, s nabídkou 570 033 Kč,
výměna oken proběhne v době prázdnin
- žádost Spol. Continet s.r.o. o pronájem ploch pro vylepování
plakátů
- žádost p. Daniela Prokeše o pronájem části pozemku parc.č.
KN 1659
- vyhlášení konkursu na obsazení funkce ředitele Gymnázia
Velké Pavlovice
- neschválila žádost Mariana Procházky, Bořetice 296, o pronájem sokolovny za účelem pořádání rockového koncertu v září
2007

- odsouhlasila návrh na vytvoření komplexní koncepce rozvoje Města Velké Pavlovice
- založení dobrovolného svazku obcí Modré Hory (Velké
Pavlovice, Bořetice, Němčičky, Kobylí, Vrbice), svazek bude
ustanoven za účelem řešení společných problémů v oblasti
ochrany krajiny a životního prostředí a podpory rozvoje vinařské
turistiky
- zabývala se koncepcí a rozvojem veřejné zeleně ve městě
a okolí
- schválila vydání osvědčení náhradníkovi strany Nezávislí
p. Ing. Ladislavu Hádlíkovi, o zvolení členem ZMě Velké Pavlovice od 29. 5. 2007 za odstupujícího Ing. Pavla Lacinu
- vzala na vědomí Věstník vlády pro orgány krajů a orgány
obcí, částka 3, ročník 5, vydaný 30. 4. 2007, zprávu z inspekce
v ZŠ a informaci o obsahu strategického plánu města
- uzavření mateřské školy v době letních prázdnin od
30.7.2007 – 2.9.2007, provoz bude zahájen 3.9.2007
- pronájem pozemku parc.č. KN 4020 o výměře 1142 m2v trati Sůdný, kultura vinice, za účelem zemědělského využití p. Jaroslavu Kostrhounovi
- žádost Myslivecké Jednoty Velké Pavlovice o patronát nad
soutěží Střelby na loveckém kole o pohár starosty Města Velké
Pavlovice a žádost o poskytnutí ﬁnančního příspěvku ve výši
3.000,- Kč na dar pro vítěze
- roční příspěvky do Svazu měst a obcí ČR, Sdružení tajemníků a Energetického sdružení obcí Jižní Moravy

Ze 4. zasedání Zastupitelstva města / 30. května 2007
• Zstupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady
města
• schválilo rozpočtové opatření č. 2/2007 provedené dle
přílohy - neinvestiční dotace z JmK na JSDH - zvýšení příjmů
o 150 000,- Kč a snížení ﬁnancování o 150 000,- Kč
• odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 3/2007 dle přílohy,
celkové zvýšení příjmů o 4 755 tis. Kč, celkové zvýšení výdajů
o 4 574 tis. Kč a celkové snížení ﬁnancování o 181 tis. Kč
• schválilo celoroční hospodaření a závěrečný účet o hospodaření města za rok 2006
• schválilo pořízení změny č.3 Územního plánu sídelního
útvaru Města Velké Pavlovice
• odsouhlasilo vstup Města Velké Pavlovice do dobrovolného
svazku obcí „Modré Hory“ v souladu s § 46, odst.2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, společně s obcemí Bořetice, Němčičky, Kobylí a Vrbice
• schválilo smlouvu s Jihomoravským krajem o poskytnutí dotace na nákup požární automobilové stříkačky ve výši
1 000 tis. Kč
• schválilo zpracování integrovaného plánu rozvoje Města
Velké Pavlovice
• odsouhlasilo navýšení ﬁnančního příspěvku ve výši 5 000 Kč
pro Gymnázium Velké Pavlovice na částečnou úhradu dopravy
zájezdu studentů do Francie

• schválilo prodej majetku města dle vyhlášky o prodeji nemovitostí:
- prodej pozemku parc.č. KN 2015 v k.ú. Velké Pavlovice
paní Miroslavě Pagačové, Zelnice 35, Velké Pavlovice, z důvodů dořešení vlastnických vztahů pod lisovnou a sklepem
- pozemku parc.č. KN 2047/2 v k.ú. Velké Pavlovice manželům Jaroslavě a Stanislavu Kotlárovým, Nová 17, Velké Pavlovice, z důvodu dořešení vlastnických vztahů k pozemku pod
garáží
- pozemku parc.č. KN 4641/633 v k.ú. Velké Pavlovice panu
Václavu Hlávkovi, Údolní 9, Hustopeče, z důvodu vytvoření stavebního místa a stavby rodinného domu
- pozemku parc.č. KN 4641/642 v k.ú. Velké Pavlovice panu
Janu Hamanovi, Lidická 2, Velké Pavlovice, z důvodu vytvoření
stavebního místa a stavby rodinného domu
- pozemku parc.č. KN 4641/617 v k.ú. Velké Pavlovice panu
Josefu Konečnému, Nádražní 7, Velké Pavlovice, z důvodu vytvoření stavebního místa a stavby rodinného domu
- pozemku parc.č. KN 2201/4 v k.ú. Velké Pavlovice a parc.
č. KN 2430/6 v k.ú. Velké Pavlovice panu Vladimíru Čejkovi,
Starohorská 17, Velké Pavlovice z důvodu vytvoření stavebního
místa a stavby rodinného domu
- pozemku parc.č. KN 2201/3 v k.ú. Velké Pavlovice a parc.
č. KN 2210/6 v k.ú. Velké Pavlovice manželům Haně a Janu

z radnice
Kadlecovým, Bří Mrštíků 16, Velké Pavlovice, z důvodu vytvoření
stavebního místa a stavby rodinného domu
- pozemku parc.č. KN 2225/1 v k.ú. Velké Pavlovice panu Janu
Hrabalovi, V Údolí 11, Velké Pavlovice, z důvodu výstavby garáže
za rodinným domem
- pozemku parc.č. KN 4649/302 v k.ú. Velké Pavlovice panu
Pavlu Procházkovi ml., B. Němcové 21, Velké Pavlovice, z důvodu
vytvoření stavebního místa a výstavby rodinného domu
- pozemku parc.č. KN 1449 v k.ú. Velké Pavlovice a parc.č. KN
1450/2 v k.ú. Velké Pavlovice ZO ČSCH Velké Pavlovice z důvodu
dořešení vlastnických vztahů pozemku pod stavbou chovatelské
haly
- bytových jednotek a příslušných podílů dle zákona č. 72/1994
Sb. v platném znění, v bytovém domě v ul. Bří Mrštíků 892/14, na
pozemku parc.č. KN 1550 v k.ú. Velké Pavlovice současným nájemníkům jednotlivých bytů
- bytových jednotek a příslušných podílů dle zákona č. 72/1994
Sb. v platném znění, v bytovém domě v ul. Zahradní 925/23, na
pozemku parc.č. KN 926 v k.ú. Velké Pavlovice současným nájemníkům jednotlivých bytů
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vždy na profesionální úrovni, nenašlo město pochopení u Vinařského fondu a v letošním roce si nominační výstavu vymohlo
Město Hustopeče. Město v listopadu 2006 požádalo o povolení
nominační výstavy a Ministerstvo zemědělství ji potvrdilo, Svaz
vinařů a Vinařský fond se však nevyjádřil. Výstava Forum Moravium byla prezentována již v prosinci
• p.Věra Hercogová upozornila na zatékání do sklepa v ul.
Zelnice, přestože byla před 2 měsíci provedena oprava přípojek
odpadů ze střech. Má za vhodné zařadit do rozpočtu na rok 2008
náklady na opravu popraskané silnice v ul. Starohorská
Ing. Pavel Procházka - při rekonstrukci v ul.Starohorská byla
provedena oprava chodníku, komunikace i oprava kanalizačních
přípojek, stavební práce nepomohly, do sklepů stále teče. Město
se nezbavuje povinnosti. Pokud někdo najde řešení, jak zatékání
zabránit a najde se skutečná příčina, př.zaviněná městem, město
práce uhradí
• člen MZ Ing. Martin Bálka – žádná komunikace není izolací
a každá komunikace vodu propouští, město v minulosti několikrát žádalo vlastníky sklepů, aby pomohli, nikdo však neví, proč
do sklepů zatéká, proto není možné příčinu odstranit

Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů města,
které byly na zasedání uplatněny:

• p. Ing. Josef Pejchl podal návrh na zřízení přechodu pro
chodce mezi ul.Brněnská a V Sadech, kde je velký silniční pro• člen ZMě Ing. Jaroslav Benda upozornil na neobdělané pozem- voz
Ing. Pavel Procházka – bude podána žádost na Správu a údržky po vyklučených vinicích, tyto pozemky nebyly vyčištěny a jsou
bu silnic Břeclav
v současné době zdrojem plevelů a nepořádku
Jitka Krátká
Ing. Pavel Procházka – město se bude touto záležitostí zabývat,
tajemník MěÚ
vlastníky pozemků vyzve k nápravě
• p.Stanislav Kostrhun se dotázal, proč v letošním roce není výstava vína Forum Moravium nominační
Ing. Zdeněk Karber – přestože byla naše nominační výstava

Telegraficky
27. 4. 2007 – Velkopavlovické VINIUM a. s. získal nový vlastník
Nejvýznamnější velkopavlovický podnik Vinium Velké Pavlovice, a.s., nově vlastní majitel Českých vinařských závodů - skupina
Prosperita. České vinařské závody Praha, producenti známého vína
Sklepmistr nebo Dačického pohár koupily 99,6 % akcií Vinia. Dle
vyjádření nových majitelů se stáčení vín společnosti přestěhuje
z východočeského Žamberku do Velkých Pavlovic.
8. 5. 2007 – Ve Velkých Pavlovicích vykvetly vzácné orchideje
Ve sváteční den vykvetla v katastru našeho města kolonie
vzácné, státem chráněné, orchideje – Vstavače vojenského (Orchis
militaris). Velmi potěšující je skutečnost, že se u nás díky stále se
zlepšujícímu životnímu prostředí každým rokem počet kvetoucích
rostlin zvyšuje.

5. 6. 2007 - Novinka na www.velke-pavlovice.cz –
interaktivní mapa webu
Od soboty 5. června 2007 mohou uživatelé internetu pro snadnější orientaci a vyhledávání na oﬁciálních webových stránkách
města Velké Pavlovice využívat naši mapu webu, kterou najdou
jako poslední položku hlavního menu. Mapa je interaktivní, čímž
zaručuje přímé propojení na vyhledávaný odkaz a tím i rychlejší
a přehlednější práci se stránkami města Velké Pavlovice.
13. 6. 2007 - TIC Velké Pavlovice & Radio JIH 88,9 FM
Ve středu dne 13. června 2007 byla uzavřena dohoda o propagační a mediální spolupráci mezi Turistickým informačním
centrem Velké Pavlovice a regionálním Radiem JIH. Naladíte-li
si nyní frekvenci 88,9 FM (www.radiojih.cz), můžete se těšit na
informace o zajímavých kulturních, společenských a sportovních
událostech pořádaných v našem městě.

18. 5. 2007 – Lizniperky ozdobil chráněný kavyl
Nemůžeme k velké radosti konstatovat jinak - katastr Velkých
Pavlovic se stává baštou botaniků! Na nejteplejších jižních stráních 21. 6. 2007 - Architekti navštívili Velké Pavlovice
okolo Velkých Pavlovic (trať Lizniperky) rozkvetl v teplých květDne 1. června 2007 byla vyhlášena urbanisticko architektonových dnech Kavyl Ivanův – tzv. Vousy sv. Ivana (Stipa Joannis), nická soutěž na vytvoření nového společensko turistického cenvzácná chráněná travina, která doprovází nejlepší viniční polohy.
tra města Velké Pavlovice. Architekti se budou zabývat řešením
téměř 8 ha území. Soutěž je uspořádána ve spolupráci s ČKA. Ve
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čtvrtek dne 21. června 2007 proběhla prohlídka areálu za účasti
ﬁrem a architektů, které o projekt projevily vážný zájem.
23. 6. 2007 – Zájem o Situační zprávu o ochraně révy vinné
neustále roste
Turistické informační centrum Velké Pavlovice se podílí ve
spolupráci se Svazem integrované produkce vín na distribuci
aktuálních Situačních zpráv o ochraně révy vinné. Zprávy se
zasílají jednou týdně prostřednictvím elektronické pošty do
e-mailových schránek zájemců. Zároveň je vždy Situační zpráva
vyvěšena ve vývěskách TIC a radnice a je zveřejňována i na webových stránkách města Velké Pavlovice s informací o možnosti
zaregistrování se do kontaktního seznamu zájemců. K 23. červnu
2006 čítá tento seznam již 94 aktivních adres. Pokud máte o za-

sílání Situační zprávy zájem, volejte 519 428 149, nebo pište na
bartova@velke-pavlovice.cz. Jako registrační údaj nám postačí
vaše e-mailová adresa.
Připravuje se telefonní seznam občanů Velkých Pavlovic
Rada Velkopavlovického zpravodaje vyzývá občany, kteří
mají zájem zveřejnit číslo svého mobilního telefonu v připravovaném Telefonním seznamu občanů Velkých Pavlovic, aby jej
nahlásili v Turistickém informačním centru (budova knihovny),
Hlavní 9, tel. 519 428 149, e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz
Děkujeme za váš zájem.
Karolína Bártová

Víte co je extravilán a jak vypadá?
Extravilán je převzaté italské slovíčko do češtiny. Když si
toto slovo rozdělíme na dvě části, vznikne nám „extra“ a „vilán“.
„Extra“ bychom mohli přirovnat k českému „mimořádně“. Ale
co s tím „vilánem“? „Villano“ lze z italštiny přeložit jako „venkovan“.
A máme to! Mimořádný venkovan!
Omyl. Extravilán je část území obce, kromě zastavěné části.
Jedná se tedy o pole, sady, vinice atd.
Většina lidí si uklízí před svým domem, dokonce i vinici mají
upravenou. Horší už to ale bývá naproti vinice či naproti sadu.
V těchto dnech mají městští strážníci nelehký úkol. Zjišťují
majitele polností, sadů a vinic, kteří nemají před svým „zameteno“.
Jakmile se podaří majitele, či nájemníky zjistit, budou vyzváni
k odklizení většinou rostlinného odpadu.
Víme, že obdělávat polnosti bez rostlinného odpadu je nemožné. Ale také víme, že větve ze stromů lze různě zlikvidovat, tak
jako „ríví“ z vinice.
Nemusíme přece ještě v červenci ukazovat návštěvníkům
našeho regionu odpad, který jsme si uložili k likvidaci už před

půl rokem.
Co je „extravilán“ jste se tedy už dozvěděli. A jak vypadá?
Tak se podívejte!
Petr Hasil

Výzva
Vážení občané, snad už pravidelně vás informujeme
ve Velkopavlovickém zpravodaji, že je třeba rostlinný
odpad, který se sváží v pátek, přichystat ke svozu den
předem, tedy ve čtvrtek.
Rostlinný odpad ukládejte před svůj dům, ne před
dům souseda nebo do parku.
Za to, že máte odpad před domem, se nemusíte
stydět. Obzvláště, když ho nachystáte ve čtvrtek,
v pátek odpoledne už je odvezen.
Ve Velkých Pavlovicích se stalo velmi populární
odkládat rostlinný odpad na travnaté plochy, které
obdělávají pracovníci služeb města.
Nevím, jak by se vám líbilo, kdyby pánové,starající se
o městskou zeleň, posekli v pondělí park a posečenou
trávu vysypali do vaší zahrádky, protože by chtěli mít za
sebou okamžitě uklizeno. Nebojte se, oni by ji odvezli,
ale až v pátek.

PLACENÁ INZERCE

z radnice
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Z činnosti Služeb města
Služby města mají k dnešnímu dni
20 zaměstnanců. Z toho je 11 kmenových
(stálých) a 9 sezónních (květen – říjen),
kteří se podílí na tzv. „veřejně prospěšné
práci“. Na jejich mzdy dostává město
dotaci z Úřadu práce. 2 pracovníci jsou
přes letní sezónu vyčlenění k zabezpečení
provozu a údržby sportovního areálu TJ
Slavoj. Nejvíce hodin věnují pracovníci
služeb údržbě veřejných prostranství a zeleně, sečení a úklidu, výsevu a zalévání
travnatých ploch, péči o stromy a keře,
jejich prořezávání a výsadbě nových
dřevin a v neposlední řadě zálivce, jejíž
množství je velmi ovlivněno letošním
suchým počasím. Dalším v pořadí v počtu odpracovaných hodin jsou práce při
úklidu města, včetně svozu rostlinného
odpadu a pravidelného svozu tříděných
odpadů z domácností (plasty, papír, tetrapaky a železo). V jarních měsících
byla vybudována část nového chodníku
a parkoviště v ulicích Nová a Kpt. Jaroše,

parkoviště u zahrady mateřské školy v ul.
Bří Mrštíků a parkoviště u drůbežářských
závodů. Nově byl upraven i vstup od
hlavní brány na hřbitov, štěrkem a oblázky byly zpevněny chodníčky kolem hrobů.
Zde je pravidelně aplikován postřik, aby
neprorůstaly travou. V polovině května
byla zahájena II. etapa budování lesoparku
u vlakové zastávky. Zemní práce byly provedeny za pomoci bagrů a těžké techniky,
předcházející I. etapa se zabývala náročnou modelací terénu. V současné době se
provádí betonáž základu kynologického
cvičiště. Pracovníci se podílí i na organizaci a zabezpečení kulturních a propagačních akcí pořádaných městem, čekají nás
tradiční hody a Velkopavlovické vinobraní. Při volných kapacitách strojů a lidí jsou
poskytovány v menší míře, ale za to pro
občany důležité služby - úprava pozemků,
přistavení vlečky na odpad (hlína, sutě
apod.). Každou sudou sobotu je v době
8:00 do 12:00 hodin otevřen na městském

úřadě sběrný dvůr. Do konce roku se jedná
o tyto soboty:
14. a 28. července, 11. a 25. srpna,
8. a 22. září, 6.a 20. října, 3.a 17. listopadu,
1.,15. a 29. prosince.
Mělo by být snahou a povinností občanů přičinit se, aby prostředí, ve kterém
žijeme, bylo příjemnější. Stačí třeba jen
důsledně dodržovat stanovené zásady
třídění odpadu: „modrý“ pytel pro papír,
„oranžový“ pytel pro krabice TETRA
PACK a „bílý“ průhledný pro PET lahve.
„Aby se na vlečkách nevozil vzduch“, je
vhodné prázdné obaly vypláchnout a pak
sešlapat. Nové pytle si můžete obstarat
na městském úřadě. Práci pracovníkům
služeb města usnadníte, pokud budete
rostlinný odpad ukládat do menších, lehkých, otevřených nádob jako jsou bedýnky, koše, kbelíky, aby mohl být snadněji
vysypán na vlečku.
Ing. Marta Stehlíková

publicistika

EXPEDICE KRAJEM ANDRÉ 2007
Oprášili jsme kola, šlápli do pedálů
a vydali se na oblíbenou Expedici Krajem
André!
Cyklisté, milovníci jihomoravské krajiny a skvělého vína, stejně jako v loňském
roce vyrazili na expedici krajinou okolo
Velkých Pavlovic, jež je právem nazývána
kolébkou nových odrůd révy vinné.
Velkopavlovická Šlechtitelská stanice vinařská dala, díky
obětavé a doslova mravenčí práci svých zaměstnanců, život odrůdám Palava, Aurelius, Agni a především slavné červené odrůdě
André (kříženci Svatovavřineckého a Frankovky), podle níž je
pojmenována i před rokem nově otevřená cyklostezka.
Téměř 19 kilometrová trasa spojuje pět sousedících obcí Hustopeče, Starovičky, Velké Pavlovice, Bořetice a Vrbici, na
jejichž vinařských tratích se vždy odrůdě André dobře dařilo
a kde se do dnešních dnů úspěšně pěstuje.
Expedice byla zahájena první prázdninovou sobotu 30. června 2007 na startech v 9.00 hod. Trasu si mohli účastníci projet
dvěma směry – první možnost startu byla v Hustopečích v kempu
Formanka, druhá pak ve Vrbici u vinných sklepů na Stráži. Při
zvolení první možnosti čekal cyklisty náročnější konec výletu se
stoupáním na vrbický kopec – korunovaný nádherným výhledem
do kraje.
Na startovacím stanovišti se dal zakoupit jako oﬁciální člen
expedice „Startovací balíček“, který obsahoval nezbytné pokyny,
program akcí, průkaz na razítka a určitě i něco milého navíc.
V každé obci byla připravena dvě razítkovací místa, což zna-

menalo, že bylo třeba do cíle sesbírat celkem 10 razítek. Všechny, kteří předložili v cílovém stanovišti průkaz člena Expedice
Krajem André 2007 vyplněný všemi požadovanými razítky, čekala lákavá odměna. Expedice se mohl zúčastnit i člen neoﬁciální
– měl možnost se k výpravě připojit v kterékoli obci, zúčastnit
se všech doprovodných akcí, avšak nesbíral razítka do průkazky
a tudíž neměl po absolvování trasy nárok na odměnu u cíle.
Každá z pořádajících obcí měla pro účastníky výpravy připravený bohatý doprovodný program. Ochutnávky skvělých
vín místních vinařů, prohlídku unikátních hloubených vrbických
vinných sklípků, návštěvu bořetické Svobodné spolkové republiky Kraví hora s dřevěnou rozhlednou, ochutnávku kulinářských
specialit, trochu poučení ve vinařském muzeu a návštěvu velkopavlovické Šlechtitelské stanice vinařské. Zde čekal zájemce,
kromě degustace typických červených vín v čele s odrůdou André a jednoho razítka do průkazky, odborný výklad sklepmistrů
ŠSV, možnost projížďky koňskou bryčkou po vinicích okolo
„šlechtitelky“ do míst, kde prováděl Ing.Jaroslav Horák náročné
křížení a v neposlední řadě prohlídka původních mateřských keřů
odrůdy André. Na dalším razítkovacím místě na hřišti za velkopavlovickým kostelem nepohrdli výletníci připraveným občerstvením, možností ochutnávky výtečných vín vinařů sdružených
ve spolku Víno z Velkých Pavlovic a osvěžením zmrzlinou ze
sousedící restaurace.
Doufáme, že se všichni účastníci dostatečně sportovně naladili, využili bohatého programu a strávili pěkný, odpočinkový
den!
Karolína Bártová
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Sváteční dny budou „oranžové a modré“
Sváteční červencové dny se ve Velkých Pavlovicích ponesou
v duchu vína a turistiky.
Začátek léta je ve Velkých Pavlovicích ve znamení oranžové
barvy. Již tradičně se bude 5. července konat „Víno v oranžovém“. Mezi zelenými listy stromů doslova svítí sytě vybarvené
plody meruněk, rozkvétají lány slunečnic a po medu voní světlice
barvířská, plná včel. Na začátku hlavní turistické sezóny otevírají velkopavlovičtí vinaři své sklepy, kde mohou návštěvníci
ochutnat červená, bílá i rosé vína z vynikající úrody roku 2006.
Prodej slosovatelných vstupenek bude na městské radnici, sklepy
se otvírají od 11.00 do 18.00 hodin. Večer, od 18.00 hodin, bude
v místní sokolovně beseda u cimbálu s ochutnávkou vín a losováním o vinné ceny pro návštěvníky otevřených sklepů.
Druhý sváteční den, 6. červenec, bude patřit Modrým Horám.
Pojem Modré Hory nejlépe vystihují slova Prof. Ing. Viléma
Krause CSc.
MODROHORSKÁ KRAJINA
Je to snadné, je to prosté,
poznávat kde naše réva roste.
Modré Hory, červených vín krajina,
na Vrbici končí, v Pavlovicích začíná.
Pětihvězdí moravských vinařských obcí v čele s Městem
Velké Pavlovice je odedávna známé svými červenými víny ze
svahových viničních poloh rozložených okruhem ve zvlněné
krajině. K rovinatému jihu otevřená „Rukapáně“ je jako úrodná
a mozolnatá dlaň, z níž vychází pět čilých a tvořivých prstů, které
modelovaly svahy v okolí lidských sídlišť do tvaru polí, sadů,
vinic i lesů. Těmi pomyslnými prsty prochází náhodný poutník

a slabikuje jejich jména, jak by četl radost z doteků dětské ruky:
Velké Pavlovice, Němčičky, Bořetice, Kobylí a nejvýše položená
Vrbice. Když se rozloží večerní soumrak pozdního léta nad krajinou a zastihne poutníka na některém z řady vyvýšených míst,
vystupují ze zvlněné krajiny namodralé siluety návrší porostlých
vinicemi a v údolích mizí v modravém šeru červené střechy dědin. „Modré Hory“ se ukládají pokorně k nočnímu spánku, aby
jejich vinice, osvěžené nočním chladem a ranní rosou, vstávaly
do nového, sluncem prozářeného dne.
V tento den budou slavnostně otevřeny pěší trasa a cyklostezka Modré Hory. Od 9.00 hod můžete v kterékoliv obci – ve
Velkých Pavlovicích, v Bořeticích, v Němčičkách, v Kobylí a ve
Vrbici, začít putování po symbolickém kruhu s nádhernými výhledy do okolí, s mnoha sakrálními památkami a turistickými zajímavostmi. V každé obci bude připraveno registrační místo, kde
kromě potvrzení do cestovního průkazu bude možné ochutnat
vzorky našich typických vín i kulinářské speciality. V Bořeticích
bude registrační místo v Obecním sklepě v Kravích Horách,
v Kobylí v muzeu, v Němčičkách na nádvoří kulturního domu,
ve Velkých Pavlovicích na hřišti u kostela a ve Vrbici u vinných
sklepů Na Stráži, u presu. O příjemnou atmosféru se postarají
v bohatém kulturním programu folklórní soubory. Po absolvování celého putování po Modrých Horách obdrží účastníci pamětní
list a dárek.
Od 6. července přibudou k číslovaným turistickým známkám
Bořetic, Kobylí a Velkých Pavlovic nečíslované turistické známky, tzv. turistické suvenýry, které mohou rozšířit i vaši sbírku.
Každá Modrohorská obec má svůj turistický suvenýr. Ten má na
lícové straně motiv charakterizující danou obec a rubová strana je
pro obce Modrých Hor společná.
Věra Procingerová
TIC

FORUM MORAVIUM 2007
Soutěžní přehlídka vín Velkopavlovické vinařské podoblasti
se konala 8. a 9. června. Připravilo ji občanské sdružení Forum
Moravium, Město Velké Pavlovice a organizační výbor v tomto
složení: Ing. Pavel Veverka, Ing. Zdeněk Karber, Ing. Mgr. Martin Prokeš, Mgr. Veronika Prokešová, Ing. Veronika Vykydalová,
Bc. Patrik Šipr, Josef Dostoupil, Miroslav Pláteník, Věra Procingerová, Ludmila Plhalová, Karolína Bártová, Monika Hasíková,

Ing. Pavel Lacina ml. a Vladimír Zborovský.
Hodnocení vzorků přihlášených vín se uskutečnilo 1. června
v sále a.s.VINIUM. Bodování řídil Ing. Pavel Vajčner, ředitel
a.s.Znovín Znojmo.
Degustáři v šesti komisích ohodnotili 204 vzorků červených,
bílých a růžových vín, které dodalo 36 vinařství.
Šampionem soutěže se stalo víno Rulandské modré, pozdní
sběr 2005, barrique z Vinařství Vladimír Tetur Velké Bílovice.
Cenu za nejlepší kolekcí přihlášených vín získalo Vinařství
Leoš Horák z Vrbice s průměrným ohodnocením 83,97 bodů.
Nejlépe ohodnocená červená vína byla letos dvě se shodným
počtem bodů a to Frankovka, zemské víno 2006 z Vinařství Pavel
Halm Velké Pavlovice a Cabernet Moravia, pozdní sběr 2006
z produkce Réva Rakvice s.r.o..
Nejlépe ohodnoceným bílým vínem byl Muškát Moravský,
výběr z bobulí 2006 z Vinařství Leoš Horák z Vrbice.
K nejúspěšnějším ﬁrmám, co do počtu získaných medailí,
patří Vinařství Leoš Horák, Réva Rakvice s.r.o.,Vinařství Pavel
Lacina, Rodinné vinařství Jedlička a Novák a Vinselekt Michlovský a.s..
Z Velkých Pavlovic získala medaile kromě již výše zmíněného Vinařství Pavel Lacina ještě Vinařství Pavel Halm, Vinařství
Miroslav Mikulica, Vinařství V.a M. Zborovský v.o.s., Vinařství

(pokračování na str. 21)
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Den matek v mateřské škole
Maminko milá, maminko moje,
nesu ti k svátku srdíčko svoje...
...a děti z mateřské školy maminkám svá srdíčka opravdu
přinesly,když vystoupily v bohatém kulturním programu na
besídkách.
Děti ze Sadováčku a kroužku Baby country s radostí zatančily
a zazpívaly maminkám na veřejné oslavě v sokolovně. V následujících dnech pak ještě pozvaly maminky do svých tříd, kde jim
předvedly, co si pro ně připravily.
Děti ze Sluníček zahrály pohádku „ O zatoulaném sluníčku“,
ve které sluníčko vypilo vodu kačence a ona hledala pomoc u zvířátek. A zvířátka pomohla.
Děti z Berušek s citem přednesly a zazpívaly pásmo básniček
a písniček o maminkách a potom pozvaly všechny do cirkusu.

Krajem beze stínu
„Kraj beze stínu“ jsou folklórní slavnosti Hanáckého Slovácka v Krumvíři. Letos se konaly 16. června a jejich odpolední dětský program doplnili svým vystoupením i „pavlovští nejmenší“.
Folklórní soubor Sadováček při mateřské škole se na slavnostech
představil svým pásmem „Vinobraní“. Vystoupení dětí bylo odměněno velkým potleskem diváků.
Zdeňka Pláteníková

Loučení s mateřskou školou
Přiblížil se konec školního roku a s ním přišlo i loučení.
Dne 26. června se ve výstavním sále na radnici rozloučilo
30 dětí se svou mateřskou školou. Z mrňousků, které rodiče
svěřili do mateřské školy, za pár let vyrostli zvídaví a samostatní
předškoláčci. Starostou města byly děti slavnostně stužkovány
stužkou školáka. V upomínku dostaly knihy pohádek, které zakoupilo Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při mateřské škole.
Na závěr si zvesela společně zazpívaly. Na chvíle v mateřské
školičce budou určitě s radostí vzpomínat. Od 1.září je již čeká
první třída základní školy, noví kamarádi a nová paní učitelka.
Přejeme všem, aby se jim ve škole líbilo a dařilo a teď především
dva krásné měsíce prázdnin.
Jiřina Zigová
ředitelka MŠ

Mateřská škola
Byl tu najednou klaun, pan ředitel, krasojezdkyně, pejsci, kočičky, kouzelník, medvídci a spousta žonglérů. Zkrátka cirkus,
jak má být. Maminky se nestačily divit, co všechno jejich „malí“
zvládnou.
U Veverek zavedly děti maminky na palouček v lese na
„zvířecí bál“, kde se předvedli berušky,zajíčci, kočičky,motýlci,
medvídci a myšky. Při závěrečné písničce nejedné mamince dojetím ukápla z očí slzička.
Všichni byli spokojeni. Děti i pani učitelky měly velkou
radost, že v téměř rodinném prostředí tříd nepanoval strach a nervozita, ale klid a pohoda.
Řekněte, není to to nejdůležitější, co v dnešní uspěchané době
potřebujeme?
Zdeňka Pláteníková

Hurá na výlet výlet!
Úterý 19.června 2007
...a tak jsme v sedm ráno vyjeli.
V divadle Radost v Brně jsme se zájmem sledovali dlouhou
cestu zvídavého slůňátka, jak ke svému chobotu přišlo. Po půlhodinové cestě autobusem jsme se dostali do kempu Merkur
u Pasohlávek, kde nás čekala plavba vyhlídkovou lodí po jezeru.
Viděli jsme racky, labutě, kačenky a krásnou okolní přírodu. Cestou zpět jsme si zvesela zazpívali a těšili se na dobrý oběd. Vrátili
jsme se v pořádku a spokojeni. Důkazem toho, že se výlet dětem
líbil, jsou jejich výtvarné práce.
Jiřina Zigová
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Základní škola
Milí žáci, vážení spolupracovníci,
končíme školní rok 2006/2007. Dnes již uplynulý školní rok
probíhal ve svém celku v dobré atmosféře , o kterou se přičinila
převážná část žáků za podpory jak vyučujících, tak provozních
pracovníků, tak pracovnic školní jídelny. Opravdu se ukazuje, že
ten kdo má zájem na dobrých výsledcích svých i celé školy, ten
přistupuje k plnění úkolů jak vzdělávacích, tak výchovných s co
nejlepším úmyslem. Nastaly však i situace, které vedou k zamyšlení. Je to škoda, protože jsou to skutečnosti, které být nemusí.
Nechci na konci školního roku připomínat negativa, chci však
upozornit na problémy, které se neobjevují pouze v našem okolí.
Chování několika jednotlivců vůči spolužákům, ale i vyučujícím
rozhodně nepřispívá k dobré atmosféře. Chci, aby se o těchto problémech hovořilo. Jsem přesvědčen, že bude dosaženo kladných
výsledků, pokud bude dobrá vzájemná spolupráce školy s rodiči
těchto problémových jednotlivců. Současně očekáváme i pomoc
veřejnosti v řešení výchovných problémů a pozitivní motivaci
mládeže.
Chci však, abychom na školní prázdniny odcházeli všichni
optimisticky naladění a proto přejdu k dalšímu hodnocení naší
práce. Jaké jsou učební výsledky?
Základní školu navštěvuje 326 žáků a všichni prospěli. Prospěch s vyznamenáním na 1. stupni vykazujeme u 141 žáků. Na
2. stupni prospělo s vyznamenáním 57 žáků.
Pokud hodnotíme úroveň chování a vystupování, včetně
reprezentace naší školy pak byly uděleny jak pochvaly třídních
učitelů - 87, tak byly uděleny knižní a věcné odměny. Kromě již
uváděných, obdrželo 42 žáků pochvalu ředitele školy za velmi
dobré výsledky ve školní práci. Jsou to:
II.A - Vendula Bauerová, Bára Forejtová, Pavel Krejčiřík,
Tereza Nadlická, Karolína Zborovská, Hana Veverková
III.A - Lukáš Kynický, David Štajner, Viola Krausová,
Veronika Listová, Renata Popovská, Gabriela Zemková
IV.B - Jan Míchal
V.A - Inka Koutná, Dominik Kunický, Martin Schaffer,
Pavel Gála
V.B - Eliška Mainclová, Jan Melichar, Kristýna Ondrová,
Veronika Stávková, Ladislav Valoušek
VI.A - Veronika Halmová
VI.B - Barbora Grůzová
VII.A - Petr Hanzálek, Daniela Pazderová
VII.B - Gabriela Gabrielová
VIII.A - Roman Halm

VIII.B - Zuzana Drienková, Tereza Pláteníková
IX.A - Tereza Bízová, Pavel Dobrovolný, Romana Hádlíková,
Petra Hájková, Karolína Surmanová
IX.B - Markéta Gajdošíková, Monika Nesvadbová,
Martin Pekařík, Jan Pleskač, Radka Soboličová,
Michaela Ščurková, Monika Valová
Naši žáci se svými vyučujícími dobře prezentují své dovednosti a talent na takových akcích, jako je výstava výtvarných
a keramických prací, dopravní soutěž jak v okrskovém kole, tak
i kole okresním kole, pořádáme okrskové kolo ve vybíjené. Na
1. stupni ZŠ hrají žáci dlouhodobé turnaje v malé kopané – O Pohár starosty města, hoši 4. a 5. ročníků dobře reprezentovali školu
v Mc Donaldś Cupu. Rovněž hoši 6.-9. ročníku v malé kopané
postoupili do okresního kola. Máme dobré výsledky v matematice, pořádáme školní kola v biologické a zeměpisné oblasti, v českém jazyce, pravidelně pořádáme recitační soutěže, návštěvy
divadelních představení v Brně, exkurze, vycházky, pracujeme na
projektech, pomáháme žákům v oblasti dyslexie, aktivity zaměřujeme na poznávání svého města a okolních obcí apod.
Největší radost však máme, a to zcela po zásluze, když se dobře uplatní žáci, kteří z naší školy odcházejí po ukončení povinné
školní docházky z 9. ročníků . Přeji jim hodně úspěchů. Rovněž
chci hodně úspěchů popřát žákům, kteří odcházejí z 5. ročníků
studovat na gymnázium.
Významným článkem práce a činnosti školy je působení naší
školní družiny, která organizuje zajímavou činnost pro 75 žáků
1. stupně. Kladně hodnotíme činnost školního klubu s 15 zájmovými útvary a to jak v oblasti sportovní, tak výtvarné a keramické.
Organizuje činnost přírodovědnou, podílí se na přípravě zábavných akcí apod.
Za tuto práci děkuji našim vyučujícím a vychovatelkám. Jejich
zásluhou se činnost školy dobře rozvíjí.
Nerozlučnou součástí školy je školní jídelna. Její pracovnice
se snaží o to, aby nabízeli co nejkvalitnější stravu v duchu zdravé
výživy. Žáci si mohou volit ze tří jídel. Jsme rádi, že je využívá
celá řada našich spoluobčanů. Pracovnicím jídelny patří poděkování za celoroční práci.
K zajištění plynulého chodu školy je nezbytná práce našich
provozních zaměstnanců. Během celého školního roku pečují
o příjemné a čisté pracovní potřebí ve škole, zajišťují hygienicky
nezávadný provoz. Patří jim poděkování.
Všem žákům přeji hezké prázdniny, svým spolupracovníkům
chci poděkovat za obětavou celoroční práci a přeji jim zaslouženou dovolenou.
PaedDr. Antonín Kavan

Škola v přírodě
Letos se školy v přírodě zúčastnili žáci pátých tříd.V krásném
prostředí Jesenicka se loučili s prvním stupněm, se svými třídními kolektivy.V příštím školním roce začnou někteří studovat na
gymnáziu, ostatní přestoupí na druhý stupeň.
Pobývali jsme ve vesničce Uhelná, poblíž města Javorník.V
období od 18. do 25.května nám počasí opravdu přálo a děti si

užívaly pobytu venku.V dopoledních hodinách si opakovaly učivo, odpoledne pro ně paní vychovatelky připravovaly oddechové
činnosti.
Po návratu děti sepsaly své dojmy.
Lenka Kalivodová a Lucie Nováková
třídní učitelky
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„Hurá, jedeme do přírody!“ Konečně jsme se dočkali. Tím
krásným dnem byl 18. květen. Od školy jsme vyjížděli asi v 10
hodin. Maminky a tatínkové se s námi rozloučili a my ujížděli
směr Uhelná. Batohy byly plné jídla, a tak byla cesta příjemná.
Zpočátku jsme krajinu nesledovali, ale čím blíž jsme byli u cíle,
tím častěji jsme si prohlíželi okolní krajinu.
Jsme tu. První dojem byl velice příjemný. Lesní klidná příroda.
Pochopitelně nás zajímalo ubytování. Někteří byli zvyklí na lepší,
ale já jsem to bral jako prázdninové ubytování, ne hotel.
První naší činností byl průzkum okolí. Nebyli jsme zklamáni.
Bude to asi fajn. Velice jsme se těšili na první večer. Povídání
nebralo konce. Maminka by určitě řekla, že to byly určitě samé
blbosti. Ale pro nás to byly veledůležité řeči.
Sobotní ráno bylo pracovní, protože škola v přírodě je i v sobotu. Prostředí se mi líbilo, protože místnost mi připomínala hry
než učení, ale nehráli jsme si, učili jsme se. Tato činnost nás čekala každé ráno, až do čtvrtka.
Odpoledne jsme prožívali daleko klidněji. A proto jsme poznali okolí naší ubytovny. A dokonce jsme jeli autobusem do zámku
Jánský vrch, vzdálený asi 5 km. Linkový autobus nám vzal chuť do
života, a tak zámek měl co dělat, aby nás oživil. Podařilo se mu to.
Já osobně mám zámky rád, představuji si, jak by se mi tu žilo. Samozřejmě jako zámecký pán, jen ne sluha! To mě ani nenapadlo.
Stejně by ale bylo zajímavé žít jeden den jako pán a druhý den
uklízet, to rád nedělám ani doma.
Ať přemýšlím jak chci, nemůžu přijít na nic, co by se mi
nelíbilo. Dělali jsme toho hodně. Nejvíce vzpomínám na turnaj
v přehazované, táborák a diskotéku. Tam jsme se vyřádili. Nesmím zapomenout ani na Hry bez hranic, na odpolední hry a další
soutěže. Myslím, že jsme se tam docela skamarádili, i když by se
našly výjimky.
Týden utekl jako voda a cesta domů nás neodvratně čekala.
Moc se nám v Uhelné líbilo, ale přece jen domů jsme se docela
rádi vraceli.
Jakub Šíbl

ŠKOLÁCI SLAVILI
První červnový den strávili žáci 1. stupně ze základní školy
netradičně. Na cestu do školy hrál dětem k jejich svátku městský rozhlas a na zádech jim místo školních aktovek poskakovaly
batůžky. Čekal je totiž „Dopravní den“ se spoustou zajímavostí
a her. Na návštěvu přijela mluvčí břeclavské policie paní Haraštová se svým kolegou z dopravního oddělení. Při zajímavé a živé
diskuzi si kluci i děvčata vyzkoušeli pouta, neprůstřelnou vestu
a dozvěděli se mnoho zajímavostí z činnosti policistů. Na hřišti za
kostelem je čekalo další překvapení. Pestrý program si pro naše
školáky připravili místní hasiči. Děti zajímalo úplně všechnoprohlídka hasičských aut, přeprava raněných na nafukovacích nosítkách, druhy hasičských čerpadel, speciální nehořlavé hasičské
obleky. Ukázka práce hasičů všem učarovala a děti se s nimi jen
nerady loučily. Na závěr pěkného dopoledne předaly paní učitelky svým žákům sladké dárečky.
Všem, kteří se na přípravě Mezinárodního dne dětí podíleli,
patří náš dík.
Za kolektiv vyučujících
Mgr. Miroslava Fišerová
a Mgr. Eva Drienková
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Gymnázium

Hodnocení školního roku 06/07 na gymnáziu

Při hodnocení dnes již prakticky uplynulého školního roku
2006/2007 rád konstatuji, že kvalita výsledků výchovně vzdělávací práce a další činnosti gymnázia se daří plnit úspěšně, v mnoha směrech velmi dobře.
V současné době na naší škole studuje 304 studentů v 11
třídách – 8 třídách na osmiletém studiu a ve 3 třídách čtyřletého
studia.
Jakých bylo dosaženo výsledků ?
V letošním školním roce na naší škole maturovaly 2 třídy s 56
studenty. Z tohoto počtu 14 studentů maturovalo s vyznamenáním, 4 studenti neprospěli. Pochvalu ředitele školy obdrželi:
Oktáva - Miroslav Franek, Alena Hamáčková, Martin Horáček, Zuzana Pláteníková
4.A - Lukáš Jaborník, Zdeňka Jandová, Eva Mráziková, Eva
Neuhauserová, Jana Rylichová, Marek Vejrosta, Petr Zelinka,
Roman Žďárský
Jaká je pro studenty zkušenost z maturitních zkoušek? Příprava na výsledný výstup ze studia není určitě jednoduchou cestou.
Předpokládá to studium soustavné a to bez nadsazování. Předpoklady k tomu mají všichni naši studenti.
Pokud zrekapituluji výsledky za letošní školní rok, pak je stav
následující:
Prospělo 302 studentů, z tohoto počtu na nižším stupni gymnázia 50 s vyznamenáním, na vyšším stupni studia prospělo s vyznamenáním 32 studentů.
Aktivita a učební výsledky studentů gymnázia se promítají i
v prezentaci v soutěžích a olympiádách, při různých činnostech
tříd a školy. Při této příležitosti bych chtěl sdělit, že bylo uděleno
34 pochval třídních učitelů a 27 pochval ředitele školy.
Jedná se o tyto studenty:
Prima - Jakub Fridrich
Sekunda - Kateřina Horáčková, Aneta Petrásková,
Karolína Osičková, Barbora Řádková
Tercie - Anna Kopřivová, Eliška Veverková, Edita Fůkalová,
Jiří Herzán, Šimon
Grůza, Vojtěch Buchta,
Lenka Grůzová, Šimon Fic

Kvarta - Anna Holásková, Václav Bukovský, Martin Buchta,
Magdalena Tomková
Kvinta - Kateřina Drábková
1.A - Helena Gajdošíková, Karel Šišovský
Sexta - Simona Klašková, Pavla Lockerová, Lucie Břoušková
2.A - Markéta Pláteníková
Septima - Petr Dvořáček, Roman Klaška, Markéta Sedlová
Všechny udělené pochvaly ředitele školy jsou za velmi dobrý
přístup ke školní práci, za aktivní a zodpovědné jednání a vystupování, za reprezentaci školy.
Naši studenti dosáhli významná umístění v olympiádách, ve
středoškolské odborné činnosti, výtvarných soutěžích, sportovních akcích apod.
Při této příležitosti chci poděkovat všem pedagogickým pracovníkům za přípravu a vedení studentů, organizování akcí a aktivit, které rozvíjí vědomostní, profesní, ale i zájmové zaměření.
Pořádání výjezdů do divadla v Brně, exkurze do Prahy, do Městské knihovny v Břeclavi i státní knihovny v Brně, příprava pro
zpracování projektů, zájezdy do Rakouska, Francie, připravujeme
zájezd do Řecka. Vyhlašujeme soutěže, které získávají své místo
i v rámci okresu – Wolkerův Prostějov, Mladý návrhář, máme
garanci nad okresním kolem matematické olympiády, pravidelná
ﬁlmová představení, pořádání výstavy výtvarných a keramických
prací apod. jsou toho dokladem. Za významnou společenskou
akci ve Velkých Pavlovicích a okolí považujeme pořádání studentského plesu.
Za celoroční práci chci poděkovat provozním pracovníkům,
které čeká o prázdninách příprava školy na další školní rok.
Všem přeji příjemné prožití prázdnin a dovolených.
Za významnou sponzorskou pomoc našemu gymnáziu bych
chtěl poděkovat manželům Pěnčíkovým ze Staroviček, manželům
Pláteníkovým, p.ing.Pavlu Horáčkovi, a.s. Hantály, stavební ﬁrmě Mikulica, ing. Jaroslavu Bendovi a sportovcům, kteří organizují Memoriál p.Trsťana.
PaedDr.Antonín Kavan
ředitel gymnázia

Literární projekt
Ve dnech 11.-13. června 2007 se v Brně – Žabovřeskách konal Literární projekt. Akce se účastnili studenti Gymnázia Velké
Pavlovice /sexta - Simona Klašková, Monika Trebichalská,
Romana Havránková, 2. A- Tereza Hemalová, Blanka Sýkorová
a dále studenti Gymnázia Brno, tř. Kapitána Jaroše.
Cílem projektu, který připravily Mgr. Lenka Marková
a Mgr. Renata Bláhová, bylo seznámit studenty s metodou tvůrčího psaní.
Naše škola sice dává velký prostor k rozvoji znalostí z českého jazyka a literatury díky vyšším hodinovým dotacím, přesto je
ve vyučování málo času na psaní vlastních textů.
Metodou tvůrčího psaní se v současné době zabývá
PhDr. Zbyněk Fišer, Ph. D., který působí na Filozoﬁcké fakultě
Masarykovy univerzity. Z jeho studií jsme vycházely.
Po dopoledním seznámení všech účastníků projektu jsme se

věnovali vzniku literárního díla. Po té následovala práce s básněmi Ivo Odehnala, který nás měl navštívit další den. Na základě
jeho textů se studenti snažili o tvorbu vlastní. Překvapivé bylo
zhudebnění autorovy básně skupinkou nadaných hudebníků-studentů. Závěr dne patřil divadelnímu představení v G-studiu v podání Buranteatru a jejich autorského počinu „Lino aneb příběh
obyčejného maﬁána“.
Následující den začínal opět další metodou tvůrčího psaní.
Dopoledne nás ještě navštívil zmiňovaný Ivo Odehnal a přiblížil
nám svou tvorbu, možnosti inspirace, problémy s vydáváním.
Jako poděkování za besedu mu byly předneseny texty studentů
a zhudebněný text. Odpoledne jsme pak strávili v Lužánkách
v Centru volného času, kde se studenti věnovali dramatické výchově. Aktivitám ovšem nebyl konec.Večer přišel představit svůj
rozepsaný román šestnáctiletý spolužák brněnských studentů.
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Přívětivé počasí jsme využili ke konání performancí v režii všech
účastníků projektu.
Závěrečný den patřil opět metodě tvůrčího psaní /práce
s fotograﬁemi/. Skupinka studentů se věnovala kreslení komiksů, které vycházely z prožitého divadelního představení.

Tvůrčí psaní předpokládá tvořivost, kterou je nutné u mladých
lidí podporovat. Věřím, že tímto projektem se nám ji podařilo
stimulovat. Výsledkem je almanach obsahující vzniklé literární
i výtvarné práce.
Mgr. Renata Bláhová

Adopce na dálku
Už třetím rokem pokračují studenti gymnázia pod vedením p. uč.
Urbánkové v projektu Adopce na
dálku. Sponzorujeme chlapce z africké Keni jménem Reagan Otieno
Abiga, aby mohl navštěvovat místní
základní školu, což by si jinak vzhledem k ﬁnančním možnostem rodiny
nemohl dovolit. Je totiž sirotek a žije
se starším dospělým bratrem u svého
strýce a tety.
Komunikujeme spolu pomocí
dopisů psaných v angličtině, snažíme se poslat alespoň jeden dopis za půl roku. K dopisu vždycky
přibalíme nějakou drobnost, jako třeba pastelky, vodové barvy,
samolepky a podobně. Reagan a jeho rodina jsou v angličtině
asi lepší než my, protože nám nedávno poslali už sedmý dopis.
V nich kromě poděkování, spousty vděčnosti, informací o Reaganových školních výsledcích, rodině a domově – ostrově Rusinga,
přicházejí i fotograﬁe: Reagan v nové školní uniformě, Reagan
s rodinou, s pytlem kukuřice, moukou a olejem zakoupenými ze
sponzorských peněz, Reagan s matrací a povlečením. Máme potom z naší „dobročinnosti“ o to větší radost.
Abychom vybrali dostatek peněz na zaplacení dalšího školního roku (tj. 7 200 Kč), využili jsme výstavy školních výtvarných

prací na přelomu května a června, kde jsme připravili informační
nástěnku a kasičku. Keramický kroužek věnoval svoje výrobky
k prodeji – cena byla tolik, kolik kdo dal. Výtěžek jsme použili
rovněž pro našeho Reagana.
Na výstavě se střídali studenti z kvarty a sekundy, kteří
na Adopci na dálku upozorňovali, podávali informace
a dokonce zvali kolemjdoucí, kteří by školu jinak minuli
bez povšimnutí.
Děkujeme všem dárcům,
protože na výstavě se během
několika dní vybralo neuvěřitelných
5 086,50 Kč. Už jenom
pár korun a bude zaplacený
celý rok 2007.
Pokud byste si chtěli přečíst překlady dopisů, které
nám z Afriky došly nebo
si prohlédnout fotograﬁe Reagana, podívejte se na internetové
stránky gymnázia, budeme rádi, že se o nás a o Reagana zajímáte.
p.uč. Urbánková + studenti sekundy a kvarty

Vědecko-technický program ve Francii
Gymnázium ve Velkých Pavlovicích uskutečnilo ve dnech 21.
– 28. 4. 2007 zájezd studentů do Francie v rámci vědecko-technického programu.
Program pobytu byl připraven asociací Malých debrujárů se
sídlem v Praze. Zájezd byl určen pro studenty, kteří se během
svého studia zapojili do naukových
soutěží a olympiád
nebo úspěšně reprezentovali školu ve
sportovních a výtvarných soutěžích.
K zabezpečení zájezdu ﬁnančně přispěl
i městský úřad, který
uhradil náklady na
dopravu ve výši 30%
z celkové ceny. Za
tento příspěvek moc
děkujeme.
Zájezdu se zú-

častnilo 24 studentů. Během celého programu navštívili významná kulturní a historická centra ve Francii a ujeli přes 3800 km.
Hlavním cílem vědecko-technického programu byla návštěva
Futuroscope – parku objevů, který je vybudován
u Poitiers na jihozápadě Francie. Park již více než 10 let
prezentuje
zábavnou formou
to nejmodernější
a
nejnovější
z audiovizuální
techniky. Většina
atrakcí a promítání je v krytých
sálech, kterých je
více než dvacet.
Filmy jsou promítány na obrovské
plochy od 300 až
po 900 m2, divák
je vybaven brýlemi s tekutými
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krystaly, které umožní vidět obrazy v prostoru.
V dynamických kinech jsou sedadla ovládána šesti hydraulickými písty, obraz je promítán na plátno o ploše 300 m2 rychlostí
30m/s.
Součástí parku je i La Gyrotour, věž, ze které je možno shlédnout panorama parku.
Jedním z největších zážitků však bylo večerní laserové promítání na vodní plochu tvořenou obrovským počtem vodotrysků.
Druhým vrcholem programu byla návštěva Clos Lucé, zámku
v Ambois, kde prožil zbytek života Leonardo da Vinci, všestranný renesanční umělec, malíř, sochař,
architekt, přírodovědec, spisovatel, hudebník a vynálezce. Nám byl znám především jako autor renesančních obrazů,
zvláště jednoho z nejslavnějších obrazů
světa Mony Lisy. Ovládal však nejen
umění, ale i techniku. Právě v zámečku
Clos Lucé jsou vystaveny jeho technické
vynálezy a návrhy. Bylo na co se dívat.
Leonardovy stroje a vynálezy lze rozdělit
do čtyř základních skupin: létací stroje,
pracovní stroje, válečné stroje a s vodou
související vybavení. Některé jeho vynálezy byly doceněny až ve dvacátém
století.
Krásné zážitky mají studenti i ze samotné Paříže, na prohlídku nejvýznamnějších památek jsme měli dva a půl dne.
První den pobytu jsme navštívili Louvre
– největší muzeum světa, nejvýznačnější
veřejnou budovu v Paříži. Leží mezi ulicí
Rivoli a Place de Concorde na pravém
břehu Seiny. Je památná nejen svým
původem a architekturou, ale i vzácnými uměleckými sbírkami,
které obsahuje. Louvre je největší palácový komplex na světě,
jehož stavba trvala celá staletí. Nese stopy renesance, baroka
i klasicismu.
Velmi rozsáhlá je expozice evropského malířství, která zahrnuje díla od roku 1400 až do roku 1848. Více než polovina
pochází od francouzských malířů. Ostatní obrazy zahrnují díla od
nejslavnějších italských, vlámských, holandských, německých,
španělských a anglických malířů od období vrcholné gotiky a renesance až do 19. století. Například Pieta z Avignonu, Mona Lisa
od Leonarda da Vinci, Krásná zahradnice od Raffaela, obrazy Rubense, Rembrandta, Goyu, Velazqueze, Dürera a mnoha dalších.
Ve sbírkách uměleckých předmětů jsou nádherné byzantské,
gotické, renesanční exponáty, tapisérie, šperky, vázy, porcelán,
nábytek, Napoleonova pracovna a trůn. Jsou zde vystaveny
i zbytky korunovačních klenotů i 137 karátový diamant Regent.
Velmi mnoho kulturních památek jsme viděli při projížďce
lodí po Seině. Projížďka byla 15 km dlouhá, projeli jsme pod 22
mosty z celkového počtu 37, které v Paříži spojují břehy Seiny.
Na loď jsme nastoupili u lávky Debilly, která byla vybudována
ke světové výstavě v roce 1900. Hned za touto lávkou jsme viděli Palác Tokio, pařížské muzeum, které soustřeďuje kolekce
moderního umění 20.století. Most Alma je známý především
tím, že v něm zahynula princezna Diana. U mostu Invalidů jsme
viděli Velký a Malý palác, které byly vybudovány také ke světové
výstavě v roce 1900. Za zmínku stojí památky blízko mostu Svornosti. Nejprve jsme shlédli nejstarší monument v Paříži, egyptský

obelisk z Luxoru, starý 3000 let, který byl do Paříže dopraven jako
dar egyptského krále a vztyčen až v roce 1836 za vlády Ludvíka
Filipa. Další byla památná budova pařížského nádraží Orsay, nyní
muzeum impresionistů. Od Královského mostu byla vidět jedna
z nejkrásnějších částí Louvre, pavilon Flore. Při projížďce jsme
viděli také dvě významné sochy. Nejprve sochu francouzského
koloniálního vojáka – zuáva, podle které měří Francouzi hladinu
vody v Seině. Při záplavách v roce 1910 dosahovala voda až po
jeho kníry. Normální stav hladiny Seiny je 5 – 6 metrů, v zimě až
10 metrů. Druhou sochou je zmenšená kopie Bartholdiho sochy
Svobody na mostu Grenelle, jež zde byla
umístěna k výročí vyhlášení americké nezávislosti – a zády ke Spojeným státům.
Teprve v roce 1937 byla orientována
směrem na západ.
Poslední z pařížských monumentů,
které jsme navštívili první den, byla
Eiffelovka věž, postavená ing.Gustavem
Eiffelem ke světové výstavě r. 1889, na
počest stého výročí Francouzské revoluce. V letech 1887–89 ji montovalo 300
montérů – akrobatů, kteří museli snýtovat
konstrukci pomocí 2,5 milionu nýtů.
Je 320 metrů vysoká a váží 7000 tun.
Natírá se každých sedm let. Natěračské
práce trvají dva roky a spotřebuje se 50
tun barvy. Jednotlivá patra jsou ve výšce
57 m, 115 m a 276 m. Do druhého patra je
asi 700 schodů. Ze třetího patra je při jasném počasí vidět do vzdálenosti 67 km.
Výkyv věže je při nejsilnějších větrech
pouze 12 cm. Vlivem teploty se zmenšuje
nebo zvětšuje o 15 cm.
Do Paříže jsme se vrátili předposlední pobytový den po návštěvě Versailles, městečka 25 km jihozápadně od Paříže, dříve
královského sídla, proslulého hlavně světoznámým zámkem se
zahradami a dalšími dvěma zámeckými stavbami - Velkým a Malým Trianonem.
Hodně veselých vzpomínek zůstane studentům na obchodování s mladíky černé pleti, kteří na parkovišti ve Versailles prodávali suvenýry. Dokonce uměli i několik slov česky. Byla s nimi
zábava a nechali se i vyfotografovat. Všichni jsme se rozcházeli
spokojeni. My se suvenýry a oni s pár eury navíc.
V Paříži jsme se prošli po Champs Elysées, nejslavnější a stále
ještě nejkrásnější třídě na světě. Měří dva kilometry a vede z náměstí Place de la Concorde až k Vítěznému oblouku. Navštívili
jsme moderní čtvrt na severozápadním okraji Paříže La Défense.
Je zde více než dvacet mrakodrapů, které jsou postavené na souvislé betonové ploše.V přímé linii vítězných oblouků je postavena další dominanta Paříže Velká Archa. Ve srovnání s Vítězným
obloukem je více než dvojnásobně vysoká, měří 110 metrů. Vešel
by se do ní i Notre Dame.
Katedrálu Notre Dame jsme navštívili poslední den. Jde
o mistrovské dílo gotiky, stavba, o níž byla napsána literární díla,
učebnice francouzské historie. Byli zde korunováni králové a královny, jeden z císařů, Napoleon, se zde korunoval sám.
Kdo je v Paříži, musí navštívit i zábavní a kulturní centrum
Montmartre, což je zábavní čtvrť kolem náměstí Place Pigalle
a Place Blanche, jíž vévodí blikavé neony, striptýzové lokály,
bary a různé podezřelé podniky. Na Place Blanche jsme obdivo-
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vali lopatky větrného mlýnu známého kabaretu Moulin Rouge, kde
se již sto let turistům předvádí francouzský kankán, ale nešli jsme
tam. Na nejvyšším vršku Montmartre jsme navštívili světoznámý
kostel Sacré Coeur, kostel v románsko-byzantském stylu s četnými
kupolemi. Zvonice je vysoká 94 metrů a nese jeden z nejtěžších
zvonů na světě, váží 19 tun. Prošli jsme si i náměstíčko, kde pařížští umělci portrétovali turisty a navštívili jsme hodně stánků se
suvenýry.
Závěr našeho pobytu v Paříži jsme měli opravdu krásný. Ve
večerních hodinách jsme vyjeli výtahem na nejvyšší mrakodrap
Montparnass, vystoupili na jeho terasu a mohli obdivovat krásu večerní Paříže, která hrála množstvím světel a barev, což za denního
světla neplatí.
Jako dárek navíc jsme během zájezdu navštívili přístav La Rochelle, které je jedním z nejkrásnějších francouzských měst, jehož
historie spadá do 10. století.
V La Rochelle jsme navštívili i mořské akvárium, kde nás doslova nadchla celá řada živočichů, některé jsme viděli poprvé v životě. Čas nám zbyl i na procházku po pláži u Atlantského oceánu.
Našli se i odvážlivci, kteří se do vod oceánu ponořili. Dopřáli jsme
si i dvouhodinovou projížďku k pevnosti Boyard.

Uvedla jsem jen ta nejdůležitější místa, která jsme během
našeho zájezdu navštívili. Bylo jich daleko víc, např.zámeček
v Blois, Městečko vědy a techniky v La Villete, Palác objevů
a další. Chci poukázat, že jsme čas k poznávání Francie během
naší osmidenní cesty využili bezezbytku. Už se nám do programu nic jiného nevešlo.
Úspěšnost zájezdu byla dána i profesionalitou naší průvodkyně, paní Evy Jiřičkové z Liberce, bývalé učitelky francouzštiny.
Prokázala úžasné znalosti z historie Francie a dokázala, že Francie je její druhou vlastí. Zasvěceně hovořila o kulturní, školské
i politické situaci, o zvycích francouzských žen i mužů, naučila
nás jezdit metrem i orientovat se v ulicích. Víme, kde si obstarat
turistické materiály i kde se dobře najíst. Za všechno jí z celého
srdce děkujeme. Ke zdaru zájezdu přispělo i ubytování, které
jsme měli zajištěno v hotelích F1. V nich jsme strávili celkem
5 nocí.
Na závěr musíme poděkovat i našim řidičům, Markovi
a Luďkovi, za to, že nás všude zavezli a se vším si poradili,
i když navigace selhala, i za humor a pohodu, kterou kolem sebe
šířili.
Šmídová Marie
vedoucí zájezdu

Biologický kroužek
I v letošním školním roce ve své činnosti pokračoval přírodovědný kroužek nazvaný Biologické praktikum. Letos ho navštěvovaly především studentky sekundy, ale členy měl i v ostatních
třídách nižšího gymnázia. Aby byla činnost kroužku co nejpestřejší, uspořádala p. uč. Urbánková pro zájemce i několik sobotních
výletů za poznáváním přírody.
Nejdříve jsme v listopadu navštívili mineralogickou burzu
v Tišnově. Je to burza, která probíhá ve stejném termínu úspěšně
už řadu let a drží se na vysoké úrovni jak kvalitou vystavovaných
vzorků, tak jejich množstvím. V místním kulturním domě i několika třídách školy byly vyskládány nerosty a horniny nejrůznějších
tvarů a barev od leštěných achátů přes přírodní krystaly, broušené
drahokamy až po zkameněliny prvohorních živočichů. Výstava
byla prodejní, kousek té krásy jsme si mohli každý přivézt domů.

Přivezli jsme si ale také hezký zážitek z výstupu na kopec
Květnici, odkud byl mezi podzimně vybarvenými stromy krásný
výhled na celý Tišnov.
Na jaře jsme se
podívali na další
burzu, tentokrát
entomologickou
v Břeclavi. Oči
nám pro změnu
přecházely z vystavených brouků,
pavouků, motýlů,
exotických
kobylek a dalších
„hmyzáků“. Opět
tu byl zastoupený celý svět
a opět jsme si pár
preparovaných
exponátů odnesli
domů. Odpoledne
po návštěvě burzy jsme se ještě
prošli k zámečku
Pohansko,
po
cestě určili pár rostlin a nasbírali si ulity vodních plžů u jezírka
u cesty.
Třetí sobotní akce se jmenovala Den ptačího zpěvu, který se
odehrál už po čtvrté. Na konci dubna jsme se vypravili pozorovat a poslouchat ptáky žijící v okolí školy. Sešli jsme se vlastně
už v pátek odpoledne, abychom si vyzkoušeli ruční výrobu recyklovaného papíru.
Přespali jsme v tělocvičně, aby nám neuniklo svítání a ro-
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zednění sobotního rána, doba, kdy jsou pěvci nejaktivnější. Pan Petr Hrádek, učitel ZŠ
v Kloboukách, nás provedl v několikahodinové vycházce po Pavlovicích, popsal zpěv
i způsob života mnoha ptáků, které jsme slyšeli a mnohé z nich i viděli v dalekohledech.
Aby bylo vidět, že jsme se v kroužku taky něco naučili, zúčastnili jsme se ekologické
soutěže „Zelená stezka – Zlatý list“.
Sestavili jsme dvě družstva starší kategorie, Sedmikrásky a Strašilky. Oblastní kolo
soutěže probíhalo v Lednici. Do kempu u Apolla jsme se sjeli tradičně už v pátek odpoledne, abychom se mohli setkat s ostatními družstvy už před soutěží v přátelské atmosféře
kolem táboráku. V sobotu při soutěži pak tříčlenné hlídky putovaly po stanovištích věnovaných různým
skupinám živočichů, rostlinám, neživé
přírodě, energiím a odpadům,
kde se plnily
tématické úkoly a odpovídali
jsme na otázky. Dvě hlídky
tvořily jedno
družstvo, jejich
výsledky se na
konci sečetly.
Pavlovické
gymnázium si
v soutěži vedlo
velmi
dobře,
Sedmikrásky
získaly první a Strašilky druhé místo. Vítězné Strašilky postoupily do krajského kola
do Hodonína, kam nás doprovodil p.uč.Tesař. Pro toto kolo jsme měli připravenou prezentaci o činnosti kroužku. Na velký papír jsme nalepili fotograﬁe a popsali, co všechno
v kroužku děláme. Organizátoři naši práci velmi ocenili, při plnění soutěžních úkolů jsme
ale nebyli nejúspěšnější, umístili jsme se jako druzí. Nepostoupili jsme tedy do národního
kola, ale i to je hezký výsledek.
Činnost kroužku byla letos velmi pestrá, snad se tuto pestrost podaří zachovat i v příštím roce.

Den s židovskou kulturou
Synagoga, sedmiramenný svícen, Pentateuch, kipa, jarmulka - to je jen několik slov,
s jejichž významem jsme se seznámili při návštěvě brněnské pobočky Židovského muzea.
Exkurzi jsme absolvovali v rámci výuky
českého jazyka a literatury. V prvním ročníku
vyššího stupně gymnázia je součástí učiva
o starověkých literaturách také hebrejské písemnictví, tedy Bible a Starý zákon.
Odjížděli jsme autobusem v 8:30 hodin
od školy. Cesta probíhala nečekaně příznivě
a naše přednáška mohla začít dokonce o něco
dříve, než bylo dohodnuto. Ujala se nás velmi milá a sympatická paní, která svůj výklad
začala formou brainstormingu. Podstata spočívala v uvádění nejrůznějších výrazů, které nás
v souvislosti se židovstvím napadaly a společ-

ně jsme se pak snažili objasnit jejich smysl.
Přednáška byla tematicky zaměřena na starověké dějiny židovského národa, ale dozvěděli
jsme se také řadu zajímavých informací o kultuře, tradicích, svátcích a jídle Židů. Součástí
přednášky byla také prezentace fotograﬁí, map
a dalších dokumentů souvisejících se židovstvím. Protože nás přednáška velmi zaujala,
položili jsme paní průvodkyni také řadu dotazů
a informovali jsme se o možnostech návštěvy
synagogy či židovského hřbitova a o dalších
podrobnostech o židovském náboženství a židovské kultuře. Strávili jsme velmi příjemné
dopoledne, které nás obohatilo o mnoho nových poznatků.
Studenti kvinty
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ÚSPĚCH MISE CAPOEIRANDO
Představit ve Velkých Pavlovicích sport, který tady ještě nebyl.
Zprostředkovat našim milým mladým sportovní činnost, která slaví
významné úspěchy v jiných městech celého světa. Otevřít brány
našeho města trenérům z jiných měst, kteří přinesou výborné znalosti, cenné zkušenosti a dobrého ducha i k nám. To byly cíle, které
si na začátku letošního roku vytyčila se svými zaměstnanci paní
ředitelka Jana Valoušková.Tak k nám přišla capoeira.
Téměř každou sobotu se v malé tělocvičně scházela parta
nadšenců a příznivců tohoto tance s prvky bojového umění. Kroužek nenavštěvovaly pouze děti z Velkých Pavlovic, ale i Kobylí
a Hustopečí. Během školního roku se uskutečnila dvě soustředění
capoeiry. První proběhlo v prosinci roku 2006 v Hustopečích, druhé 1. – 3.6. 2007 na břeclavské Duhovce. Obou soustředění se zúčastnilo vždy přes 25 cvičících. Vzhledem k prostorám, ve kterých
lze cvičit, je to ideální počet. Do sálu v Hustopečích se všichni vešli
jen tak, tak. Na soustředěních zájemci absolvovali spoustu tréninků
nejen pod vedením Jana Vlacha, trenéra a vedoucího kroužku, který pochází z Brna, ale také Dana Škarka a Pavla Kučery, zakladatelů brněnského klubu Coracao da Capoeira. Capoeiristé z Velkých
Pavlovic se seznámili se stejnými nadšenci z brněnských klubů
a vznikla zde mnohá přátelství, která se dále budou rozvíjet i na
letních dětských táborech pořádaných DDM Velké Pavlovice. I zde
bude capoeira vyučována.
Vystoupení kroužku capoeira můžete shlédnout 8. září při akci
DDM.

ZHODNOCENÍ kroužků DDM
za šk. rok 2006/2007
V uplynulém školním roce DDM zaštítilo celkem 14 kroužků,
které navštěvovalo 186 dětí. Byly mezi nimi zastoupeny kroužky
pohybové, jazykové, tvořivé i výtvarné. Prezentaci kroužků můžete shlédnout a informace o činnosti v dalším roce získat 8.září při
významné prezentační akci DDM.
Mgr. Jana Valoušková

DDM
DEN MATEK
Náš dík patří školským zařízením,
jejichž činnost často okoření
nejedno odpoledne.
Nejinak je tomu na Den matek,
kdy naše nejmilejší mají svátek.
Organizaci zvládla ZUŠ bez chyby,
pestrý byl program bezpochyby.
Předvedly se dětičky
z pavlovické školičky,
zpívaly i tančily,
celý sál pobavily.
Ze školičky hup do školy,
básně o tom, co nás bolí,
písně o tom, co nás těší,
další pásmo sbor završí.
Volný čas a náš Dům dětí,
na přehlídku modelky už letí,
mažoretky, aerobik,
s pohybem je vždycky líp.
A na závěr tance skočné,
všichni příští rok si skočme.
ZUŠ už předává žezlo,
krásně se celé odpoledne neslo
v duchu oslavy a lásky.
Kdo by snad měl míti vrásky,
ať si vždycky vzpomene,
jak nám bylo 13.5. hezky,
a ne že ne.

Děkujeme ZUŠ za výbornou organizaci a všem školským zařízením za jejich činnost. Bez nich bychom totiž
o taková odpoledne byli všichni ochuzeni.

Přiblížil se čas prázdnin a doba dovolených. Přejeme dětem radostné prožití prázdnin se spoustou
pěkných zážitků a rodičům příjemnou a pohodovou dovolenou. Děkujeme všem organizacím,
zvláště městskému úřadu za spolupráci ve školním roce a těšíme se na další.
Za pracovníky DDM
Jana Valoušková
ředitelka
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REJ ČARODĚJNIC
Páteční odpoledne 27. 4. patřilo všem čarodějnicím, které přišly
na DDM Velké Pavlovice.Všechny bytosti s kouzelnými sklony si
s předstihem připravily slušivé kostýmy. Po zábavné přípravě následoval průvod čarodějnic městem. Bylo dost teplé počasí, ale i přesto
všech šedesát zúčastněných masek přišlo až na smluvené začarované území, kde začal „rej čarodějnic“.
V oblasti zvané „Střelnice“ si všechny děti mohly vyzkoušet své
divotvorné umění v podobě her a soutěží. Po obtížných kouzelnických zkouškách se pokračovalo u magického ohně, kde se každý
posilnil svým vlastnoručně opečeným špekáčkem. Po náročném
odpoledni se zástup čarodějek vrátil do města.
Doufáme, že se toto odpoledne všem líbilo a v příštím roce se
sejdeme ještě ve větším počtu převlečených, a to jak dětí, tak i dospělých.

MAŽORETKY NA
FESTIVALU V HODONÍNĚ

KROK-SUN-KROK
Ve čtvrtek 10. května se předvedla děvčata ze souboru mažoretek Colour a Pirátky na taneční přehlídce „KROK-SUN-KROK“
v Hustopečích. Děvčata byla zařazena mezi padesátku vystoupení
různého typu – od aerobiku až po hip hop tanec. Naše mažoretky
zde vystoupily s líbivou skladbou „Shrek“ a na hudbu oblíbených
„Pirátů“.
Z přehlídky souborů si všichni odnesli nejen celodenní zážitek,
ale také účastnický list, malý dárek a sladkosti.

CESTOU NECESTOU
U příležitosti Mezinárodního dne dětí jsme uspořádali v neděli 27. 5. akci „Cestou necestou“. Počasí nám přálo a tak se děti
mohly projít po travnatém hřišti za prodejnou „Na place“, kde měly
možnost potkat různě zaměřená stanoviště. Zaujaty byly především
střelbou z luku na jelena, prošly také soubojem na lávce, bludištěm
nebo střelbou s vodní pistolí atd.. Po absolvování jednotlivých stanovišť dostaly malou sladkou odměnu.

V sobotu 9. května se uskutečnilo setkání mažoretek v Hodoníně, kterého se také zúčastnily mažoretky DDM Velké Pavlovice. Už v 8 hodin ráno začalo slavnostní deﬁlé a představování
jednotlivých souborů na pěší zóně a u Městské radnice v Hodoníně. Odpoledne pokračovala přehlídka pochodem od radnice až na
stadion místního Sokola. Tam se mažoretky snažily o zapsání do
Guinessovy knihy rekordů. Všech 751 zúčastněných v jednotném
oblečení - bílém tričku, vystoupilo před tribunou. Překonaly tím
dosavadní rekord z Třebíče. Agentura „Dobrý den“ z Pelhřimova
potvrdila nový rekord v počtu cvičících mažoretek na jednom
místě a se stejnou skladbou.
Byla zde k vidění také nejmladší dvouletá a nejstarší jednadevadesátiletá mažoretka, což je zajisté zvláštní kuriozitou. Hlavním odpoledním programem bylo vystoupení všech 26 souborů
s 67 skladbami z Čech, Slovenska i Maďarska.
V zajímavém večerním programu soutěžily vybrané zástupkyně souborů o miss mažoretka 2007. Pro naše mažoretky, které
přijely na tuto akci už v páteční podvečer a vrátily se až v neděli
dopoledne, znamenal festival mažoretek velký zážitek.
Hana Hrabalová
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ZUŠ
Jubilejní koncerty k výročí zakladatele ZUŠ Karla France
V letošním školním roce vystoupili žáci naší školy na mnoha zdařilých akcích, z nichž nejvýznamnější byly dva jubilejní
koncerty k 50.výročí úmrtí zakladatele a I. ředitele velkopavlovické hudební školy p. Karla
France. Na koncertě souborů
ZUŠ 20.května se představily
všechny soubory školy:recitační soubor, ﬂétnové soubory
Cácory a Píšťalky, pěvecký
sbor dětí PHV, Dívčí pěvecký
sbor, Anglický pěvecký sbor,
žesťový kvintet Alyjazz, cimbálová muzika, dva soubory
folklórních tanců a žákovská
dechovka se zpěvačkami. Ve
dvouhodinovém koncertě tak
vystoupilo téměř 100 účinkujících a jejich repertoár obsahoval ukázku z díla národního
umělce F.Hrubína, hudbu všech
žánrů od baroka po současnost, písně českých autorů XX. století
– B.Martinů, I.Hurníka, P.Ebena a P.Fialy, oblíbené písničky
z pohádek Z.Svěráka a J.Uhlíře, nesmrtelné písně skladatelské
dvojice Lennon-McCartney a zejména slovácký folklór v dokonalém spojení - hudba,zpěv,tanec a naše překrásné kroje -vyvolaly nadšení početného publika. Na druhém jubilejním koncertě

30.května byly představeny všechny hudební nástroje, na které se
žáci v naší ZUŠ učí hrát: Edita Fůkalová tak představila publiku
zobcovou ﬂétnu sopránovou,
Veronika Jaborníková zobcovou
ﬂétnu altovou, Eliška Veverková
zobcovou ﬂétnu sopraninovou,
Jiří Valoušek klarinet a Hana Pospíšilová příčnou ﬂétnu, Lukáš
Melichar trubku, Martin Jilka
baskřídlovku, Jakub Kostrhun
trombón, Stanislav Prachař
tubu a Jan Kučera housle. Na
dva akordeony zahráli Markéta
Bálková spolu se svým učitelem
Robertem Zemanem, elektrické
varhany předvedlo sourozenecké
duo Pavel a Kamila Hanzálkovi
a krásný tón klavíru, který se
v závěru koncertu spojil v jedné
tónině s večerními zvony našeho kostela, zprostředkovala
dojatému obecenstvu Eliška Vomáčková.Všem členům souborů,
všem sólistům a také jejich pedagogům - manželům Stehlíkovým,
M.Čechovi, J.Míchalovi, Z.Bílkovi, K.Jarošové, O.Jeřábkovi,
L.Šauerové a R.Zemanovi patří velký dík za výbornou práci a reprezentaci školy.
Milena Karberová
ředitelka ZUŠ

Concentus Moraviae aneb České sny
Na XII. ročník mezinárodního hudebního festivalu 13 měst
Concentus Moraviae byly k vystoupení pozvány i základní
umělecké školy. Na koncertě, který se uskutečnil 3. června
v evangelickém kostele v Hustopečích, se představili žáci a soubory ze ZUŠ Hustopeče, Velké Pavlovice a Klobouky u Brna.
Velkopavlovickou ZUŠ reprezentoval Dívčí pěvecký sbor pod
vedením p.uč. Květoslavy Jarošové a v návaznosti na podtitul
letošního ročníku - České sny-bylo podmínkou při sestavování
programu nastudovat skladby českých autorů XX. století. Proto
kromě oblíbené slovácké písně „ Ej, nad Palavú vyšla hvězdička“
zpívala děvčata na koncertě písně P.Fialy, I.Hurníka, B.Martinů
a P.Ebena, které byly po zásluze odměněny bouřlivým potleskem

přítomného publika. Také vystoupení ostatních ZUŠ obsahovalo
hodnotný program, který zahrály a zazpívaly velmi talentované
děti, a proto atmosféra celého koncertu byla velmi emocionální.
Přizváním základních uměleckých škol na významný hudební
festival upozorňují pořadatelé na velkou důležitost, jedinečnost
a nezastupitelnost státem dotovaného uměleckého školství
v České republice.
Závěrem bych chtěla poděkovat děvčatům za jejich krásné
vystoupení, za reprezentaci školy a za svědomitost, se kterou
se vzdaly účasti na pěvecké soutěži „ O malovanú pantličku
Augusty Šebestové“- nešťastnou náhodou probíhající ve stejný
den v Kobylí.
Milena Karberová
ředitelka ZUŠ
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Vystoupení žákovské dechovky ZUŠ
Již tradičně uzavírá každým rokem program na Den matek
dechová hudba ZUŠ. Kdo letos vydržel až do konce, vyslechl si
kromě již známých
písní pro maminky
a nově nacvičených
skladeb jako přídavek i taneční skladbu Jamajka. Hrací
um žáků se zvyšuje, můžeme proto
cvičit i náročnější
skladby. Z dětí se
pomalu stává mládež, která si hraní
moderní skladby
přímo vychutnává
a zejména bubeník
může projevit naplno svůj talent!
Podobný program jsme připravili i na Koncert
souborů k výročí
zakladatele hudební
školy pana Karla
France.
S plným nasazením pak v neděli 10.června odpoledne nastoupila kapela ke svému výkonu na soutěžní přehlídce O pohár
starosty města Mikulov. Na mikulovském náměstí se sluníčko
opíralo vystupujícím přímo do tváře. Zpěvačky statečně držely
profesionální úsměv, přestože horko v krojích bylo ubíjející. Po

Jonas Ridderstrale: Pravda Vás může osvobodit, i když s Vámi
může zprvu zatřást.

našem vystoupení se sluníčko již schovalo za obláčky a přišli na
řadu Kamarádi z Mutěnic a Harcovníci z Mikulova. Hráči obou
kapel byli ve věku kolem
osmnácti let, domácí hráli
dokonce bez zpěvu. Hodnocení soutěžících kapel
se neujala žádná porota, ale
pouze diváci, kteří přicházeli během celého odpoledne. Výsledek hlasováním
– vítězství domácích – proto nebyl podle mého názoru
objektivní. Jako nesoutěžní
se představil orchestr Hudební konzervatoře Kroměříž, který svým hraním
udělal krásnou tečku za
pěkným odpolednem s dechovkou.
Kdo si vyslechl některé
z našich vystoupení, jistě
zaznamenal další pokrok
a zdokonalení žáků v souborové hře. Tento rok
odchází mnoho hráčů na
střední školy a končí se studiem hry na hudební nástroje, přesto
budu velmi rád, když i nadále budete své děti podporovat k hraní
v naší dechovce a my pro Vás budeme moci připravovat stále
nové a krásnější skladby.
MgA.Zbyněk Bílek
zástupce ředitelky ZUŠ

Charles Dickens: Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se
chce nechat poučit.

Načikétas: Je cesta moudrosti a cesta nevědomosti. Jsou od sebe
odděleny a vedou k různým cílům...Setrvávajíce v nevědomosti
a považující se za moudré a učené, hlupáci bloudí sem a tam jako
slepci vedení slepcem.

Dalajlama: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.

Vernon Law: Skončíte-li s učením, skončíte vůbec.

Benjamin Franklin: Věci, které bolí, učí.

Neznámý autor: Dobrá vláda vychází ze zkušeností. Naneštěstí
zkušenosti pramení ze špatné vlády.

E.G. Hall: Mysl je trochu jako zahrada. Když jí nedodáváme výživu
a nekultivujeme ji, zaroste plevelem.
Neznámý autor: Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít
ji. Čím více poznatků si osvojíme, tím víc si uvědomíme, co ještě
neznáme.
E.G. Hall: Nemůžeme se naučit nic nového, dokud nepřiznáme, že
ještě všechno neumíme.
Hal Urban: Jakmile přijmeme fakt, že život je težký, začneme růst.
Pochopíme, že každý problém je také příležitost.
Hal Urban: Na učení není nikdy pozdě. Nejchytřejší lidé jsou ti, kteří
umějí být šťastní.
R.W. Emerson: Život je řada po sobě následujících lekcí, které
člověk musí prožít, aby je pochopil.
Neznámý autor: V naší kultuře přeceňujeme intelekt. Jsi-li příliš
chytrý, může Ti uniknout jádro věci.

W.A.Ward: Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.
Benjamin Disraeli: Není lepšího učení než rozmanitost.
Carlo Goldoni: Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho,
kdo neumí číst.
Sokrates: Existuje jen jedno dobro a to je vědění. Existuje jen
jedno zlo a to je nevědomost.
Peter F. Drucker: Vědomosti je nutné neustále doplňovat, zkvalitňovat, podcěňovat a zvyšovat, nebo se vytratí.
Chérie Carter-Scottová: Neexistují chyby, jen ponaučení.
Chérie Carter-Scottová: Zapsali jste se na denní studium školy
jménem - život. Každý den budete mít příležitost se něco naučit.
Vyučování se vám může buď líbit nebo ho můžete považovat za
zbytečné a hloupé.

publicistika
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(pokračování ze str. 8)
Buchtovi, Vinium a.s. a Šlechtitelská stanice vinařská a.s..
Z červených vín byla nejvíce zastoupena Frankovka – 18 vzorů a po ní Svatovavřinecké, Modrý Portugal, André a Rulandské
modré. Z bílých vín Rulandské bílé- 12 vzorků, Rulandské šedé,
Chardonnay, Ryzlink rýnský a Sauvignon.
Na slavnostním zahájení vystoupil taneční soubor ZUŠ Velké
Pavlovice pod vedením Lucie Šauerové za doprovodu cimbálové
muziky Slovácko ml. z Mikulčic.
Ceny nejlépe ohodnoceným vínům předal za Forum Mora-

vium o.s. Ing. Pavel Veverka, za Město Velké Pavlovice starosta Ing. Pavel Procházka, radní Jihomoravského kraje senátor
Ing. Jan Hajda a Ing. Jiří Kadrnka.
Letos se poprvé podařilo připravit vzorky vín do chladících
boxů, jejichž pořízení podpořila Rada Jihomoravského kraje,
takže bílá, červená i růžová vína byla vychlazena na patřičnou
teplotu.
Prezentaci soutěže navštívilo přes 500 spokojených návštěvníků.
Ing. Zdeněk Karber

FORUM MORAVIUM mezi prestižnímí přehlídkami vín
V regionu střední Evropy se ke zvýraznění mimořádných vín už několik desetiletí
používá systém soutěží, na nichž jsou vybrané ročníky, vinařství a odrůdy oceňovány
medailemi. Mezi nejprestižnější vinné přehlídky středoevropského regionu patří Valtické
vinné trhy, znojemské Vino Forum, brněnská Vinex Grand Prix, Forum Moravium a Weinparade Poysdorf, konaná v sousedním Rakousku.
Zdroj: Wine society

z farnosti

Děkanská pouť
Rok 2007 je rokem 230.výročí založení brněnské diecéze.
U příležitosti tohoto výročí naplánovala naše farnost 12. května
pouť do Katedrály sv.Petra a Pavla v Brně. Zde jsme se setkali
s brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem. Děkanská pouť se
uskutečnila až v odpoledních hodinách, navštívili jsme proto
další dvě poutní místa.
První zastavení bylo v Tuřanech, kde jsme si prohlédli poutní
kostel Zvěstování Panny Marie. Průvodcem nám byl převor řeholního řádu kanovníků sv. Augustiána P. Luboš Pavlů. V kostele
se nachází soška Matky Boží, která je označována jako Cyrilská.
Podle legendy pochází z doby, kdy na Moravě působili Cyril
a Metoděj. Po rozpadu Velkomoravské říše lidé sošku schovali
v lese. Asi v roce 1050 ji našel místní sedlák v trní. Původní kostel byl postaven ve 13. století a byl zbořen v r. 1804. V jeho sousedství byl v 17. století postaven raně barokní kostel sv. Anny,
který byl později rozšířen a zasvěcen Zvěstování Panny Marie.
V přilehlé rezidenci, která je součástí poutního areálu, žili jezuité, kteří byli pověřeni duchovní správou kostela až do r. 1733,
kdy byl řád zrušen. K nejvýznamnějším jezuitům patřil Bohuslav
Balbín. Obraz sv.Anny a jejího příbuzenstva nad hlavním oltářem
namaloval malíř Karel Škréta. Tuřany patřily v minulosti ke slavným poutním místům. V 17. a 18. století sem přicházeli poutníci
z celé Moravy a sousedních zemí.
Z Tuřan jsme pokračovali do dalšího poutního místa, a to do
kláštera PORTA COELI v Předklášteří u Tišnova.
Klášter založila v r.1233 královna Konstancie, jež byla vdovou po Přemyslu Otakaru I. - matkou Václava I. a sv.Anežky
České, pro ženskou větev cisterciáckého řádu. Klášter byl během
staletí několikrát zrušen a vypleněn, ale vždy obnoven a vrácen
řádu. Dominantou kláštera je kostel Nanebevzetí Panny Marie
s nádherným portálem, který znázorňuje vinici Páně s apoštoly.
Název Porta Coeli (Brána nebes) vyjadřoval přání, aby klášter

spojoval věřící s nebem
za jejich života a usnadnil jim do něj přístup po
smrti. V současné době
je klášter Porta Coeli
jediným cisterciáckým
konventem na Moravě
a jediným ženským klášterem tohoto řádu v České republice. V budově
bývalého
proboštství
kláštera sídlí od r. 1955
Podhorácké muzeum.
Z Předklášteří jsme
jeli do Katedrály sv.Petra a Pavla. V letošním
roce, kdy se slaví 230.
výročí založení diecéze, se v sobotu konají v katedrále děkanské poutě. Dnešní pouť byla pro děkanáty Hustopeče, Mikulov,
Břeclav a Rosice. Ve 13.30 hod. začala slavným růžencem, který
vedl sám P. biskup Vojtěch Cikrle. Po růženci jednotliví děkani
představili své děkanáty a poté se konala mše svatá. Po mši svaté
následovalo volno, které mohli poutníci využít k prohlídce celého areálu Petrova – věží, muzea, katedrály, klenotnice, krypty
nebo posedět a osvěžit se v kavárničkách nebo ve francouzské
restauraci L´Eau Vive - Živá voda, případně si nakoupit dárky
v prodejně Benedaictus, kde se prodávají klášterní produkty.
V 18.30 hodin jsme se vrátili zpět do katedrály, kde jsme se
zúčastnili svatého požehnání. Domů jsme přijeli ve večerních
hodinách obohaceni o pěkné duchovní zážitky.
Lidmila Kostrhunová
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kultura

Velkopavlovická chasa, TJ Slavoj Velké Pavlovice
a Město Velké Pavlovice
Vás srdečně zvou na tradiční krojované
VELKOPAVLOVICKÉ HODY a HODKY 2007,
které se konají ve dnech 19.,20.,21. a 25.srpna 2007
v areálu sokolovny ve Velkých Pavlovicích.

HODY a HODKY 2007
Velkopavlovická chasa
pořádá v sobotu 21. července 2007
tradiční ZAHRÁVKY hodů spojené s volbou letošních stárků.
Zábava se uskuteční od 20.00 hodin v areálu u sokolovny.
K tanci, poslechu a pro dobrou pohodu bude hrát dechová
hudba Zlaťulka.

K tanci a poslechu hrají dechové hudby:
v hodovní neděli 19. srpna 2007 Lácaranka
v hodovní pondělí 18. srpna 2007 Zlaťulka
v hodovní úterý 20. srpna 2007 Túfaranka
v hodkovou sobotu 25. srpna 2007 Vacenovjáci
Doprovodné akce hodů:
Pátek 17. srpna 2007
18.00 hodin – zahájení stavění máje u sokolovny
diskotéka v areálu TJ Slavoj
Neděle 19. srpna 2007
diskotéka v areálu TJ Slavoj

Na hody Vás zvou stárci a stárky:
Jan Buchta - Veronika Havlíková
Roman Klaška - Markéta Francová
Jan Blažek - Nikol Kobsová
Petr Mikulica - Dominika Hájková
Sklepníci a sklepnice:
Jakub Kostrhun - Anna Srholcová
Lukáš Doležal - Helena Gajdošíková
Milan Dobrovolný - Kateřina Hotová
Marek Maincl - Kateřina Mainclová

Z nových knih v knihovně vybíráme
Napier, W: “ATILLA“
Historický román ze starověku.
Frýbová, Z: “MILOSTÍ PREZIDENTA“
Napětí, šokující rozuzlení a zejména humor, sarkasmus a ironie
se prolínají celým románem.
Kellerman, J: “ÚNOS“
Spisovatel představuje absolutní špičku mezi autory psychologických thrillerů.
Smith, W: “ŘEKA BOHŮ IV“
Za vlády faraona Nefera Setiho postihne Egypt nenadálá pohroma – Nil, matka řek vysychá a začíná umírat. Nad celou zemí
visí hrozba zkázy.
Hlaváčová, I.: “SVEDENÉ A ROZPUSTILÉ“
Dvě ženy svedené osudem, co všechno jsou ochotné a schopné udělat pro kariéru, partnerství, lásku a naplnění svých snů.

Figes, K.: “A CO JÁ?
Zoufalá matka po čtyřicítce, divoká dcera v pubertě. Dva zcela
odlišné pohledy na jeden životní příběh.

Ježková, A.: “55 ČESKÝCH LEGEND Z HRADŮ, ZÁMKŮ A MĚST“
Kniha přináší pověsti o založení měst, v nichž se odehrávají
osudy a naděje lidí, kteří
tu v dávných dobách žili, ožijí skřítci, čerti i duchové.

Přejeme Vám hodně štěstí při výběru knih a ještě více hezkých
zážitků při jejich četbě!

Nicolle, D.: “KRESČAK 1346.TRIUMF DLOUHÉHO LUKU“
Bitva u Kresčaku byla první větší pozemní bitvou Stoleté války.
Balog,M.: “TROCHU SVOJI“
Další z napínavých vyprávění o osudech šesti sourozenců
šlechtického rodu Bedwynů.

Plhalová Ludmila

kultura
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Muzeum generálporučíka
Františka Peřiny v Morkůvkách

Od cíle dnešního tipu na výlet vás dělí pouhých 13
kilometrů severovýchodním směrem od Velkých Pavlovic
– právě zde leží malebná jihomoravská vesnička Morkůvky…
Obec Morkůvky o cca 460 obyvatelích je, stejně jako
Velké Pavlovice, jednou z devětadvaceti obcí Mikroregionu
Hustopečsko. V Morkůvkách se bohužel nenachází téměř žádné
významné památky, ale přece, něco málo se tu dochovalo. Kostel
by jste zde hledali marně, avšak místo něj vás na ostrožně se hřbitůvkem okouzlí krásná zvonice z 18. století vystavěná v barokním
slohu, která svou špičatou věžičkou vytváří charakteristickou
siluetu obce. U silnice do Boleradic neujde pozornosti zvídavého
návštěvníka kaplička Boží muky, jež je netypická díky svému
trojúhelníkovému symbolizujícímu půdorysu, vyjadřujícímu
Nejsvětější Trojici. Spolu se svou sněhobílou barvou a modrou
obrovnávkou jemně dokresluje malebnou vesnickou atmosféru.
O Morkůvkách
se však nejčastěji
mluví v souvislosti s významným
rodákem – proslulým letcem 312.
stíhací perutě RAF
tzv.
generálem
nebe
Františkem
Peřinou. Protože
jsou místní lidé na
svého nedávno již
zesnulého spoluobčana patřičně hrdí,
rozhodli se mu
vzdát čest a hold
vybudováním stálé
muzejní expozice
věnované
životu
slavného letce.
Muzeum generálporučíka Františka Peřiny bylo slavnostně otevřeno 27. října 2006. Iniciátory
vzniku byl Obecní úřad v Morkůvkách a předseda Svazu letců
plukovník v. v. Stanislav Filip. Autorem expozice je historik plukovník v. v. Oldřich Rampula. Slavnostní otevření muzea zahájil
přestřižením pásky NGŠ Armády České republiky armádní generál Pavel Štefka.
Pečlivě zpracované informační panely vás seznámí se slavným generálem Františkem Peřinou – a to už jak vzestupy a pády
profesionálními tak i peripetiemi soukromými. Expozici tvoří dobové dokumenty, osobní uniformy, vyznamenání a také ceny, které generálporučík získal při soutěžích ve střelbě z ručních zbraní.
Kdo byl „rytíř boje a života“, „generál nebe“ a slavný Morkůvčan František Peřina?
František Peřina se narodil 8. dubna 1911 v Morkůvkách a do
dnešních dnů je považován za jednoho z nejúspěšnějších československých stíhacích pilotů za druhé světové války ve Francii.
Byl členem Novákova týmu československých leteckých akro-

batů, kteří zvítězili
v mezinárodních
závodech v Curychu v červenci
1937. Po útěku do
Francie létal v legendární peruti Les
Sigognes – Čápi,
v níž sestřelil 14
nepřátelských letadel. V boji pokračoval v Anglii, kde
byl zařazen v 312.
československé
stíhací peruti. Po
únoru 1948 musel
znovu odletět do
exilu, v němž opět
sloužil v RAF. Do
své původní vlasti
se natrvalo vrátil z USA v roce 1993. Zde, v rodné domovině, dne
6. května 2006 ve věku úctyhodných 95 let zemřel.
Generálporučík František Peřina je nositelem 9 československých a českých, 11 francouzských a 4 britských vyznamenání, z nich nejvýznamnější je Řád bílého lva a nejvyšší francouzské
vojenské vyznamenání Rytíř čestné legie.
Karolína Bártová
Muzeum generálporučíka Františka Peřiny
(budova bývalé školy)
Otevírací doba:
duben – červen (1. neděle v měsíci) 14 – 17.00 hod.
červenec – září (vždy v neděli) 14 – 17.00 hod.
Mimo uvedenou dobu lze prohlídku muzea zajistit po
předchozí domluvě, telefonem nebo e-mailem. Hromadné
výpravy je třeba rezervovat předem.
Vstupné: Dospělí 15,- Kč / Děti, studenti, důchodci:
5,- Kč
Prohlídka trvá cca 30 min.
V muzeu je možné si zakoupit novou TZ No. 1452
– Muzeum generála Peřiny
Kontakt:
OÚ Morkůvky telefon: + 420 519 423 125
Ing.Václavíková telefon: + 420 519 423 609,
+ 420 739 825 385
e-mail: muzeum@morkuvky.cz
web: www.morkuvky.cz
Přejeme Vám pěkný výlet a spoustu nového poznání !
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Hektický týden velkopavlovických hasičů
20. červen 2007 měl být dnem s velkým „D“ pro velkopavlovické hasiče. Ve středu ve 13.00 hod. mělo proběhnout otevírání
obálek „veřejné soutěže“ na dodávku nové hasičské cisterny.
Ale pěkně od začátku.
V pondělí byli hasiči požádáni o napuštění kanálu v ul. Starohorská, aby bylo možno zjistit, zda z kanálu uniká voda do
jednoho ze sklepů v ul. Zelnice. Úkol byl proveden, a protože
předpověď počasí na následující dny nevěstila nic dobrého, byla
po příjezdu na zbrojnici překontrolována čerpadla a doplněny
pohonné hmoty.
Ve středu ráno telefonicky oznámil ředitel základní školy,
že je na stromě u prodejny hospodářských potřeb pana Crháka
kočka, která nemůže slézt dolů. Hasiči po rozvaze usoudili, že
kočku odchytnou z nastavovacího žebříku, který dosáhne do výše
osmi metrů. Po úspěšném zásahu se mohli hasiči soustředit na
odpoledne.
Ve 13.00 začalo jednání komise, která měla za úkol zhodnotit
všechny došlé nabídky na dodání hasičské cisterny a vybrat tu,
která nejvíce vyhovuje zadaným kritériím.
Výběr dodavatele hasičské cisterny nebyl vůbec jednoduchý.
Bylo nutné prostudovat mnoho dokumentů, které dodavatelé zaslali k posouzení. Komise se zaobírala především nabídnutými
cenami, technickým zpracováním cisteren, zárukami na jednotlivé části vozidla a termíny dodání.
Jako nejlépe hodnocená byla nabídka ﬁrmy Ziegler, s.r.o.
Brno, která zastupuje nadnárodní německou ﬁrmu Ziegler. Firma
Ziegler, s.r.o. šla do soutěže s hasičským specíálem MAN 14.280,
CAS 15, náhon na všechna čtyři kola, obsah nerezové nádrže na
vodu 3000 litrů.

Protože je k podpisu smlouvy s dodavatelem cisterny ještě
dlouhá cesta (schválení výběru komise Radou města, schválení
smlouvy o nákupu vozidla na GŘ HZS v Praze), není nutné nyní
spekulovat nad detaily provedení nástavby vozidla.
Čtvrtek 21. června si pamatujeme asi všichni. Přes Velké
Pavlovice se přehnala bouřka s krupobitím.
V 17.10 hodin vyjížděli hasiči k zásahu k paní Pavelkové v ul.
Nádražní 70, kde bylo nahlášeno, že po bouřce „stojí“ voda na
dvorku a hrozí vniknutním do obytných prostor. V době příjezdu
hasičů již byla voda opadlá a p.Pavelkové bylo doporučeno vyčištění kanálových vpustí.
V 18.30 hod. byli hasiči zavoláni k odstranění nánosu z kanálové vpusti v ul. Bezručova u „Vinárny u Kaderků“. Komunikace
v ul. Bezručova byla tak zaplavená, že docházelo k přetékání
vody k domům v ul. Pod Školou a opět hrozilo zaplavení obytných prostor.
Po odjezdu z ul. Bezručova byli hasiči z Velkých Pavlovic
odesláni k odstranění stromu spadlého na komunikaci mezi Velkými Pavlovicemi a Velkými Bílovicemi. Za pomocí motorové
pily byl strom rozřezán a z komunikace odklizen.
Po této události byl vyhlášen sirénou poplach a jednotka
vyjížděla do Velkých Bílovic čerpat vodu ze dvou zatopených
sklepů. Čerpání bylo prováděno dvěma čerpadly, plovoucím
a elektrickým kalovým.
Po odjezdu z Velkých Bílovic ve 21.30 hod. bylo oznámeno
zatopení novostavby vinárny v ul. Tovární. I zde byla za pomocí
dvou čerpadel voda vyčerpána.
Rekapitulací celého dne bylo zjištěno, že bylo přečerpáno více
jak 300 m3 vody.
Petr Hasil

Českomoravská myslivecká jednota Velké Pavlovice
O víkendu
16. a 17. června
2007 pořádala
Českomoravská
myslivecká jednota Velké Pavlovice 3. ročník
střeleb O pohár
starosty Města
Velké Pavlovice.
Střelby
probíhaly
na
loveckém kole.
Každý střelec
měl
možnost
ukázat
svou
dovednost na dvaceti asfaltových terčích. V sobotu se tréninku
účastnilo 70 střelců a v neděli ráno k závodu nastoupilo 35 střelců. Kromě závodníků přišlo na střelnici i množství diváků, které
neodradilo ani 33°C vedro. Střelci i diváci ocenili kvalitu myslivecké kuchyně, která ke střelbám neodmyslitelně patří.
První místo s ﬁnálovým nástřelem 20 bodů získal Petr Zapletal, druhé místo získal domácí střelec Jaroslav Hlávka ml. a třetí
místo obsadil Martin Zigo. Nejstaršímu střelci bylo 90 let.

Tak, jako se střelci zabývají nejen lovem zvěře, ale
i střelbou, tak i myslivečtí kynologové se svými svěřenci navštěvují různé kynologické akce, ke kterým patří
i výstavy. Výrazný úspěch na tomto poli zaznamenal letos pan Jaroslav Hlávka st. se svým psem pudelpointrem
Urikem z Polomu. Ten v květnu na klubové výstavě ve
Slavkově získal titul CAC a vítěz plemene a z celkového počtu 230 psů skončil na druhém místě.
Věra Procingerová

sport

25

Tak nám začala tenisová sezóna
Letos jsme díky příznivému počasí odstartovali brigády na
kurtech podstatně dříve než v minulých letech,a proto se také
ve Velkých Pavlovicích první tenisové bitvy odehrály nezvykle
už v dubnu.
V letošním roce mají v Okresních soutěžích neregistrovaných hráčů místní 2 týmy. Nově založený tým „B“ hraje III. ligu
a v současné době má bilanci 3 vítězství a 3 prohry. „A“ tým je
účastníkem II. ligy a průběžně mu patří 2. místo s bilancí 4:1.
Další,pro mně nejpříjemnější činností tenisového oddílu,je
práce s mládeží. Tréninkové hodiny navštěvují ve značném počtu
děti od 4 let.Je možná škoda, že nemáme alespoň o jeden kurt navíc,protože vytíženost kurtů je hodně velká a prostor pro trénink
dětí není dostačující,nemluvě o zimních měsících.Neznamená to
však,že pro nové zájemce jsou dvířka zavřená. Nové mladší i starší tenisty rádi uvítáme.
Jako každý rok, tak i letos,nás čeká několik pravidelných
turnajů. Některé z nich už mají své vítěze. Jako první se odehrál
„Otvírací turnaj“, ve kterém zvítězil pár Pavel Pilarčík – Dalibor

Šefránek. Dalším turnajem byl čtvrtý ročník „ Turnaje nad 40
let“, ve kterém už po třetí za sebou kraloval pár Laďa Jungmann
– Staňa Pláteník.
Dalším turnajem a pozvánkou na něj je již šestý ročník turnaje „VIŠŇÁK OPEN 2007“, který se koná v sobotu 14. července.
Vítězství z loňského roku bude obhajovat dvojice z Ostravy,
Martin Peterek – Václav Hynek. Tímto jste všichni zváni na tenisové dvorce a na pěkný tenis.
Za tenisový oddíl Dalibor Šefránek

Děvčata na pohárovém turnaji třetí
V neděli 10. června se uskutečnil pohárový turnaj žen v kopané pořádaný Dámským klubem. Naše fotbalové reprezentantky
podaly bojovný výkon a obsadily v celkové tabulce třetí místo.
Lepší byly jen ženy z Hovoran, které zdolaly naše hráčky v prvním utkání 3:0 a z Mutěnic, které zvítězily nad našimi hráčkami
jen těsně 1:0.

TJ Slavoj Velké Pavlovice – oddíl kopané
A muži:
Naše A mužstvo mělo ambice nejvyšší, po výborně odehraném podzimu bylo mužstvo sice na 1.místě tabulky, ale s minimálním náskokem. Velká škoda byla domácí ztráta bodů proti
poslednímu Lanžhotu.
Do jarní části vstoupilo mužstvo výrazně oslabeno o nejlepšího hráče soutěže Petra Kirschbauma, ale s odhodláním postup
vybojovat. Mužstvo se stále drželo na prvním místě, ovšem nepodařilo se mu více odskočit od dotírající Velké nad Veličkou,
která byla, vzhledem k výraznému posílení mužstva, jednoznačně
největším aspirantem na postup. Rozhodující ztrátou Slavoje byla
pouze domácí remíza s posledními Žarošicemi a porážka se sestupujícím Újezdem.
Deﬁnitivně se rozplynuly šance na postup v Rohatci, kde
mužstvo ztratilo vedení v posledních minutách zápasu.
V rozhodujících zápasech mužstvo také nepodržel brankář Piták, který byl jinak po zbytek sezóny jedním z nejlepších gólmanů
soutěže. Smůla se také lepila na kopačky střelců, kanonýr týmu
Jakub Šabata se v závěru soutěže již nedokázal tak prosadit, jako
tomu bylo v prvních jarních zápasech.
Nepřesvědčivé výkony, hlavně díky zdravotním problémům,
podávali hráči, kteří měli nahradit špílmachra Kirschbauma (Janíček a Muchka).
Nakonec skončilo mužstvo na 3.místě tabulky se ziskem
47 bodů a skóre 51:29.
Kanonýrem týmu byl se 13 brankami Jakub Šabata.

B muži:
Tradiční „záchranářské práce“ B týmu skončily i letos úspěšně, když mužstvo uhrálo potřebných 32 bodů k záchraně a bude
hrát i příští rok nejvyšší okresní soutěž.
Mužstvo se na jaře opíralo hlavně o výkony Libora Melichara, dále hráče širšího kádru A mužstva (Vondra, Suský, Poláček),

střelecky se prosazoval dorostenec Jakub Jambor.
V konečné tabulce OP skončilo „béčko“ na 10. místě se ziskem 32 bodů a skóre 43:67.

C muži:
Velmi dobrými výkony v závěru soutěže se „céčko“ dostalo
nakonec na solidní 3. místo v tabulce se ziskem 44 bodů a skóre
60:45.
Nejlepším střelcem týmu byl opět Pavel Procházka st. - vstřelil 17 branek.

A dorost:
Dorost si v průběhu jarních odvet výrazně zkomplikoval
situaci, dlouho byl i v nebezpečném pásmu sestupu, ale velmi
dobrými výkony a hlavně výsledky v závěru soutěže ( doma
Dambořice 3:2, doma vedoucí Hovorany 3:3, vítězství v Lanžhotě 1:0 a doma Dubňany 5:0 ) se dokázal prosadit do horní
poloviny tabulky.
Velmi dobře se v týmu prosazovaly posily z Přítluk (Tomek,
Pražák, Puc), střelecky zastoupil Jambora, který již více hrával za
B mužstvo dospělých, Vladan Hejl, který byl nejlepším střelcem
týmu se 17 brankami.
V konečné tabulce I.třídy obsadil dorost 6.místo se ziskem
37 bodů a skóre 58:63.

B dorost:
B dorost přece jenom důstojně dohrál soutěž, i když se celou
sezónu potýkal s nedostatkem hráčů.
Nakonec obsadil 8.místo ve skupině B okresní soutěže, když
získal 30 bodů, skóre 39:61.

Starší žáci:
Starší žáci po postupu do krajských soutěží a po zařazení do
silnější B skupiny byli velmi příjemným překvapením sezóny ve
Slavoji. I když po vydařeném podzimu opustily mužstvo dvě opo-
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opory (Igor Šťavík a Viktor Ševčík ), dokázalo mužstvo udržet
své výborné postavení v tabulce a nakonec skončilo v její horní
polovině. Výrazně pomohl mužstvu v jarních odvetách návrat
Patrika Levčíka z hostování v Břeclavi.
Kanonýrem týmu byl nakonec Igor Šťavík, kterému stačilo 11
podzimních zápasů ke vstřelení 18 branek! Jarním střelcem týmu
byl Patrik Levčík – 9 branek.
Mužstvo skončilo v tabulce na 5. místě se ziskem 32 bodů
a skóre 41:39.

Mladší žáci:
Mladší žáky po podzimu opustil nejlepší hráč a střelec Marek
Otáhal a to se citelně podepsalo na výkonnosti týmu. V jarních
odvetách nezískalo mužstvo ani bod a celkový zisk 13 bodů
z podzimu stačil nakonec na 11.místo se suverénně nejhorším
skóre 17:89.
Vzhledem k nedostatku hráčů ročníků 1994 a 1995 nastupovalo pravidelně 4 – 5 hráčů z přípravky.

Základna:
Základna potvrdila svou podzimní suverenitu i v jarních odvetách, škoda jen jediné remízy na domácím hřišti se Šitbořicemi
3:3. V rozhodujícím zápase o vítězství ve skupině dokázala základna zaslouženě vyhrát v Hustopečích 5:2, když se jí podařilo
otočit nepříznivý vývoj zápasu.
V konečné tabulce Okresní soutěže základen skupiny D získalo mužstvo celkem 40 bodů, skóre 133:15 a obsadilo 1.místo.
Největšími oporami týmu a také kanonýry byli Dominik Kunický (28 branek), Jan Melichar (27 branek) a Tomáš Plšek (26
branek).

V sobotu 16.června se základna zúčastnila ﬁnálového turnaje
vítězů základních skupin „O pohár OFS Břeclav“.
V prvním zápase proti domácím Velkým Bílovicím měli naši
hráči na začátku několik vyložených šancí, bohužel nepodařilo
se jim skórovat. Do vedení šel proto soupeř, když využil penaltu
-1:0.
Zasloužené vyrovnání v závěru zápasu padlo z kopačky Marka Brtevníka – 1:1.
Ve druhém zápase narazila základna na nejlepší tým turnaje,
na Pohořelice.
Na soupeřův rychlý vedoucí gól odpověděli ještě v prvním
poločase brankami Jan Melichar a Marek Brtevník, bohužel opět
několik dalších gólových šancí hráči nevyužili.
Soupeř po poločase brzy vyrovnal a těsně před koncem zápasu vstřelil i vítěznou branku.
V posledním zápase proti Tvrdonicím by případná výhra znamenala konečné 2. místo na turnaji.
Naši hráči měli po celý zápas obrovskou převahu, hráči se
předháněli v zahazování gólových šancí, a proto šel opět do vedení soupeř. Vyrovnat se podařilo po krásné kombinační akci Janu
Melicharovi. Ovšem po několika dalších zahozených šancích
přišla nedůslednost v obraně a opět vedení Tvrdonic. Naši hráči
ovšem bojovali až do konce a dočkali se v posledních vteřinách
zápasu, když vyrovnal z přímého kopu Dominik Kunický na
konečných 2:2, což znamenalo 3. místo v turnaji a odměnou byl
krásný pohár.
Škoda, že se tentokrát nedařilo našim kanonýrům proměňovat
své šance, výkonností se tým minimálně vyrovnal vítězi turnaje
z Pohořelic.
V průběhu celé sezóny se vystřídali v družstvu základny tito
hráči a hráčka:
Jakub Procinger, Tomáš Vykydal, Dominik Kunický, Tomáš
Plšek, Jan Melichar, Dominik Šefránek, Lukáš Kynický, Martin
Knápek, Jan Míchal, Marek Brtevník, Patrik Martinek, Filip
Cvan, Sabina Osičková, Ondřej Bařina, Adam Bařina, Michael
Kocourek, Petr Peška, Marek Michna, Robin Podrázský, Martin
Svozil.
František Čermák

inzerce
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Pronajmu v RD ve Velkých Pavlovicích 1 pokoj.
Cena 3 200 Kč měsíčně.
Po rekonstrukci, možnost i s vybavením!
K celoročnímu a dlouhodobému bydlení.
Společné WC a kuchyně.
Tel.: 774 585 203
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