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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, 

 nastal čas podzimu, který je v našem 
kraji neodmyslitelně spojen s vinobraním. 
Sklizeň hroznů vrcholí, vinaři jsou po loň-
ském roku spokojeni s mimořádně dobrou 
úrodou a jejich práce se z vinohradů, ruku 
v ruce se sklizní, posouvá do sklepů.

Je tomu rok, co proběhly komunální volby, 
tedy čtvrt volebního období. K náladě ve 
společnosti a soustavné kritice a útokům 
na vedení města se nechci vyjadřovat. 
Jednostranná kritika a opozice bez kon-
krétních návrhů na zlepšení současného 
stavu není žádným přínosem a jsem pře-
svědčen, že mnohé naše aktivní občany  
i odrazuje od práce.

Ohlédneme-li se zpět, během prvního ro- 
ku činnosti nového zastupitelstva města 
se podařilo zrealizovat tři větší projekty  
s podporou finančních prostředků s dota-
cemi: „Přístavba Ekocentra Trkmanka“, 
„Zateplení budovy gymnázia a tělocvičny 
základní školy“ a „Realizace úpravy veřej-
né zeleně ve městě“. Vybudováno bylo 500 m 
vodovodu v ulici V sadech, nové chodníky 
a parkovací plochy v ulici V sadech, u Eko-
centra Trkmanka.

Za jednu z nejvýznamnějších akcí letoš-
ního roku lze však považovat ukončení 
komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) v ka- 

tastru města. Dořešení vlastnických vzta-
hů k pozemkům, úpravy hranic pozemků, 
scelení pozemků a zejména plán a násled-
ně realizace společných zařízení v extra-
vilánu, nám dávají velkou šanci oživit  
a ozdravit naši krajinu, i za pomoci dotací 
z různých fondů. Až dosud byly právě po-
zemky největším problémem při přípravě 
a podávání žádostí o dotace. Otevírá se 
nám další cesta k vytváření větrolamů, 
alejí, protierozních opatření, udržení vody 
v krajině a zlepšení prostředí pro floru  
a faunu. 

Provedení KPÚ dává také naději pro roz-
šíření a zkvalitnění podmínek pro vinaře 
a ovocnáře.

Vinice se v současné době nachází v celko-
vě dobrém stavu, naopak špatně jsou na 
tom meruňkové sady, kdysi naše chlouba. 
Doufejme, že právě KPÚ budou novým 
impulsem pro obnovu a rekonstrukci této 
naší významné ovocné kultury. 

Co se týká posledního období, byla zaháje-
na změna Územního plánu města (ÚPM). 
Úprava základního strategického doku-
mentu rozvoje města bude projednávána 
v průběhu několika následujících měsíců. 
Změna ÚPM se provádí z části na základě 
žádostí jednotlivých subjektů, fyzických 
osob a z důvodů zabezpečení podmínek 
pro rozvoj města. Všechny navrhované 
změny budou řádně projednány, budou 
posouzeny jednotlivými dotčenými orgá-
ny z hlediska pohledu životního prostře-
dí, správců sítí a dalších institucí. Nabytí 
účinnosti změny ÚP je plně v kompetenci 
zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města se mimo jiné zabý-
valo i havarijním stavem sportovního sta-
dionu gymnázia. Umělý travnatý povrch 
vlivem dešťů v některých částech poklesl 
až o 10 cm a užívání hřiště přestalo být 
zdraví bezpečné. Řešením je náhrada po-
vrchu umělým trávníkem III. generace, 

který je vhodný pro míčové sporty – např. 
fotbal či volejbal. Původní umělý povrch 
byl využit na starém házenkářském hři-
šti za kostelem. Náklady na rekonstrukci 
těchto sportovišť se blíží částce 1,0 mil. 
Kč. Pokud bude přát dobré počasí, mohl 
by být nový povrch k dispozici již v listo-
padu.

Vedení města obdrželo informaci o přidě-
lení dotace ze SFDI na akci „Rekonstruk-
ce chodníku v ulici Nádražní“. Jedná se 
o chodník od Pekařství Pešák po RD č. 
p. 683 v ul. Nádražní 70, o celkové délce 
cca 1.200 bm. Před rekonstrukcí chodní-
ku bude provedena rekonstrukce vodo-
vodního řádu před RD v ulici Nádražní 
v rozsahu přibližně 500 bm. Práce na re-
konstrukci vodovodu budou zahájeny již  
v  listopadu, předpokládaný termín rekon-
strukce chodníku je duben až červenec 
2016. Předpokládané náklady na celou 
akci se budou pohybovat ve výši přibližně 
4,0 mil. Kč, na uznatelné náklady dotace 
(pouze chodník) může být poskytnuta do-
tace ve výši až 85 % ze SFDI.

V minulém čísle zpravodaje jsem infor-
moval o přípravě výběrového řízení na 
obsazení funkce ředitele základní školy. 
Do konkurzu se přihlásili čtyři uchaze-
či, kteří se zúčastnili pohovorů a před-
stavili své koncepce pro rozvoj a řízení 
základní školy. Na základě výsledku 
konkurzního řízení byl radou města ře-
ditelem Základní školy ve Velkých Pavlo-
vicích jmenován pan Mgr. Michal Rilák, 
který působí jako pedagog na zdejším 
gymnáziu. Své nové funkce se ujme dne 
1. 11. 2015. Panu řediteli přeji, aby byl ve 
své nové funkci spokojen a mohl s úspě-
chem realizovat všechny své představy  
a plány ve prospěch úspěšného chodu a roz- 
voje školy.

Ing. Pavel Procházka, 
starosta města Velké Pavlovice
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE

Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla pětkrát a mimo 
jiné řešila následující problematiku:

Problematika školství:

Rada města schválila

a změn, kterých je třeba, dle stávající 
skutečnosti, nutné promítnout do ÚPD 
na základě konzultace s pracovníky SÚ 
– a jejich následná konzultace s pořizo-
vatelem ÚPD - MěÚ Hustopeče, odbor 
regionálního rozvoje

- návrh vybírat poplatky za parkování 
automobilů na veřejném prostranství 

- rozpočtové opatření č. 6/2015 v sou-
vislosti s přijatými dotacemi z Úřadu 
práce na VPP a z Jm kraje na oplocení 
dětského hřiště 

- plnění rozpočtu a návrh rozpočtu na 
rok 2016

- informace o konání první části auditu 
hospodaření města v r. 2015 

 odborník v oblasti st. správy ve školství 
Mgr Miroslav Strouhal

 pedagogický pracovník ZŠ 
Mgr. Miroslava Kosíková

 školní inspektor České školní inspekce 
Mgr. Ladislava Hodonská

 člen školské rady 
Lubomír Zborovský

na základě žádostí byli určeni jako nečleno-
vé komise s hlasem poradním: Ing. Ladislav 
Hádlík, Ing. Dušan Bedřich, Jiří Otřel

- informace o kontrole ČŠI, kterou si město 
vyžádalo v souvislosti se situací v ZŠ

- stanovení termínů kontrol příspěvkových 
organizací a obsazení členů kontrolních 
komisí

- dopisy p. Eduarda Brablece týkající se si-
tuace v ZŠ 

- potvrzení výsledků konkurzního řízení  
a schválení jmenování pana Mgr. Michala 

z rozpočtu Jm. kraje na výdaje na za-
bezpečení akceschopnosti JSDH – ve 
výši 120 tis. Kč a uzavření smlouvy  
o poskytnutí neinvestiční dotace z roz-
počtu Jm. kraje na „Opravu hasičské 
zbrojnice“ – ve výši 250 tis. Kč

- informace o investičních akcích 

- činnost Služeb města 

- petici „Ne kravínům ve Velkých Pavlo-
vicích“

- možnost vložení vybudované kanaliza-
ce a vodovodu do spol. VaK Břeclav a.s. 
formou nepeněžitých vkladů

- informaci o volbě přísedícího soudu 

- rozhodnutí o vyřazení majetku

- problém sedání podkladu hřiště u ško-
ly, posouzení umělého povrchu odbor-
níkem

- změny č. 1 územního plánu - projedná-
ní jednotlivě navržených změn, o které 
požádali občané a podnikatelské firmy 

- přípravy k zahájení nového školního roku

- výběrové řízení a přijetí administrativní 
pracovnice

- externí zpracování účetnictví

- informace o úvazcích učitelů, o provozu 
školní jídelny, o počtu žáků na ZŠ ve škol-
ním roce 2015-2016

- informace ČŠI o termínu provedení veřej-
nosprávní kontroly na ZŠ

- přípravu konkurzu na ředitele ZŠ a jme-
nování konkurzní komise ve složení:

 člen určený zřizovatelem – předseda – 
starosta města  Ing. Pavel Procházka

 člen určený zřizovatelem  
 – místostarosta Petr Hasil

 člen určený ředitelkou krajského úřadu 
Mgr. Eva Meluzínová

- dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 214020 
se spol. MSU s.r.o. – „Zateplení Gym-
názia a sportovní haly“

- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace  

Z RADNICE

- přípravu nového informačního systému 
města

- změny ve zřizovacích listinách příspěv-
kových organizací

- informaci o zprovoznění wi-fi signálu 
na autobusovém nádraží

- zajištění vánoční výzdoby 

- upozornění na špatný stav mostku přes 
Trkmanku v ul. U Zastávky

- požadavek na očistu cyklostezek nakla-
dačem UNC, především „ztržení“ kraj-
nic

- návrh na přemístění křížku v trati „Pod 
Poštory“  

- opravu křížku u vstupu do sakristie 
kostela

Riláka na pracovní místo ředitele příspěv-
kové organizace Základní škola Velké 
Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková or-
ganizace s účinností od 1.11.2015

- určení platu a jeho složky panu Mgr. Mi-
chalu Rilákovi, řediteli ZŠ Velké Pavlovice  

- podání žádosti o zápis změny v údajích 
vedených v rejstříku škol a školských zaří-
zení

- podání žádosti do rejstříku škol o prove-
dení změny emailové adresy MŠ Velké 
Pavlovice, V Sadech 48, příspěvkové or-
ganizace z technických důvodů z původní 
adresy ms.velkepavlovice@quick.cz na 
novou adresu ms@velke-pavlovice.cz

- modernizaci stávající rozhlasové ústředny

- plán inventur na rok 2015

- cenu a životnost nabytého majetku (sta-
ré prádelny), která je součástí pozemku 
parc.č. 907/1a, posouzení životnosti 
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Rada města neschválila: - umístění madla, osazení výlezu a zá-
bradlí na budově ZŠ společností Voda-
fone Czech Republic a.s. 

- návrh na pořádání elektronické aukce 
na energie ve spolupráci s městem

- nabídku projekční firmy Milan Vese-
lý na vypracování PD pro vybudování 
sjezdu k pozemku (Stará hora) za cenu 
123 tis. Kč bez DPH – bude oslovena 
jiná firma

- návrh přeložky NN v souvislosti s re-
konstrukcí RD v ul. Hlavní č.p. 320, ne-
souhlasí s venkovním vedením a umís-
těním dvou sloupů do pozemku města, 
požaduje uložení přeložky NN do země 
min. od č. 52 po 68

- jednosměrný provoz v ul. Ostrovecká, 
součástí komunikace jsou odstavná par- 
koviště, která slouží i pro vyhýbání vozidel

pece na chleba, kuchyňského nábytku  
a spotřebiče ve dvorním stavení E.T.

- hudební produkci country kapely Colo-
rado v Senici na akci „Senické kulturne 
leto“

- vnitřní organizační směrnici „Všeobec-
né podmínky pro poskytování ochran-
ných nápojů“ v rámci dokumentace 
BOZP

- smlouvu o dílo č. 021/2015 mezi měs-
tem a spol. RENVODIN – ŠAFAŘÍK, 
spol. s.r.o. na zpracování energetického 
auditu a PD k žádosti o dotaci na „Spor-
tovní kabiny a sociální zařízení, v k.ú. 
Velké Pavlovice“

- smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene na přípojku plynu  
a el. energií k novostavbě RD

- vyřazení opotřebovaných knih z měst-
ské knihovny

- žádost TJ Slavoj Velké Pavlovice, oddíl 
kopané, na dopravu městským auto-
busem pro jednotlivé zápasy do konce 
letošního roku 

- finanční dar na tenisový kemp dětí, na 
odměny zúčastněných

- odklad ve věci přijetí 2. strážníka MěPO 
- vyčkat do doby proškolení a složení 
zkoušky již přijatého strážníka, poté 
spolu s jedním strážníkem vyzkoušet na 
dobu určitou cca 2 – 3 měsíce agenturu 
OP Security s.r.o., následně vyhodnotit 
a přijmout opatření

- provedení rozpočtového opatření 6/2015 
v souvislosti s přijatými dotacemi

- žádost o výpomoc při opravě budovy fary 
- materiálem či odvozem suti, pracovní-
ky Služeb města

- nabídku na nákup asfaltového recyklá-
tu na zpevnění polních cest v nezasta-
věné části katastru města

- prodloužení nájemních smluv na byty 

- pořez vzrostlých akátů na břehu za RD 
V Údolí 51, odstranění keře v ul. Bezru-
čova při rekonstrukci chodníku 

- přesunutí termínu konání hodů v příš-
tím roce na 14. srpen 2016

- uzavření smlouvy o dílo mezi městem  
a Ing. Stanislavem Lukšem na zhotovení 
PD pro akci „Zateplení šaten a klubov-
ny“ v areálu TJ Slavoj Velké Pavlovice

- spoluúčast města s SDH Velké Pavlovi-
ce na pořádání akce „Lampiónový prů-
vod“ 

- uzavření smlouvy o zřízení služebnos-
ti (věcné břemeno) k pozemkům pod 
chodníkem vybudovaným na dotaci 
MOBILITY I. 

- uzavření smlouvy o zabezpečení rekla-
my a poskytování marketingových slu-
žeb mezi městem a spol. E. ON Česká 
republika, s.r.o. - umístění reklamy na 
sloupu VO

- spolupořadatelství „Poháru starosty 
středních škol v malé kopané“ a věcný 
dar poháry pro vítěze

- materiálovou podporu Kynologickému 
klubu při rekonstrukci areálu – podbe-
tonování základů klubovny, vydláždění 
cca 158 m2 chodníkových ploch z pou-
žité dlažby, termín v r. 2016, dle mož-
ností Služeb města 

- žádost Moravské Agry o povolení stav-
by oplocení pozemku kolem sýpky

- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
mezi Městem Velké Pavlovice a KA-
VYL, spol. s r.o., Mohelno 563 na akci 
„Revitalizace zeleně města Velké Pavlo-
vice II“ 

- přijetí dotace na základě rozhodnutí 
o přidělení příspěvku ze SFDI na akci 
„Velké Pavlovice –  Bezbariérová úpra-
va chodníků, ul. Nádražní“ ve výši 85% 
uznatelných nákladů (max. 2.274 tis. Kč) 
– realizace v příštím roce

- uzavření smlouvy o spolupráci mezi 
městem a VaK Břeclav a.s. na výměnu 
vodovodního řadu pod chodníkem v ulici 
Nádražní v letošním roce (před zaháje-
ním rekonstrukce chodníku na dotaci)

- uzavření smlouvy o dílo mezi městem 
a p. Lenkou Topolanskou, Komárnov 
1291, Lanžhot na přípravu a zpraco-
vání žádosti o dotaci pro projekt „Velké 
Pavlovice – Mobility II. etapa“, chodník 
Nám. 9. května - Hlavní po „Vrbovu 
uličku“

- sazby za práce odborné (zednické, truh-
lářské a podlahářské) 250,- Kč/hod, za 
práce pomocné 200,- Kč/hod. 

- určení životnosti sekacího traktoru Vi-
king MT zakoupeného od obce Vrbice  
v hodnotě 45 tis. Kč – životnost 6 roků

- poskytnutí autobusu do Brna na Men-
delovu univerzitu, na certifikaci stu-
dentů Gymnázia, v rámci udržitelnosti 
projektu „Propagace a popularizace 
výzkumu a vzdělávání v oblasti bioener-
getiky“

- poskytnutí autobusu pěveckému sboru 
Laudamus na dopravu do Svatovítské 
katedrály v Praze za účelem vystoupení 
na charitativním koncertě pro mládež

- podání žádosti na odbor dopravy MěÚ 
Hustopeče o povolení odstranit retar-
dér v ul. Zelnice

- dodatek č. 3 ke smlouvě se spol. Daka 
Stav s.r.o. na vybudování stavby „No-
vostavba dvorního křídla ET“

- provedení finanční kontroly příspěvko-
vé organizace ZŠ Velké Pavlovice za rok 
2013

- v souvislosti s mimořádnou situací v ZŠ 
Velké Pavlovice vyhlášení konkursu na 
obsazení pracovního místa ředitele Zá-
kladní školy Velké Pavlovice 



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

4

5

2015

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

kané dotaci na dvorní stavení E. T., fi- 
nancování a vyúčtování 

členka ZMě Ing. Marie Šmídová kon- 
statovala, že na zasedání ZMě nebylo ře- 
čeno, že se jedná o korekci dotace 
členka ZMě Ing. Marie Šmídová sdělila, 
že z výpisů ze zápisů z jednání RMě, které 
jsou zasílány členům ZMě, není možné 
vyčíst stanovisko RMě, bylo by vhodné 
pořizovat výpisy v jednotlivých bodech více 
konkrétní 

člen ZMě Ing. Jaroslav Benda Ph.D. 
seznámil přítomné s připomínkami a námě- 
ty občanů uplatněnými při schůzce členů 
SNK Pro rozvoj Velkých Pavlovic 21. 9. 2015

Ing. Jan Novák - se zeptal na vyúčtování 
dotace na novostavbu dvorního stavení  
E. T., kde je zaúčtována ztráta způsobená 
korekcí dotace, kdy město na místo 90 %  
z celkových nákladů na výstavbu (uvedeno 
v rozhodnutí o dotaci) získalo pouze 80 %  

Ing. Pavel Procházka - sdělil, že se vý- 
běrové řízení na stavbu opakovalo, protože 
byla podána pouze jedna nabídka, došlo  
k přesunutí poskytované dotace ze SFŽP 
z r. 2015 na r. 2014 a bylo nutné stavbu 
okamžitě zahájit, jednou z možností bylo 
přijetí snížené dotace zrušit, vše průběžně 
projednávala RMě a přijetí snížené do- 
tace schválila, informace byla podána i na 
zasedání ZMě, následovala diskuze o zís- 

Ing. Pavel Procházka sdělil, že na otázky 
bude odpovězeno písemně

člen ZMě Ing. Pavel Lacina informoval 
o zhoršené situaci při parkování vozidel  
v ulici V Údolí a navrhl svolat schůzku, která 
se problémem bude zabývat

Petr Hasil odpověděl, že situaci řešila již 
RMě v minulém volebním období, jed- 
nosměrný provoz je problém, byl návrh 
vybudovat opěrnou zeď a podélné par- 
koviště

člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík připomněl 
zbudování chodníku Pod Břehy 

Ing. Pavel Procházka sdělil, že před 
rekonstrukcí chodníku je nutná výměna 
vodovodního řadu a chodník bude opra- 
ven až po této reonstrukci. 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zastupitelstvo města na VII/2015 zasedání, které se konalo 24. září 2015, pro-
jednalo a schválilo:

zemku nebo stavbě na území obce jsou 
podmíněny úhradou nákladů navrho-
vatelem (vyhodnocení vlivů na udrži-
telný rozvoj území, mapové podklady)

hlasování: pro 10, proti 4 (A. Schäffer, L. 
Hádlík, M. Rilák, J. Otřel), zdržel se 2 
(V. Stehlík, M. Šmídová)  

- podání žádosti o pořízení změny č. 1 
územního plánu Velké Pavlovice - 
Městský úřad Hustopeče, odbor regi-
onálního rozvoje

hlasování: pro 9, proti 1 (J. Otřel), zdržel 
se 5 (V. Stehlík, M. Šmídová, M. Rilák, 
L. Hádlík, A. Schäffer), nepřítomen P. 
Lacina

- dodatek č. 3 ke zřizovací listině Eko-
centrum Trkmanka Velké Pavlovice, 
Nádražní 1/1, příspěvková organizace 
města Velké Pavlovice

hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, ne-
přítomen L. Zborovský

- zvolení přísedícího okresního soudu 
v Břeclavi v souladu s §64 zákona č. 
6/2002 Sb., - paní Ing. Et Bc. Charlotu 
Pavelkovou, bytem Bří Mrštíků 5, Vel-
ké Pavlovice

hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0

- odkoupení pozemku parc. č. 1064/2  
o výměře 817m2, v. k.ú. Velké Pavlovi-

- rozpočtové opatření č. 5/2015 prove-
dené radou města 23.7.2015, celkové 
příjmy zvýšení o 610,5 tis. Kč, celkové 
výdaje zvýšení o 610,5 tis. Kč, celkové 
financování beze změny

hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

- rozpočtové opatření č. 6/2015 prove-
dené radou města 25.8.2015, celkové 
příjmy zvýšení o 109 tis. Kč, celkové 
výdaje zvýšení o 109 tis. Kč, celkové 
financování beze změny

hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0  

- zvýšení příspěvku pro rok 2015 Gym-
náziu Velké Pavlovice o 800 tis. Kč na 
3.165 174 Kč

hlasování: pro16, proti 0, zdržel se 0  

- rozpočtové opatření č. 7/2015, celkové 
příjmy zvýšení o 1.109,5 tis. Kč, celko-
vé výdaje zvýšení o 3.289,5 tis. Kč, cel-
kové financování zvýšení 2.180 tis, Kč

hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0  

- pořízení změny č. 1 územního plánu 
včetně jednotlivých dílčích změn uve-
dených v žádosti o pořízení návrhu 
změny č. 1 ÚP Velké Pavlovice, ná-
klady na pořízení jednotlivých dílčích 
změn pořizovaných na základě žádosti 
fyzické nebo právnické osoby, která má 
vlastnická nebo obdobná práva k po- 

ce pod částí místní komunikace v ul. 
Zahradní od spol. Státní statek Jeneč 
v likvidaci, Třanovského 622/11, Pra-
ha, za cenu dle znaleckého posudku 
č. 3811-151/2015 za celkovou cenu 
61.299,51 Kč

hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0

- Prodej majetku města:

- zveřejnění záměru odprodeje podílu 
Města Velké Pavlovice ve společnosti 
Zdravotní středisko Velké Pavlovice 
s.r.o., minimálně za cenu 600 tis. Kč

hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 1  
(M. Šmídová)

- zveřejnění záměru o předání vybudo-
vaných vodovodů a kanalizací z ma-
jetku Města Velké Pavlovice a vložení 
formou vkladů do majetku spol. Vo-
dovody a kanalizace Břeclav a.s., která 
tuto infrastrukturu na základě smlou-
vy s městem provozuje 

hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0

Zastupitelstvo města na základě svého 
jednání a po diskusi neschvaluje:

- záměr prodeje dvou částí pozemku 
parc. č. 907/1, k.ú. Velké Pavlovice 
(pozemek u garáže a nad venkovním 
sklípkem) 

hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 1  
(P. Lacina)
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člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík se dotázal 
na výši finanční částky zpronevěřené bý- 
valým ředitelem ZŠ

Ing. Pavel Procházka sdělil, že šetření  
o výši škody zatím není ukončeno, částka 
je předběžně vyčíslena na cca 3,5mil. Kč

člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík při- 
pomněl problém uzavření MŠ celý srpen 
o prázdninách a podal návrh, že by se 
tím mělo ZMě zabývat a MŠ by měla být 
otevřena v r. 2016 celé prázdniny

Ing. Pavel Procházka odpověděl, že bude 
projednáno s ředitelkou MŠ

Ing. Petr Halm konstatoval, že ve Zpra- 
vodaji v článku „Slovo starosty“ bylo uve- 
deno, že občané ulice V Sadech byli nes- 
pokojeni s rekonstrukcí chodníku, který měl 

být původně dokončen v červnu, stavba však 
byla dokončena ve druhé polovině září.

Dále upozornil na problematiku pokládání 
optických kabelů. Město hloubilo rýhy, do 
kterých soukromá firma kabely pokláda- 
la a dotázal se, zda se dotyčná firma fi- 
nančně podílela na hloubení rýh a zda 
nedošlo k porušení ČSN pro pokládku op- 
tických kabelů

Odpověděl pan Michal Grůza, zástupce 
firmy NETCOM, že chránička pro optický 
kabel byla „připoložena“ do rýhy vyhlou- 
bené pro kabel VO, že je tento postup 
standartní při opravách chodníků při 
ukládání kabelů VO do země. 
Ing. Petr Halm konstatoval, že měla být 
sepsána smlouva mezi městem a firmou 
NETCOM 

paní Alena Cendelínová upozornila na 
hluk při konání hodů, obzvlášť v letošním 
roce, kdy hrála nad ránem v hodové dny 
i před nimi a po nich, venku na sóle u 
sokolovny hlasitá reprodukovaná hudba, 
navrhla, že by měly být pro chasu městem 
stanoveny podmínky a pravidla, které by 
měla chasa dodržovat 

Jitka Krátká, 
tajemník Městské úřadu 

Velké Pavlovice

Zápisem nových vlastnických vztahů 
do katastru nemovitostí bude v násle-
dujících dnech ukončena komplexní 
pozemková úprava. Málokdo si uvědo-
muje, že se jedná o jeden z nejvýznam-
nějších zásahů do vlastnických práv  
k pozemkům a současně ovlivňující  
i budoucí vzhled krajiny v katastru měs- 
ta. Pozemkovými úpravami se uspořá-
dávají vlastnická práva a s nimi souvise-
jící věcná břemena. Současně se jimi za-
jišťují podmínky pro zlepšení životního 
prostředí, ochranu a zúrodnění půd-
ního fondu, vodní hospodářství a zvý- 
šení ekologické stability krajiny.

Je nutné si uvědomit, že zápisem do 
katastru nemovitostí pro vlastníky po-
zemků vzniká povinnost rozhodnout 
se, jak dále budou se svými pozemky 
nakládat. 

Co se zápisem do katastru 
nemovitostí mění a jak mají 
vlastníci pozemků postupovat?

Pro orientaci uvádíme několik 
informací a doporučení:

- Zápisem do katastru nemovitostí na-
bývá účinnost převedení vlastnických 
vztahů vlastníků pozemků ze starých 
pozemků na nové, které vznikly návr-
hem pozemkových úprav. To znamená, 
že se staré pozemky zruší a místo nich 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA DOKONČENA
se vytvoří nové podle schváleného návr-
hu pozemkových úprav.

- Zápisem do katastru nemovitostí kon-
čí veškeré nájemní smlouvy. Vlastníci 
pozemků mají možnost se rozhodnout, 
zda tyto pozemky budou užívat sami či 
je znovu pronajmou a komu je budou 
pronajímat.

- Každý z vlastníků pozemků má dle zá-
kona nárok na jedno bezplatné vytyče-
ní hranic svých pozemků v rámci po-
zemkové úpravy. O vytýčení pozemků 
je nutné si písemně zažádat. Žádost je 
třeba zaslat na adresu: Státní pozem-
kový úřad, Náměstí T. G. Masaryka 
42/3, 690 14 Břeclav.

- Můžete požádat o vytýčení jen někte-
rých pozemků, které jsou pro Vás dů-
ležité a chcete je užívat. V případě, že 
budou pozemky v honu a budete je pro-
najímat, je zbytečné o vytýčení žádat, 
můžete si o ně požádat i později. Časově 
není období pro vytýčení omezeno, zá-
sadou je pouze jedno vytýčení zdarma.

- Vzhledem k tomu, že firma, která bude  
vytýčení provádět, je zahlcena prací  
a nestačí vytyčovat dle požadavků, může 
na základě žádosti vlastníka provést 
SPÚ přibližné vytýčení pozemků, které 
umožní například výsadbu vinic či sadů. 
Přesnost je v tomto případě odchylná  
v řádu několika málo cm a pro budoucí 
výsadby dostatečná. Přesné vyměření 

pozemků bude provedeno dodatečně  
a zdarma v rámci KPÚ.

- Pozemky, které jsou ve vlastnictví měs-
ta, budou pronajímány nájemcům na 
základě nových nájemních smluv. Při 
pronájmu bude přihlédnuto k tomu, 
kdo pozemky až dosud užíval, k návaz-
nosti na sousední pozemky či na záměr 
pronájmu. Vzhledem k tomu, že končí 
hospodářský rok, má město zájem roz-
hodnout o pronájmech nejpozději do 
zahájení roku 2016. Žádosti je nutné 
směřovat k projednání do rady města. 

- Co se týká pronájmu obecních pozem-
ků, bude svolána informativní schůzka 
pro zájemce o pronájem, kde bude mož-
né si žádost upřesnit a zároveň i podat. 
O jejím termínu budou občané informo-
váni rozhlasem a prostřednictvím 

 www.velke-pavlovice.cz

Ing. Pavel Procházka
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Už známe termíny tria 
nejvýznamnějších akcí 
roku 2016
Zapište si do diáře s letopočtem 2016:

2. července 2016 * VELKOPAVLOVIC-
KÉ MERUŇKOBRANÍ

14., 15. a 16. srpna 2016 * KROJOVA-
NÉ HODY (20. srpna 2016 – Hodky)

2. a 3. září 2016 * VELKOPAVLOVIC-
KÉ VINOBRANÍ

TELEGRAFICKY

Vinařské akce

2. dubna 2016 * O VÍNĚ PŘI VÍNĚ 

7. května 2016 * MÁJOVÉ OTEVŘE-
NÉ SKLEPY

2. července 2016 * VÍNO V ORANŽO-
VÉM

12. listopadu 2016 * SVATOMARTIN-
SKÉ OTEVŘENÉ SKLEPY

Neváhejte a akcí se určitě 
zúčastněte, již nyní jste 
srdečně zváni!

„Dobrý den, prosím Vás máme u domu 
týden větve ze dvou pokácených stromů  
a nikdo nám to neodvezl. Můžete zařídit 
odvoz?“ 

Myslíte si, že se jedná o častý dotaz? Niko-
liv. Jsme rádi, že se častěji občané ozvou 
předem a dohodnou se na odvozu větší-
ho množství větví ještě před samotným 
pokácením. A nejlepší je, když se přistaví 
traktorová vlečka a větve jsou majitelem 
zrovna na vlečku naloženy.

Ano, máme pracovníky, kteří mohou větve 
naložit, ale zdržuje je to při svozu rostlin-
ného odpadu. Pokud si před dům vytahám 
větve z jednoho stromu, zdržím je něko-
lik desítek minut, naložením i odvozem. 
Deset takových Hasilů ve městě a Služby 
města mohou vytvořit další svozovou sku-
pinu!

Proto doporučuji odvoz většího množství 
rostlinného odpadu dohodnout vždy pře-
dem, nejlépe s vedoucím služeb města 
Jendou Havránkem.

Do ulic města byly rozvezeny hnědé bio 
kontejnery. Ty může plnit bioodpadem 
kdokoliv. Přimlouvám se… prosím, plňte 
je jenom tím, čím plněny býti mají. Tele-
vize hozená do hnědého kontejneru v ul. 
Bezručova se opravdu během pár měsíců 
nerozloží!

Některé hnědé kontejnery jsou umístěny 
natrvalo, s jinými se bude ještě „hýbat“, 
proto jsou rozmístěny prozatím „ledaby-

SLOVO MÍSTOSTAROSTY NA TÉMA: ODPADOVÉ INFORMACE
le“. Pokud budou plnit svůj účel, budou 
ponechány na místě a pouze se upraví 
stání. Pokud kontejner využitý nebude, 
přesune se jinam.

Když už se hrabu v těch odpadech… před 
pár týdny byly rozeslány do ubytoven, 
penzionů a jiných podobných zařízení žá-
dosti, aby majitelé doložili, jak mají zajiš-
těno nakládání s odpady z podnikatelské 
činnosti.

Dotaz, jestli má Město Velké Pavlovice 
málo peněz a potřebuje vybrat víc, není 
na místě. Smlouva se sepisuje se svozovou 
firmou a pro město má tedy menší než mi-
nimální přínos. Pokud si podnikatel zvolí 
svoz u fy. Hantály nebo u jiné firmy, nemá 
z toho město žádný příjem. Výhoda je na 
straně občana. Při stanovení výše poplat-
ku za svoz TKO se přihlíží na náklady 
města za svoz TKO roku předešlého. Tzn., 
když podnikatelé ukládají odpad z pod-
nikatelské činnosti do popelnic určených 
pro odpad z domácností, je i odpad z pod-
nikání zahrnut do nákladů, ze kterých se 
pak určí výše „poplatku za popelnice“ pro 
občana.

Příklad: Mám penzion pro deset lidí, ¼ ro- 
ku plně obsazený, odpad dávám do velké 
„soukromé“ popelnice, v sezóně občas za-
vezu pytel odpadků na sběrný dvůr. Byd-
lím sám, poplatek 500,- Kč za osobu mám 
uhrazen. Neplatím ani kačku navíc.

Kdo plnou popelnici zaplatí? Přispěje mi 
každý občan Velkých Pavlovic. Víc tako-

vých Hasilů a je vymalováno. Proto byli 
majitelé penzionů obesláni a následovat 
budou další podnikatelská odvětví.

Upozornění:
Sběrný dvůr je určen pro odpad z domác-
ností, nikoliv odpad z podnikání!!! Ná-
klady na odvoz odpadu ze sběrného dvora 
jsou rovněž zahrnuty do nákladů na svoz 
TKO a stanovení výše poplatku.

Odpadové drobnosti:
Loňské vánoční osvětlení „terasy“ radni-
ce se stalo odpadem. V prosinci se stane 
odpadem i osvětlení vánočního stromu, 
které je na smrku z loňského roku. Vánoč-
ní výzdoba bude letos nová.

Ve Velkých Pavlovicích máme pohádkový 
odpadkový koš. Když někdo řekne koši  
u bankomatu Komerční banky „Koši vař“, 
ten vaří, až odpadky přetékají. Jinak si ne-
dovedu vysvětlit, proč je koš již v pondělí, 
po pátečním vývozu plný na kopeček.

Víte, že svozová společnost Hantály nemá 
povinnost odvážet pytle s odpadem, který 
je přiložen k popelnicím?

Na českém trhu se objevily 360 litrové 
plastové popelnice. Můžete si takovou 
popelnici pořídit na dešťovou vodu nebo 
na kvas. Odpad Vám z ní však nikdo nevy-
sype, protože nesplňuje normy a hrozí její 
poškození.  

Petr Hasil, 
místostarosta města Velké Pavlovice

Hody? Vinobraní? 
Nebo španělská korida? :-)
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Oprava povrchu 
sportovního stadionu 
za školou
(21. 9. 2015)
Koncem září byly zahájeny práce na opra-
vě povrchu sportovního stadionu u ško-
ly. Stávající povrch byl ve velmi špatném 
technickém stavu a při jeho dalším použí-
vání hrozilo reálné nebezpečí úrazu spor-
tujících žáků. 

Zaměstnanci služeb města nejprve od-
stranili starý povrch, poté se pustili do 
rekonstrukce povrchu včetně podklado-
vého materiálu a systému odvodu deš-
ťových srážek. Po úpravách a zhutnění 
podkladového materiálu bude na stadion 
položen nový moderní povrch.
 

Velké Pavlovice 
ve SNÍDANI S NOVOU
(22. 9. 2015)
Dne 22. září 2015 natáčel štáb pořadu 
„Snídaně s Novou“ pro magazín „Snída-
ně s Novou na cestách“ reportáž z Vel-
kých Pavlovic. Prostřednictvím krátkých 
šotů zvou každý týden reportéři spolu  
s místními do vybraného pěkného místa 
naší vlasti na výlet. Pro konec září si vy-
brali právě jihovýchod Moravy a k naše-
mu překvapení a radosti neopomněli ani 
naše město.

Část vstupů byla živá, další, stejně jako 
ten z Velkých Pavlovic, byly připravovány 
v předtáčkách během celého pracovního 
týdne. Nova pozvala také k návštěvě pa-
mátek UNESCO do Lednicko-valtického 
areálu, do Mikulova za vínem, do Uher-
ského Ostrohu za folklórem a do Kunštá-
tu za proslulou keramikou. 

V prvním kole sběru 
odevzdali školáci 
18.570 kg papíru
(24. 9. 2015)
 
Základní škola Velké Pavlovice má už za 
sebou první kolo sběru starého papíru. 
Uskutečnilo se v měsíci září a odevzdáno 
bylo celkem 18.570 kg. Nejúspěšnějšími 
třídami byly z prvního stupně 2.A, z dru-
hého 6.B, za jednotlivce nejvíce nepotřeb-
ného papíru nashromáždili z mladších 
žáků Samuel Rozsíval z 2.A, ze starších 
David Dobšák z 6.B. Další kolo se bude 
konat brzy, už během měsíce listopadu. 
Neleňte a směle sbírejte! Ulevíte tím už 
tak zkoušenému životnímu prostředí.

Nikdy nekončící péče 
o zeleň
(24. 9. 2015)
Pracovníci služeb města pečují o pořádek 
ve městě v mnoha oblastech. Jednou z nich 
je i péče o veřejnou zeleň, které se věnují 
od časného jara až do pozdního podzimu. 
Podle potřeby zaměstnanci sekají, stří- 
hají, okopávají a v případě dlouhého ob-
dobí sucha i zalévají... V měsíci září pra-
covnice služeb města mimo mnohé jiné 
okopaly pás keřů kolem chodníku v ulici 
Nádražní.

Okolo rybníka a ČOV byly 
vysazeny nové stromky  
a keře (25. 9. 2015)
Začátek podzimu je ideální doba pro za-
hradničení. Je ještě dostatečně teplo, aby 
mohl být použit herbicid k likvidaci úpor-
ných plevelů, a přitom už se v půdě dobře 

Oprava sportovního stadionu, odstranění 
původního povrchu.

Ekocentrum Trkmanka - kovová 
konstrukce vznikajícího přístřešku  
pro popelnice na tříděný odpad.

Ulice Nádražní je specifická četnými 
veřejnými prostory, o které se pouze  
a výhradně starají Služby města.  
Práce je tu tudíž stále více než dost.

Průvodci naším městem se stali starosta 
Ing. Pavel Procházka, za Turistické infor-
mační centrum Karolína Bártová. Lákali 
k nám především na víno, v tehdejším 
období vinobraní aktuálně na burčák, v lé- 
tě na meruňky a také na fenomén dnešní 
doby, cyklo či pěší turistiku. Hlavní po-
zornost byla věnována nejvýznamnější 
velkopavlovické turistické atraktivitě, roz- 
hledně Slunečná, cyklostezkám Krajem 
André, Modré Hory, naučné stezce Zasta-
vení v kraji vína a meruněk a možnostem 
sportovního vyžití.

Díky slunečnému počasí si kamera užila 
pestré nabídky nádherných záběrů. Cílem 
jejího hledáčku se staly krom vinic a roz-
hledny Slunečná také Opilé sklepy vinař-
ské uličky Pod Starou Horou, jedno z de-
seti zastavení naučné stezky Na Pajerce, 
kaple svatého Urbana a parčík s jezírkem 
u Trkmanky. Svou misi reportéři ukončili 
ve Vrbici na kopci Stráž, kde si natočili ne-
jen zvenčí, ale i navštívili, zdejší unikátní 
vinné sklípky.

Pokud jste reportáž nestihli, nezoufejte! 
Shlédnout ji stále můžete na webových 
stránkách archivu TV NOVA na adrese 
http://novaplus.nova.cz/porad/snida-
ne-s-novou/

Kam s popelnicemi 
v ekocentru?
(24. 9. 2015)
Nerudovská otázka „Kam s nimi?“, tedy 
s popelnicemi v Ekocentru Trkmanka, je 
zdárně vyřešena. Mezi budovami před 
parkovištěm vznikl přístřešek - domeček, 
který pojme osm popelnic na tříděný od-
pad. Materiálem konstrukce stavby jsou 
kovové prvky, k obložení posloužil přírod-
ní materiál, dřevo. Následně se domeček 
dočká i živé střechy.
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ulic a další rodinné domy stále přibývají. 
K novým domům je kromě jiného třeba 
přivést i vodu. Pracovníci služeb města 
proto koncem měsíce září zahájili práce 
na prodloužení vodovodního řadu k novo-
stavbám. 

Nové kontejnery na papír 
a plasty
(19. 10. 2015) 
Pracovníci Služeb města Velké Pavlovi-
ce rozvezli v měsíci říjnu po městě nové 
veřejné kontejnery na plasty a papír. Ty 
jsou umístněny u prodejny COOP na uli-
ci Hlavní a u prodejny Potraviny ENAPO 
(Ištvánek) na ulici Bezručova. Celkem 
budou na předem vytipovaná místa roz-
místěny ještě další 4 žluté kontejnery na 
plast a 2 modré na papír.

Do kontejnerů na papír patří :-)
Do modrých kontejnerů určených na pa-
pír patří noviny, časopisy, lepenka, školní 
sešity, knihy, prospekty, katalogy, psací  
a balicí papír, karton a letáky.

drží vláha, takže zasazené rostliny se 
snáze uchytnou. Právě v tomto období vy-
sadila firma Kavyl v okolí rybníka a ČOV  
v ulici Nádražní desítky nových sazenic 
stromů a keřů.

Prodloužení vodovodního 
řadu na Padělkách 
(25. 9. 2015)
Ve stavební lokalitě Padělky bylo v uply-
nulých letech vybudováno několik nových 

Budování nového vodovodního řadu 
na Padělkách.

Nové kontejnery na tříděný odpad na ulici 
Hlavní před prodejnou COOP.

Do kontejnerů na plast patří :-)
Do žlutých kontejnerů na plasty patří se-
šlápnuté PET láhve, fólie všech druhů a ba- 
rev, sáčky, tašky, igelitové pytle, plastové 
obaly od kosmetiky a potravin a čisté ke-
límky od jogurtů a tuků. 

Město Velké Pavlovice děkuje všem obča-
nům, kterým není naše životní prostředí 
lhostejné, a proto pečlivě třídí veškerý 
odpad.

Karolína Bártová

Jižní kůtek Moravěnky, samá rovinečka,
v tomto kůtku země slunka  
leží dědinečka…,

To je moja rodná obec, moje místo mládí,
aj když milé, šťastné chvilky,  
nikdo nenavrátí…

…proto dneska připijme si na setkání 
šťastné, při vínečku vzpomínejme  
na ty chvíle krásné.

Možná právě na strunce těchto veršů o so-
botním odpoledni, dne 12. září 2015, plynul 

Jen pár minut určité nostalgie dělilo so-
botní setkání sedmdesátníků od přijetí 
rodičů, kteří na radnici přicházeli s dět-
mi v náručí k uvítání do života.

Dar života je ten nejvzácnější a radost  
a štěstí, které do rodiny přichází s na-

proud vzpomínek v myslích našich občanů a 
rodáků, kteří přijali výzvu organizátorů a zú-
častnili se malé slavnostní chvíle uspořádané 
u příležitosti významného životního jubilea. 
Proud vzpomínek je jako život sám a vzác-
ných 70 let, kterých se jubilanti v letošním 
roce dožívají, určitě stálo za krátké zastavení.

Milí jubilanti, nezbývá, než ještě jednou 
popřát Vám všem radostnou pohodu pro 
všechna příští léta, abyste je prožili ve zdra-
ví, klidu a spokojenosti. A poděkovat paní 
Martě Krátké, roz. Učňové, za její roli orga-
nizátorky i Vám všem, že jste přijali pozvání  

rozením malého človíčka, je sotva popsa- 
telné...

SETKÁNÍ JUBILANTŮ PROVÁZELA 
VZÁCNÁ CHVÍLE DOJETÍ

RADNIČNÍ SÁL ZAVONĚL VŮNÍ MIMINEK

a přišli. Čas společně prožitý byl určitě pří-
jemným a milým, čehož důkazem na závěr 
byly Vaše usměvavé tváře a vřelé stisky rukou. 

Dagmar Švástová

Se srdečným přáním, především dobrého 
zdraví a pohody našim sedmdesátiletým 
jubilantům, se přidal i pan starosta.

Štěstí, zázrak, pohádka… 
možná ani těmito slovy nelze 
zcela výstižně popsat okamžik 
narození dítěte. »
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Tento starý zvyk popisují i bratři Mrští-
kové ve svém díle „Rok na vsi“. Když se 
narodilo děťátko, přišel ho představený 
obce přivítat a svůj projev končil slovy: „...
vyrůstej do síly, vyrůstej do krásy, vyrůstej 
k radosti obce.“ 

Těší nás proto, že zájem rodin o tento 
malý zvyk ani v dnešní hektické a někdy 
až příliš moderní době neupadá.

V letošním roce se dosud narodilo 18 dětí, 
z toho 11 chlapců a 7 děvčat, z nichž hned 

tři dostaly do vínku staré, krásné jméno 
„Anna“.    

Dagmar Švástová

Přestože ještě není úplný konec kalendářní-
ho roku a tudíž nenastává čas obvyklého bi-
lancování a statistik, rádi se průběžně po- 
chlubíme s mimořádným rekordem náv- 
štěvnosti oficiálních webových stránek 
města Velké Pavlovice. 

Měsíc srpen roku 2015 se právě zapsal do 
dějin. Návštěvnost od 1. do 31. srpna pro-
lomila hranici čtyřiceti tisíc přístupů za mě-
síc, čímž automaticky stoupla i průměrná 
denní návštěvnost.

REKORD v číslech
Měsíční návštěvnost webu města V. Pav-
lovice – srpen 2015 – 41.099 přístupů 
Průměrná denní návštěvnost webu měs-
ta V. Pavlovice – srpen 2015 – 1.325 pří-
stupů

Velmi nás také těší výrazný meziroční ná-
růst návštěvnosti městského webu. Proza-
tím každý z uplynulých devíti měsíců letoš-
ního roku posílil.

E.ON žádá vlastníky a uživatele nemovi-
tostí a pozemků o odstranění nebo ořez 
dřevin ohrožujících bezpečný a spolehli-
vý provoz distribučního zařízení. Odstra-
nění a ořez dřevin proveďte v termínu do  
15. listopadu 2015. 

Uplyne-li uvedená lhůta marně, oznamu-
jeme tímto, že zaměstnanci společnosti 
E.ON Distribuce, a.s., či jím zmocněného 
Zhotovitele, vstoupí následně na dotčené 
nemovitosti a provedou odstranění a ořez 
dřevin vlastními prostředky.

   Budete prořezávat stromy? 

   Požádejte o přistavení vlečky

SRPEN REKORDMAN, MĚSTSKÝ WEB OTEVŘELO 41.099 Z VÁS!

E.ON ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. UPOZORŇUJE...

Srovnáme-li období 1. ledna až 30. září 
loňského roku 2014 a letošního roku 2015 
zjistíme, že se celková návštěvnost zvýšila 
o 17,69 % (o 39.330 přístupů více). Vloni 
jsme za výše uvedené sledované období na-
počítali 222.317 přístupů (průměr na den 
814), letos 261.647 přístupů (průměr na 
den 958). 

Vážení občané!
Plánujete-li kácení stromů, či ořez většího 
množství větví, v intravilánu města, požá-
dejte na podatelně Městského úřadu nebo 
u vedoucího Služeb města o přistavení 
vlečky. 

Děkujeme především Vám, našim ná-
vštěvníkům a čtenářům, za zájem.

Doufáme, že nám i nadále 
zůstanete věrní :-)!
 

Správce webu www.velke-pavlovice.cz  
Karolína Bártová

   Telefon podatelna: 519 365 340
   Telefon p. Havránek: 602 812 825

Jan Havránek, 
vedoucí Služeb města Velké Pavlovice

  Počet Počet Nejvyšší denní
 Měsíc návštěv návštěv návštěvnost
  webu 2014 webu 2015 v daném měsíci
    (datum) - rok 2015

 LEDEN 21.395 23.297 1.117 (12. 1.)
 ÚNOR 18.425 21.290 1.066 (16. 2.)
 BŘEZEN 21.614 25.907 1.287 (2. 3.)
 DUBEN 22.792 25.142 1.269 (7. 4.)
 KVĚTEN 24.275 28.609 1.588 (25. 5.)
 ČERVEN 25.130 29.655 1.494 (29. 6.)
 ČERVENEC 29.695 35.380 1.548 (13. 7.)
 SRPEN 29.181 41.099 1.980 (28. 8.)
 ZÁŘÍ 29.810 31.268 1.564 (1. 9.)

Meziroční nárůst návštěvnosti webu v tabulce
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Podzimní dny se pomalu vkrádají do 
našich domovů a parné léto vstupuje 
do zapomnění. I my se tedy dovolíme 
ohlédnout za letním děním a činností  
v Ekocentru Trkmanka.

Koncem května a začátkem června eko-
centrum hojně využívaly školy z blízké-
ho i vzdálenějšího okolí na přírodovědné 
pobyty.

Červenec se nesl v duchu táborovém i spor-
tovním. Část prázdnin u nás měly mož-
nost trávit děti prvního i druhého stupně 
základních škol. S velkým úspěchem pro-
běhl fotbalový tábor. Chlapci i navzdory 
horkému počasí trénovali a hráli fotbal pod 
taktovkou zkušených fotbalových trené-
rů zvučných jmen a s místními lektory se 
vzdělávali v oblasti zdravého stravování.

OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM 
V EKOCENTRU TRKMANKA

PUBLICISTIKA

V srpnu ekocentrum patřilo dětem z mateř-
ských školek. Jejich smích a někdy i nějaká 
ta slzička rozeznívaly celé ekocentrum. Zá-
jem o příměstské tábory byl opravdu velký. 
S vděkem je uvítali hlavně pracující rodiče, 
kteří neměli pro své děti o prázdninách hlí-
dání.

29. července byla otevřena nová přístav-
ba ekocentra, která rozšířila jak možnosti 
ubytování o šest dvoulůžkových pokojů, 
tak i prostor pro vzdělávání. Nově zde byla 
také vybudována venkovní kamenná pec, 
ze které jsme už na konci srpna měli mož-
nost, v rámci školení pro učitele, ochutnat 
bezlepkový chléb. 

A co plánujeme v novém 
školním roce?
Již od září se nám plní kalendáře objednáv-
kami výukových programů, pobytových 
kurzů i seminářů. 

Začátkem října jsme pro velký úspěch opět 
oživili tvořivé čtvrtky věnované tradicím. 
Od října do prosince se věnujeme žen-
skému kroji a od ledna do května máme  
v plánu tvořit kroje mužské. V těchto oka-
mžicích máme již zdárně za sebou kurz šití 
dámské krojové košile a skládání a vázání 
krojového šátku – turečáku. Velmi děkuje-

Vzpomínka na léto, na krásné chvíle strávené 
v Ekocentru Trkmanka.

Ekocentrum Trkmanka dává prostor i folklóru 
a tradicím – z kurzu skládání a vázání  krojo-
vého šátku, turečáku.

Hodiny na věži velkopavlovického kostela 
Nanebevzetí Panny Marie, dnes a denně 
odměřují čas, už rovných pětašedesát let. 
Jsou přesné, spolehlivé, místní lidé jsou 
zvyklí pohlédnout vzhůru a letmo si zkon-
trolovat, zda mají ještě chvilku, třeba do 
odjezdu vlaku… Přesto se nedávno na čas 
zastavily. Ne že by složitý hodinový stroj 
vypověděl najednou službu, odstávka byla 
nutná, z důvodu opravy kostelní věže.  
A vězte, jejich služba velmi chyběla… 

Spočine-li náš zrak na ciferníku těchto 
hodin, jeví se nám z dáli a z bezpečí pevné 
půdy pod nohama jako docela malý. Hned 
vás vyvedeme z omylu. Naopak! Možná 

UŽ ZASE JDOU A VYZVÁNĚJÍ! DÍKY PANU MOŠKVANOVI

me oběma ochotným lektorkám, paní Ža-
netě Buchtové a paní Anežce Horáčkové.

Letošní kalendářní rok zakončíme spolu  
s Dámským klubem charitativním koncer-
tem pro děti z Dětského domova ve Štítech, 
které už několik let společně podporujeme.

A co na závěr? 
S radostí můžeme zkonstatovat, že zájem  
o návštěvu ekocentra i o naše činnosti vzros- 
tl raketovou rychlostí, což nás, zaměstnan-
ce, velmi těší.

Za Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice 
Zuzana Pecháčková

Pan Moškvan plný soustředění… kostelní hodiny se přeci jen neopravují každý den.



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

11

5

2015

Pozor! Tak to je Sadováček!

vás následující údaje a čísla překvapí. Ci-
ferník hodin má průměr zhruba 2 metry, 
ručičky jsou délky okolo 1 metru, kyvadlo 
je dlouhé také 1 metr a samotný hodinový 
stroj má hmotnost 300 kg. Protože se jed-
ná o mechanický stroj, vyžaduje průběž-
nou údržbu. Dříve byly hodiny natahová-
ny výhradně ručně za pomoci kliky, dnes 
je pravidelný chod zajištěn automaticky 
pomocí elektromotoru. Nedílnou součástí 
hodin je také trio nezbytných závaží.

Všechny tyto zajímavé informace nám po-
skytl velkopavlovický občan pan Vladimír 
Moškvan. Proč právě on? Pan Moškvan 
je hodinář na zaslouženém odpočinku,  
a právě on spolu se svým mladým pomoc-
níkem Danielem Herzánem hodiny po nu-
cené odstávce znovu zprovoznili. Složitý 
stroj vyčistili, seřídili, nastavili správně 
ručičky, kterými zedníci a řemeslníci při 
svých pracích pootočili a hodiny uvedli  
v chod. 

Už opět spolehlivě odpočítávají náš dra-
hocenný čas, vteřinu po vteřině, minutu 
po minutě... den po dni a libozvučným 
vyzváněním nám připomínají, že vše je 
možné zastavit, jen plynoucí čas ne. Pro-
to bychom se s ním měli naučit co nejlépe 
hospodařit, naplno, účelně, smysluplně,  
s úsměvem na tváři a s veselou myslí… 

Nikdo z nás totiž nemůže tušit, kolik ho 
ještě má před sebou...

Karolína Bártová

Do zlatova sluncem zalitý poslední práz- 
dninový víkend se nesl ve Velkých Pav-
lovicích ve znamení už opět tradičního 
VELKOPAVLOVICKÉHO VINO-
BRANÍ, slavnosti vína, burčáku, folkló-
ru, dobrého jídla, s programem koncipo-
vaným pro celou rodinu. 

Letošní Vinobraní pojali pořadatelé více 
méně komorně. Vystoupivší protagonisté 
na scéně za sokolovnou přijeli do našeho 
města převážně z nedaleka. Nejednalo se 
o žádné mediální hvězdy a komerční ta-
háky, čemuž odpovídalo příjemné a všem 
dostupné lidové vstupné. To se letos dalo 
dokonce premiérově zakoupit i ve zvýhod- 
něném předprodeji, čehož mnozí rádi a v hoj- 
né míře využili. Avšak ani navzdory tomu 
nebyly už potřetí v řadě tyto slavnosti ušet-
řeny určitého megalomanství. V souběhu 

VÍNO, BURČÁK A HUDBA NAPŘÍČ ŽÁNRY I STOLETÍM, TAKOVÉ 
BYLO VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ ROKU 2015

KULTURA

se zde totiž konalo Vinohraní ve Viniu s for- 
máty jako jsou skupina Arakain a zpěvač-
ka Lucie Bílá.

Zpočátku panovala mezi pořadateli Velko-
pavlovického vinobraní jistá skepse a oba- 
va z konkurence a přetažení potencionál-
ních návštěvníků domácí akce na první 
pohled možná atraktivnější Vinohraní ve 
Viniu. Nakonec se však opět potvrdila sta- 
rá a časem prověřená rčení, že „Proti gustu 
žádný dyšputát“ a nebo „Někdo má rád 
holky, někdo zase vdolky“ a tak byl na-
konec k všeobecné spokojenosti na obou 
akcích návštěvníků dostatek. Co se týče 
samotného Velkopavlovického vinobraní, 
snad díky krásnému počasí,více než se  
i v těch nejoptimističtějších scénářích oče-
kávalo.

Ohlédneme-li se zpět, není se zas až čemu 
převelice divit. Program byl lákavý, roz-
manitý, zval na vše, co k podobným slav-
nostem nerozlučně patří. 

Čím a jak jsme se letos o Velko-
pavlovickém vinobraní bavili?

Den první – pátek 28. září 2015 
Brány hlavního areálu za sokolovnou se 
otevřely úderem páté hodiny odpolední. 
Pro návštěvníky byla připravena nálož tria 
žánrově rozmanitých skupin. Jako prv-
ní vystoupili velkopavlovičtí pop-rockeři 
THE SURPRISE. Ty vystřídali proslulí 
PLAVCI, kteří pospolu v čele s frontma-
nem Janem Vančurou hrají už neuvěřitel-
ných 46 let a do třetice si užili i vyznavači 
tvrdší muziky. Pódium pod oblohou plnou 
hvězd patřilo až do pozdních nočních ho-Soutěžní výstava vín Velkopavlovické vinař-

ské podoblasti ve Vinařství Baloun.

Vinařské městečko lákalo na víno, ale hlavně 
na sezónní specialitku – burčák.

din pořádnému metalovému nářezu v po-
dání skupiny KOŽUCH alias Kabát revi-
val.

VINOBRANÍ, to je však především slav-
nost vína. Buďte si jisti, že ho byl dostatek i 
v roce 2015 a to v „best of“ kvalitě. V rámci 
letošních slavností se premiérově uskuteč-
nila v režii občanského sdružení Forum 
Moravium SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA VÍN 
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VELKOPAVLOVICKÉ VINAŘSKÉ PO-
DOBLASTI, která nabídla k ochutnávce 
136 vzorků přihlášených vín včetně šam-
pióna. Konala ve Vinařství Baloun, kde  
k degustaci vyhrávaly hned dvě cimbálové 
muziky, OLiNa z Hodonína a velkopavlo-
vický LAŠÁR.

Pro vyznavače tajemna byly k příležitosti 
vinobraní otevřeny také sklepní prostory 
rozsáhlého spletitého labyrintu Vinných 
sklepů Františka Lotrinského, kde se zdej-
ší vinný poklad ochutnával nevšedně, při 
svitu svíček.

Den druhý – sobota 29. září 2015  
Hned v úvodu sobotního programu byla 
pro ranní ptáčata připravena jedna ne-
odolatelná lahůdka, originální hudební 
seskupení věnující se dnes tolik populární 
prvorepublikové hudbě s názvem MELO-
DY GENTLEMEN. To neúnavně vyhrá-

valo celé dopoledne, až do oběda, který si 
mohli všichni do sytosti vychutnat, aniž 
by opustili brány areálu. Letos se totiž na 
vinobraní zcela poprvé konala gastrono-
mická akce, po které ani jeden žaludek 
nespustil „hladovou“ sonátu. Na výběr byl 
gulášek, zelňačka či ryby na grilu a mnohé 
další speciality. Chuťové pohárky si užily 
pravých hodů! 

Po obědě a vystoupení „hvězd stříbrného 
plátna“ patřilo hlavní pódium dětem z ma- 
teřské školy, které tančí ve folklórní sou-
boru SADOVÁČEK. Potěšit jsme se tak 
mohli pásmem písní, říkadel, tance a lido-
vé muziky v roztomilém podání naší dro-
botinky.

Také další bod odpoledního hudebního 
programu se nesl na lidové notečce a to  
v podobě nezaměnitelného zvuku harmonik 
v podání našich nejbližších zahraničních 
sousedů, senických HELIGONKÁŘŮ.

Potom se plac za sokolovnou proměnil 
ve street dance taneční parket. Vystoupili 
zde totiž vítězové světového šampionátu 
„World dance masters“ v Poreči, tedy ta-
nečníci skupinových i sólových formací 
Tanečního studia N.C.O.D., mezi kterými 
se předvedla pěkná řádka dětí právě i z Vel-
kých Pavlovic.

Tak už jsme tu měli folklór, modernu, prv-
ní republiku i exotiku ze Slovenska… čím 
tedy naše meníčko v rámci hesla „dobré  
s dobrým nepokazíš“ ještě doplnit? Třebas 
wordl music, navíc okořeněnou špetkou 
moravské tradiční hudby. Tak tohle hraje 
jedině TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR 

s cimbálovou muzikou MORAVA. Kdo 
vyčkal až do sobotního podvečera, užil si 
osobitého neotřelého zážitku…

A kdo setrval v příjemném prostředí areá-
lu za sokolovnou až do půl osmé večerní, 
rozhodně nelitoval. Rozbalil to tu totiž 
FLASH BAND, pětičlenná dechová sekce 
v čele se sličným dívčím vokálním triem. 
A protože je tato mladá skupina složena 
z hudebníků pocházejících z Břeclavska, 
poznali jsme mezi hudebníky řadu zná-
mých tváří, ale hlavně si vyslechli rozma-
nitý repertoár zaměřený především na jazz 
a swing.

Punc originality slavností 
Vinobraní?

ZARÁŽENÍ HORY & PRŮVOD 
KROJOVANÝCH MĚSTEM

Každý rok je program Velkopavlovického 
vinobraní jiný, avšak objevuje se v něm 
několik bodů, které se opakují s železnou 
pravidelností a pokud by tomu to tak neby-
lo, slavnosti by ztratily svůj nezaměnitelný 
punc.

Prvním z nich je pestrobarevný průvod 
krojované chasy městem, oproti hodům 
ozvláštněným obrovskými hrozny révy 
vinné, nesenými na dřevěných podpěrách 
mladými chasníky a také děvčaty v červe-
ných krojích. I atmosféra je o tomto průvodu 
uvolněnější, neboť všichni už správně tuší, 
že pomalu nadchází skutečný zlatý hřeb…

Tím je každoroční divadelní ztvárnění 
starodávného vinařského rituálu ZARÁ-

Tento snímek je dokladem podtitulu názvu 
Velkopavlovického vinobraní co by slavností 
pro celou rodinu.

Obrovské hrozny svázané z drobných plodů révy vinné, nezaměnitelný symbol Vinobraní.
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ŽENÍ HORY. To znamená, že se uzavře 
„hora“, tedy vinohrad, do kterého až do 
samotného vinobraní nesmí vstoupit ani 
noha. Natož si utrhnout hrozen! Výjimku 
tvoří snad jen těhotné ženy, ostatní se se 
zlou potáží! 

Jenomže scénka „Zarážení“ je u nás, ve 
Velkých Pavlovicích, naladěna na „o něco 
odlehčenější notu“. I letos se na jevišti se-
šli místní ochotníci, kteří si nikdy neberou 
servítky a do slova a do písmene nenechají 
ani nit suchou na současném zastupitel-
stvu města, včetně samotného starosty.  
A tak byly dle očekávání opět pořádně pro-
prány veškeré „zaručené zprávy“ šířící se 
městem rychlostí kulového blesku. 

Nezklamalo ani horlivě očekávané „hlá-
šení místního rozhlasu“? Jen vzpomeňte 
třeba na inzerát na pracovní místo pekaře 
v ekocentru s podmínkou jisté otužilosti  
a pěveckého talentu, na oznámení o zave-
dení nové autobusové linky akorát v hody 
a z vinárny ke stárce, na radostně kvito-
vanou aktualitu o prodloužení školních 
prázdnin, no kdo by taky učil zadarmo, na 
hlášku o návratu češtiny na faru či výzvu 
obyvatelům ulice Zahradní, aby si z důvo-
du obnovení chovu krav vyzvedli na obec-
ním úřadě plynové masky… Přinejmenším 
výživná masáž bránice, co říkáte?

Bez čeho by pravého 
Vinobraní nebylo?
Odpověď je nasnadě, bez VÍNA a BURČÁ-
KU. To musí téci proudem a také že teklo! 
Obojího byl dostatek, v rámci VINAŘ-
SKÉHO MĚSTEČKA, nedílné součásti 
dvoudenních oslav. 

Zde byly připraveny nejen stánky se slad-
kým opojným bublajícím burčáčkem a ne- 
konečnou nabídkou rozličných vín, ale ta- 
ké JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL, 
kde se mnozí z nás rádi potěšili nepřeber-
nou škálou řemeslných výrobků lidových 
tvůrců. Mlsné jazýčky lákaly tradiční pouťo-
vé sladkosti, bohaté občerstvení a kulturního 
ducha vystoupení cimbálových muzik.

PODĚKOVÁNÍ ÚRODĚ, 
i to je Vinobraní
Slavnost Velkopavlovického vinobraní, to 
není pouze bujaré veselí, burčák, víno a hud-
ba, ale také pokorné poděkování úrodě. 
To se koná každoročně v místním kostele 
Nanebevzetí Panny Marie, který je vždy 
za tímto účelem nádherně vyzdoben čers-
tvými plody právě dozrávajícího ovoce, ze-
leniny a květin z polí, vinohradů a zahrad 
zdejších zemědělců a vinohradníků. Ne 
jinak tomu bylo i letos. 

Kdo do kostela zavítal, na vlastní oči spat-
řil onu nádheru a ucítil omamnou vůni, 
díky které se jen sliny sbíhaly. Nablýskané 
plody už už lákaly k nakousnutí… To si 
však nikdo nedovolil a s tichou úctou ob-
divoval letošní bohatou úrodu, navzdory 
nevypočitatelnému a vrtkavému počasí 
vymykajícímu se veškerým zažitým pra-
nostikám a zvyklostem.

Tak takové bylo VELKOPAVLOVICKÉ 
VINOBRANÍ roku 2015. 
Jaké bude to příští?
Nevěštěte ze skleněné koule 
a zúčastněte se jej!
Uskuteční se v pátek a sobotu 
2. a 3. září 2016. Srdečně Vás zveme!

Karolína Bártová

Poděkování úrodě v kostele  
Nanebevzetí Panny Marie.

Zástupci spolku Víno z Velkých Pavlovic 
a turistického informačního centra repre-
zentovali v sobotu 19. září 2015 město i re- 
gion na tradičním vinobraní v obci Nebílo-
vy u Plzně. Daleká cesta Rodinného vinař-
ství Suský, Vinařství Halm, Vinařství Hele-
na a Vinařství Vlastimil Řádek, Presúzního 
sboru a cimbálové muziky, byla odměněna 
opravdu velkým zájmem a bohatou účastí 
návštěvníků.

K příjemnému zážitku kromě dobrého vína, 
pravého burčáku a místních gastronomic-
kých specialit jistě přispívá také roman-
tické prostředí zámku, jaký byste v malé 
západočeské vesničce patrně ani nečekali. 
Za vlažné podpory státu jej místní nadšenci 
zeď po zdi, komnatu po komnatě, opravují 
vlastními silami a vlastním nadšením. 

Za účastí téměř sedmi stovek návštěvní-
ků, kteří přišli ochutnat velkopavlovická 
vína, stojí všechno, co připravili vinaři, 
pěvecké a hudební výkony pavlovických 

NEBÍLOVSKÉ VINOBRANÍ 2015
mužáků a muzikantů a jistě také skvělé po-
časí. Všechny návštěvníky jsme do Velkých 
Pavlovic poctivě pozvali, s pomocí našich 
propagačních materiálů. Líbila se také Ku-
chařka meruňkových receptů, kterou oce-
nily hlavně dámské návštěvnice vinařské 
slavnosti.

Nevšední zážitek pak připravili někteří 
zpěváci také nám, spolucestujícím na zpá-
teční noční cestě domů. Po celých pět ho-
din jízdy zpívali jednu písničku za druhou  
a věřte, ani jednu neopakovali dvakrát.

Mgr. Dana Růžičková, 
knihovnice

Presúzní sbor zazpíval také v kapli sv. Antonína, která je součástí areálu zámku.
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... a muzikanti z cimbálové muziky 
Lašár, to sú chlapci veselí, s jiskrou  
v očích, s úsměvem na tváři a lidovou 
písničkou na rtech, radost pohledět…

Tomu z našich čtenářů, kdo ještě neslyšel 
živě hrát a zpívat tuto cimbálovou muzi-
ku, přinášíme dnes prostřednictvím roz-
hovoru s Pavlem Hanzálkem, její krátké 
představení. 

Pavli, můžeš nám prozradit něco z historie 
cimbálové muziky Lašár, kdy byla založe-
na, kolik členů čítá a jejich představení 
včetně nástrojů? 
Cimbálová muzika Lašár má v rodném 
listě datum narození 31. 12. 2012, místo 
Velké Pavlovice. Toho dne, u příležitosti 
našeho prvního vystoupení, nás napadlo 
se osamostatnit a hrát pod vlastním jmé-
nem. Snažíme se, aby byla muzika kom-
pletní, hrajeme v obsazení šesti mladých 
folklórních nadšenců. Věkový průměr 
naší hudební party je 22 let.

První housle hraje Karel Kosík, který po-
chází z Mikulčic. V současné době studuje 
1. ročník čtyřletého studia na Gymnáziu 
ve Velkých Pavlovicích.

Druhé housle hraje Jan Hůlek, taktéž z Mi- 
kulčic, který studuje 7. rokem na Gymná-
ziu v Hodoníně.

Na klarinet hraje Robert Šíbl z Němčiček 
a za cimbálem sedí jeho syn Jakub, který 
studuje Janáčkovu konzervatoř a Gymná-
zium v Ostravě.

Na kontrabas hraje můj brácha Petr Han-
zálek, studující češtinu a speciální peda-
gogiku na Pedagogické fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci.  

Já sám hraji na violu. S bráchou jsme ro- 
dilí velkopavlovičtí. V současné době stu-
duji druhým rokem na Vysokém učení 
technickém v Brně.

Co je ukryto pod názvem cimbálové muzi-
ky „Lašár“?
Samotný název cimbálové muziky byl 
téměř tím nejtěžším při jejím zakládání. 
Společně vymyslet, jak se budeme jme-
novat… Místo názvu Lašár, měl původní 
název znít „Lašan“. Jedná se o styl smy-
ku (tahu smyčce), kdy kontrabas hraje 
na první dobu a viola jej odráží a vše je  
v pomalém tempu. Ve skutečnosti se tak 

MUZIKANTI, TO SÚ CHLAPCI!
vlastně jedná o omyl, který vznikl ještě  
v době našeho působení v Základní umě-
lecké škole a díky němu jsme dostali do 
vínku název Lašár. 

Kdo je autorem většiny hudebních úprav?
Všechny hudební úpravy se snažíme tvo-
řit společně na zkouškách tak, aby se nám 
všem líbily.

Co je zdrojem vašich písní?
Čerpáme především z bohaté lidové tvor-
by, která je blízká našemu kraji, jižní Mo-
ravě. Regionálně se řadíme do podoblasti 
Hanáckého Slovácka, ale náš repertoár 
tvoří převážně písně z Podluží. Rádi za-
hrajeme i písně z ostatních oblastí Mora-
vy, Čech i Slovenska. 

Experimentujete rádi s prolínáním různých 
žánrů hudby?
V současné době se soustředíme hlavně 
na folklór.

Objevují se v provedení vašich písní i vaše 
prožitky?
Určitě, už samotné hraní je pro nás srdeč-
ní záležitostí a prožitkem, a snažíme se 
tuto energii přenášet i na naše poslucha-
če, což se nám snad i s úspěchem daří.

Muzika má na kontě pěknou řádku úspě-
chů. Kterého si nejvíce považujete?
Za největší náš dosavadní úspěch považu-
jeme zřejmě natáčení v Českém rozhlase, 
kdy si společně s námi zazpívala i známá 
úspěšná herečka Alena Antalová.

Navštívili jste během svého působení i za-
hraničí?
Dosud jsme měli možnost hrát a zpívat 
na Slovensku a v Rakousku. Doufáme, že 
brzy budeme mít možnost zavítat za po-
sluchači i dále do ciziny.

Máte vlastní webové stránky?
Momentálně jsme si nechali udělat úplně 
nové stránky, které zatím nejsou plně v pro- 
vozu, ale snad již co nejdříve budou sloužit 
k prezentaci nám i veřejnosti 
- www.cmlasar.cz.

Plánujete vydání nebo vaše první CD již 
vzniklo?
Bohužel, CD dosud žádné nemáme, jeho 
vydání však plánujeme a doufáme, že se 
nám bude v budoucnu dařit a nezůstane 
tak pouze při jednom.

Co je posláním vaší cimbálové muziky?
Obecně řečeno cimbálová muzika nejenže 

LAŠÁR, cimbálová muzika z Velkých Pavlovic.

umí hrát, ale má velký dar přirozeně bavit 
posluchače a vytvářet úsměv na jejich tvá-
ři a pohodu v duši. Získává folklóru to pra-
vé místo v žebříčku lidových hodnot. A to 
je i velkým posláním naší muziky, které se 
zároveň podařilo obnovit folklór v podobě 
cimbálové muziky ve Velkých Pavlovicích. 

Společně s bratrem pocházíte z hudební 
rodiny. Znamená to, že jste jako děti do-
staly nástroj nekompromisně do rukou, 
nebo jste už od samého začátku hrát chtěli?
U nás doma vždy hrála a zpívala vlastně 
celá rodina, mamka, taťka, naše sestra, 
teta a celá její rodina pocházející z Mikul-
čic. Všichni máme k lidové písničce velmi 
blízko. I my s bráchou jsme, co by malí, 
chtěli hrát na nějaký hudební nástroj. 
Žádný z nás v té době však netušil, že se 
staneme zakládajícími členy cimbálo-
vé muziky. To vše nám přinesl až čas. Dá 
se říci, že pokračujeme v rodinné tradici  
a jsme příznivci folklóru.

Máš nějaký hudební vzor?
Každý má nějaký vzor, ale každý by se měl 
zároveň snažit být svým způsobem origi-
nální.

Kdybys jel na dlouhou cestu autem, jakou 
hudbu bys zvolil?
Bez zaváhání, určitě cimbálku.

Jsou dny, kdy na místo riflí a trika oblékáš 
kroj. Jak se cítíš být oděn v kroji?
Na samém začátku to pro mě byl trochu 
nezvyk a taky zároveň velká povinnost po-
řád si chystat kroj a čistit boty… Je to však 
opravdu jenom o zvyku. Dnes už se cítím 
v kroji, do slova, jako ryba ve vodě. Vždyť 
lidový kroj je neodmyslitelnou součástí 
folklóru. 

Popřejme společně partě veselých muzi-
kantů a kamarádů, aby dál v duchu lidové 
noty rozdávala radost a potěšení a získá-
vala tak přízeň spokojených příznivců li-
dové písničky.

Za rozhovor děkuji Pavlu Hanzálkovi. 

Dagmar Švástová
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Sobotní odpoledne dne 5. září roku 2015 
opravdu připomínalo rozloučení s létem. 
Ve dvě hodiny odpoledne jsme putování 
za zvířátky kolem světa začínali s krátký-
mi rukávy a sluníčkem a končili po čtvrté 
hodině v bundách.

Více než šedesát dětí zdárně prošlo celým 
světem. U každé zastávky – světadílu si děti 
splnily různé úkoly, vyzkoušely své bystré 
smysly a obratnost. Stejně jako netopýři 
rozlišovaly čichem vůně, skákaly v pyt-
lích jako malí klokani, mrštnost a rychlost 
geparda si ověřily při malém slalomu v pří-
rodě. Za ty nejmenší se některých úloh s vel-
kým nadšením zhostil i někdo z rodičů :-).

Nechyběla ani znalostní soutěž pro rodi-
če. Otázky i úkoly přinutily všechny do-
spěláky k hlubokému zamyšlení a návra-

Září, jako začátek školního roku, je pro 
Městskou knihovnu vždy spojeno se spo- 
luprací s pedagogy škol. Společně orga-
nizujeme zábavné i vzdělávací besedy pro 
děti. Jedná se o aktivity, které se na veřej-
nosti vlastně vůbec neodrážejí, ale které 
by měly přispívat k výchově dětí k četbě,  
k náklonnosti ke knihám i k zájmu o kni- 
hovnu. Tak jsme tedy v září přivítali v kni- 
hovně všechny třídy mateřské školy na po-
vídání s názvem „Logopedické hádanky“. 
V říjnu, kdy se každoročně koná Týden kni-
hy, přišli studenti primy gymnázia na poví-
dání o kanadském humoristovi Stephenu 
Leacockovi, žáci z obou třetích tříd základ-
ní školy na besedu o Dášeňce Karla Čapka 
a žáčci z obou druhých tříd na Povídání  
o pejskovi a kočičce.

Ve třech zářijových dnech měli zájemci  
z řad veřejnosti možnost odkoupit si knihy 
vyřazené z fondu městské knihovny. Na 
další prodejní akci, zprostředkovanou kni-
hovnou, se již tradičně můžeme těšit v lis-
topadu. Jako každoročně představíme ve 
dnech 12. až 14. listopadu zlevněné knihy 
firmy Petr Volšanský, které tento knihku-
pec nabízí k předvánočnímu nákupu.

O pátečním odpoledni 9. října jsme pro děti 
připravili soutěž v luštění křížovek a dopl-
ňovaček „Odpoledne s křížovkou“. Potě-
šil nás jejich zájem a snad i ony si zábavné 

ROZLOUČILI JSME SE S LÉTEM,
NA STARTU V TRIČKU, V CÍLI ZACHUMLANÍ DO BUNDY

S MĚSTSKOU KNIHOVNOU TŘEBA DO DIVADLA

tu do školních let. Motivace pro úspěšné 
splnění byla velká – vítěze čekala láhev 
vynikajícího vína. Zájem byl překvapivě 
značný, nakonec jsme se rozhodli vyloso-
vat a odměnit dva soutěžící.

Všichni naši malí cestovatelé kolem světa 
si rozhodně odměnu také zasloužili. Od-
cházeli se sladkostmi, dárečky a nafuko-
vacím balónkem.

Děkujeme ostatním spolupořadatelům za 
podporu a pomoc při organizaci. I díky jim 
byla tato akce úspěšná a vydařená. 

Za Ekocentrum Trkmanka 
Zita Dvořáková a Lenka Štefková

luštění užily. Budeme se snažit, aby se děti 
dobře bavily také na Předvánočním od-
poledni, které bude jako obvykle složeno z 
pohádek, říkadel, písniček, soutěží i tvoři-
vých úkolů. Na tuto předvánoční akci Vás 
zveme do knihovny v pátek 18. prosince.

Podzimní doba byla pro knihovnu také ideál-
ním časem pro zajištění oblíbených návštěv 
divadelních představení. Koncem září jsme 
získali 47 vstupenek na komedii Dvojitá re-
zervace v Městském divadle v Brně. Počát-
kem října pak 10 vstupenek na satirickou 
komedii Caveman, která byla hostujícím 
představením v Břeclavi a kterou většina 
milovníků divadla již viděla v loňském 

roce v Divadle Bolka Polívky v Brně. Díky 
aktivitě gymnázia může knihovna vyhovět 
zájmu o rodinné předvánoční představení. 
Do 10. listopadu si zájemci mohou rezer-
vovat lístky na rodinný muzikál Pískání po 
větru na hudební scéně Městského divadla 
v Brně na pondělí 21. prosince, jeho auto-
rem je slavný Andrew Lloyd Webber.

Přesnější informace o všech akcích, které 
bude knihovna pořádat v listopadu a pro-
sinci, najdete v příloze současného zpra-
vodaje a také v Kalendáři akcí na webových 
stránkách města.

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

Na děti čekaly vykutálené kulišárny. 
Tentokrát neprocvičovaly pouze obratnost 
prstíků na rukou, ale i na nohou! »

Děti z mateřinky… Číst ještě neumíme, ale do knihovny chodíme už teď moc rádi, za pohád-
kami, vyprávěním, hrami a poznáním.
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Svatební výzdoba 
ve Vinných sklepech Františka Lotrinského.

Jóga, cvičit se dá kdekoliv, kdykoliv…

Společnost NETCOM CZ s.r.o. Velké 
Pavlovice (více na www.netcom.cz) 
poskytující internetové služby v našem 
městě, zde zřídila veřejný WiFihotspot. 

Pro využití mobilního přístupu k Inter-
netu nemusí uživatelé telefonů či jiných 
mobilních zařízení s WiFi zadávat heslo, 
pouze vyhledají a připojí se na bezdráto-
vou síť s názvem (SSID) „Mesto VP free-
WiFi NETCOM“. 

BEZPLATNÉ VYUŽITÍ INTERNETU
WIFI VOLNĚ NA AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ

PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO

Jednotlivým uživatelům je přidělena 
rychlost 3 Megabity za sekundu, doba 
připojení je pro každého omezena na 
jednu hodinu denně. 

Veřejný přístup k Internetu byl na auto-
busovém nádraží vybudován v průběhu 
měsíce září na náklady společnosti NET-
COM CZ s.r.o.. 

Do 19. září 2015 probíhal zkušební pro-
voz WiFi zařízení a už k tomuto datu se 
počet připojených přiblížil 200 uživatelů 
za týden s 10 Gigabajty přenesených dat.

Michal Grůza

Hledáte netradiční místo pro svůj velký 
den, pro svatbu? Místo s neopakova-
telným geniem loci, místo kam nikdy 
neprší, nefouká, nepraží slunce, kde je 
vlídně, příjemně a kde není daleko ke 
skleničce jedinečného jihomoravského 
vína? Pak jste na správné adrese! Své 
ANO si můžete říci ve Velkých Pavlo-
vicích, v tajemném labyrintu Vinných 
sklepů Františka Lotrinského. 

Pokud vás tato nabídka zaujme natolik, 
že začnete uvažovat, neváhejte nás kon-
taktovat:  

VINNÉ SKLEPY FRANTIŠKA LOTRINSKÉHO, 
MÍSTO PRO LÁSKU

Vinné sklepy 
Františka Lotrinského, a. s.
Nádražní 1/1, 691 06  Velké Pavlovice
Telefon: +420 774 725 224
e-mail: info@lotrinskesklepy.cz
web: www.lotrinskesklepy.cz 
GPS: 48°53‘46.541“N, 16°49‘11.159“E

Těšíme se na zájem snoubenců…

Ing. Ondřej Bukovský, správce 
Vinných sklepů Františka Lotrinského, a. s.

»

Pro ty, co mají zájem udělat něco pro své 
zdraví, vyčistit si hlavu a zvolnit uspěcha-
ný čas, byl ve středu 9. září 2015 zahájen 
kurz JÓGY v Ekocentru Trkmanka vedený 
zkušenou lektorkou nejen jógy Bc. Ane-
tou Pavliňákovou, DiS.

Zájem o první lekci byl velký, kurzu se 
zúčastnilo překvapivě přes šedesát žen 
různého věkového složení, které s velkým 
elánem přicházely a také odcházely :-).

Pro ty, co ještě nemají s jógou zkuše-
nost, pár zajímavých informací…

•	 Jóga	je	považována	za	nejjednodušší	ces-
tu vedoucí k harmonii těla, duše a mysli.

CESTA K HARMONII TĚLA, DUŠE A MYSLI
V EKOCENTRU TRKMANKA

•	 Je	 to	 systém	 nenáročných	 a	 jednodu-
chých jógových cvičení, při kterých 
dochází k uvolnění fyzických, ale i psy- 
chických blokád, zpružnění a zpevně-
ní páteře. 

•	 Zlepšuje	držení	těla,	odstraňuje	svalové	
disbalance a pomáhá uvolňovat svalové 
spasmy v oblasti páteře, které mohou 
způsobovat časté bolesti. 

•	 Je	vhodná	pro	duševní	a	tělesné	uvolně-
ní, regeneraci i jako doplněk pro kom-
penzaci různých sportů.

Neváhejte tedy a přidejte se k nám! 
Cvičíme každou středu od 17.30 do 
18.30 hodin v Ekocentru Trkmanka
(Nádražní 1/1) ve Velkých Pavlovicích.

Cena jednorázového vstupu 70,- Kč, 
permanentka 10 vstupů 500,- Kč.

Kontakty a další informace...
e-mail: jogahustopece@seznam.cz
tel.: +420 728 055 353
web: www.anetapavlinakova.cz 

Ekocentrum Trkmanka 
Velké Pavlovice
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Podzimní těšanský víkend se odehrával  
9. až 11. října 2015. Na faru v Těšanech 
zavítalo na 33 dětí z Velkých Pavlovic, 
Němčiček, Horních Bojanovic a Syrovic.

Tématem bylo vypravování o knězi, který 
pracoval s mládeží a v letošním roce oslavil 
200 let od svého narození, je to Don Bosco. 
Díky němu vznikla také společnost Salesiá-
nů Dona Bosca pracující s dětmi a mládeží.

PROMRZLÁ, PŘESTO OPĚT SKVĚLÁ, 
PODZIMNÍ VÍKENDOVKA

V pátek v podvečerních hodinách přijely 
děti na faru a hned po úvodním sezná-
mení s tématem následovala mše svatá, 
kterou sloužil náš nový otec Marek Sla-
tinský. Po mši svaté jsme se navečeřeli 
a šli shlédnout scénku ze života Dona 
Bosca v podání vedoucích. Pak jsme se 
podívali na úryvek filmu a nezbývalo, 
než se zachumlat do spacáků a počkat na 
sobotní ráno.

V sobotu se děti probudily do velice chlad-
ného rána, ovšem ani to jim nezabránilo 
užít si den, jak se patří – rozcvička, snída-
ně, hygiena a honem za dobrodružstvím. 
Nejdříve si zahrály hry na menší rozpohy-
bování se a k procvičení postřehu. Kolem 
deváté hodiny se vydaly na cestu, při které 
musely v Těšanech alespoň osmkrát vy-
měnit krabičku sirek za nějakou věc, co 
lidé třeba nepotřebují. Prostě ve stylu „dě-
deček měnil až vyměnil“… Tady musím 
děti velice pochválit, protože všechny 
zvládly tuto hru na jedničku s hvězdičkou.
Pak přišel očekávaný hřeb dopoledne: 
oběd! Všichni jsme museli doplnit síly, 

Sluší se poděkovat za milé přivítání mě 
jako nového faráře ve Velkých Pavlovi-
cích… jelikož ve starých kronikách se 
běžně vyskytují stesky duchovních, kteří 
se stěhovali koňmo v dešti, nebyla žádná 
pomoc od rodáků a čekala je pouze stu-
dená fara :-(.

PODĚKOVÁNÍ Z FARNOSTI 

Z FARNOSTI

Mě těší zájem představitelů i místních a vá-
žím si těch, kteří neodmítli pomoci. Rychle 
se proto podařilo na faře udělat nové od-
pady i nově roztáhnout vodu v plastových 
trubkách. Nyní se chystá bezbariérový 
vstup do fary a rovněž bezbariérové sociál-
ní zařízení pro návštěvníky.

Tím se otevře možnost používat ji jako sku-
tečně farní budovu k pravidelným akcím  
a věřím, že zanedlouho to bude opravdu 
podle své definice „stavba občanské vyba-
venosti“.  

Kněz Marek Slatinský

Příchod nového duchovního správce do 
Velkých Pavlovic přinesl do farnosti něko-
lik novinek a změn.

S ohledem na farnosti Němčičky a Horní 
Bojanovice, které jsou taky ve správě otce 
Marka Slatinského, byl začátek nedělní 
mše svaté posunut na 11:00 hodin. Pro 
hospodyňky třicet minut v přípravě oběda 
podstatný rozdíl. Změnu, kdy se při sla-
vení mše svaté nově stojí, asi hůře snáší 
dříve narození účastníci. Ale nezbývá než 
si zvyknout.

Na začátku září byly řádně zvoleny a usta-
noveny farní rady – ekonomická a pasto-
rační. Ty se postupně seznamují se svými 
povinnostmi a problematikou chodu far-
nosti. Dává se dohromady seznam nemovi-
tostí (převážně polností), které jsou v ma-
jetku farního úřadu. Zjišťuje se, kdo je má 
v užívání. Kdo ví o nějakých skutečnos-
tech, může je sdělit přímo farnímu úřadu.

Po nastěhování otec Marek usoudil, že 
stav budovy fary k dlouhodobému byd-

S NOVÝM OTCEM I NA FARNOSTI NOVĚ
lení a užívání je nevyhovující. Neprodleně 
se tedy pustil do oprav. Vlastníma rukama 
a za pomoci dobrovolníků zahájil práce  
v části, kde je kancelář a byt kněze. Na za-
čátku října již byla vyměněna vodoinstalace 
a odpady. Chystají se nové podlahy. Postup-
ná výměna oken. Vznikne sociální zařízení 
pro návštěvy včetně bezbariérového WC.  
V další fázi přijde na řadu kuchyň a sál. Je-
den by řekl – práce jako na kostele.

Vyzývám proto všechny, kdo jsou fyzicky 
zdatní, nebo mají jako živnostníci mož-
nost, aby se aktivně zapojili do této opra-
vy. Na webových stránkách farnosti v sek- 
ci ohlášky lze zjistit, kdy je plánovaný 
úklid nebo pracovní brigáda * http://far-
nost-vpavlovice.webnode.cz/. Motivač-
ní může být výzva otce Marka, že jak se 
zapojí farníci, stejnou měrou přispěje on 
ze svého. Ať už se jedná o finanční nebo 
fyzickou pomoc.

Ve zrekonstruované faře bude místo pro 
různá farní společenství. Věřící se budou 

připravovat na svátosti biřmování, man-
želství a křtu v reprezentativním prostředí 
odpovídajícímu místním poměrům.

Stanislava Bílková

Velkopavlovický kostel Nanebevzetí Panny 
Marie po opravě fasády a seřízení věžních 
hodin.
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Podobně jako gurmáni listují michelin-
ským průvodcem, mají i milovníci vína 
svou věhlasnou publikaci. Prestižní prů- 
vodce těmi nejlepšími víny světa s ná-
zvem 1000 Vins du Monde (1000 vín 
světa) každoročně dokazuje, že morav-
ská a česká vína mezi světovou elitou 
nemohou chybět. Profesionální degu-
státoři, kteří tisícovku nejlepších vín 
vybírají, zařadili i letos do vinařské síně 
slávy 30 moravských vín.

V aktuálním výtisku nebudou chybět ani 
velkopavlovičtí vinaři. Do publikace je za-
řazen Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2013 
od Vinařství Baloun a Ryzlink vlašský 
polosladké, pozdní sběr 2013 od Vinař-
ství Mikulica.

Moravská a česká vína každoročně přivá-
žejí cenné kovy z mnoha prestižních svě-
tových zahraničních soutěží a pro širokou 
veřejnost jsou medaile na lahvích jakousi 
garancí kvality. Vedle medailí na lahvích je 
tak publikace 1000 Vins du Monde dalším 

BALOUN A MIKULICA  
V PUBLIKACI 1000 VINS DU MONDE

Z VINNÉHO SKLÍPKU

vodítkem, jak se zorientovat v široké 
nabídce moravské a české vinařské 
produkce. 

„Naši vinaři se účastní mezinárodních 
soutěží už mnoho let a vždy s úspěchy. Kaž- 
doročně se přesvědčujeme, že naše vína 
dokáží obstát ve světové konkurenci, to 
je fakt. Zařazení do publikace 1000 Vins 
du Monde vnímáme velmi pozitivně, ze-
jména z obchodního hlediska to přinese 
vinařům zvýšený zájem o jejich vína,“ 
komentoval další mezinárodní úspěch 
našeho vinařství Ing. Pavel Krška, ředitel 
Národního vinařského centra, které účast 
našich vín na hodnocení organizačně za-
jišťovalo.

Nejvíce vín v průvodci, a to celkem 255, 
má tradičně hostitelská země soutěže – 
Francie. Ve srovnání s dalšími vinařskými 
velmocemi má ale Česká republika vyni-

kající výsledky. Španělsko má v publikaci 
43 vín, Itálie 16, Portugalsko 29, Argenti-
na 12 a Kanada například jen 10 vín. Naši 
sousedé ze Slovenska se mohou pochlubit 
17 víny.

Publikace 1000 Vins du Monde vychází  
v návaznosti na 21. ročník prestižní me-
zinárodní soutěže vín Vinalies Internatio-
nales, které se v Paříži pravidelně účastní 
moravská a česká vína za finanční podpo-
ry Vinařského fondu.

Zdroj: NVC & Omnimedia

protože odpoledne nás čekaly další ná-
ročné činnosti. Nejdříve jsme tvořili tašky  
s podobiznou Dona Bosca a poté následo-
val fotbalový turnaj. Abychom nebyli jen 
na faře, připravili jsme pro děti stanoviště 
po Těšanech, na kterých musely plnit úko-
ly. Ovšem to už nebylo vůbec jednoduché, 
protože začala být pořádná zima.

Navečer jsme si opekli špekáček a ohřáli 
se aspoň trošku nad táborákem. Ale to ješ-
tě nebyl poslední úkol víkendu. Děti byly 
rozděleny do čtyř týmů a každý tým sbíral 
míčky (body). Míčky děti využily při roz-
hodující hře celého víkendu, kterou byla 
opičí dráha na hřišti za farou. Děti ani 
vedoucí při této hře nezmrzli, i když měli 
(zvlášť vedoucí :-)) namále. 

Zbývalo se už jen pomodlit, ustlat si, po-
slechnout si pohádku a jít spát.

V neděli ráno jsme faru uklidili, pomodlili 
se na mši svaté a už na nás čekali rodiče. 
A než bych řekla Těšany, byla fara zase 
prázdná... 

A tak nezbývá než rozdat několik díků. 
Velký dík patří manželům Sadílkovým, 
kteří pomáhali jak při přípravách, tak 

celé realizaci víkendu. Dále děkuji Mileně 
Melicharové a Pavlu Duškovi, kteří se sta-
rali o naše plná bříška. V neposlední řadě 
děkuji naší skvělé mládeži, která byla po-
hotová a připravená dětem udělat krásný  
a další nezapomenutelný víkend. Nako-
nec nesmím zapomenout na maminky, 
babičky, tety a všechny, kdo jakýmkoliv 
způsobem přispěli něčím do kuchyně. 
Všem Vám patří velký dík!

Štěpánka Veverková

My všichni vedoucí bychom chtěli vy-
jádřit dík Štěpánce Veverkové za to, že 
letos (a myslíme, že ne naposled) pře-
vzala roli hlavní vedoucí. Všechno velmi 
zodpovědně zorganizovala a jsme rádi, 
že symbolická „těšanská“ štafeta se ne- 
se dál.

Eva a Jiří Sadílkovi

Přestože byla pořádná zima, sešla se nás opět jak vidno velká spousta. Abychom se zahřáli, 
pohybu jsme nezanechali ani u pořizovaní společné fotografie. Tak AHÓÓÓJ!
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Na největší světové soutěži vín, AWC 
Vienna, získali moravští vinaři 27 zla- 
tých, 136 stříbrných medailí a 98 oce-
nění dobré kvality („Seal of Appro-
val“). V konkurenci 11.611 vín 1.708 
vinařství ze 40 zemí celého světa se  
o medailová ocenění ucházelo 292 vín 
53 moravských a českých vinařství. 
Medaili tak získalo přes 56 % přihláše-
ných vzorků z České republiky.

Svá želízka v ohni měli v Klosterneuburgu 
i velkopavlovičtí vinaři. Celkem do Vel-
kých Pavlovic doputovala jedna zlatá, pět 
stříbrných medailí a pět ocenění kvality.

Vinařství Mikulica získalo jednu zlatou me-
daili a jedno ocenění kvality, Šlechtitelská 
stanice vinařská a.s. získala tři stříbrné me-
daile a jedno ocenění kvality, Vinařství Turek 
& Šiška jednu stříbrnou medaili a jedno oce-
nění kvality a Vinařství V & M Zborovský 
jednu stříbrnou medaili a dvě ocenění kvality. 

          VINAŘSTVÍ MIKULICA 
SI Z AWC VIENNA PŘIVEZLO ZLATO

Seznam velkopavlovických 
oceněných vín

•	 Šlechtitelská	stanice	vinařská,	a.s.		
 André, pozdní sběr 2012 * stříbrná

•	 Šlechtitelská	stanice	vinařská,	a.s.	
 Cabernet Sauvignon, pozdní sběr 2013 

* stříbrná

•	 Šlechtitelská	stanice	vinařská,	a.s.	
 Cabernet Sauvignon, pozdní sběr 2013 

* stříbrná

•	 Vinařství	Mikulica		
 Pálava, pozdní sběr 2014 * zlatá

•	 Vinařství	Mikulica	
 Rulandské šedé, pozdní sběr 2014 
 * ocenění kvality

•	 Vinařství	Turek	&	Šiska	
 Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2013 
 * stříbrná

•	 Vinařství	Turek	&	Šiska	
 Ryzlink vlašský, kabinetní víno 2013 
 * ocenění kvality

•	 Vinařství	V	&	M	Zborovský	
 Rulandské šedé, kabinetní víno 2014 
 * stříbrná

•	 Vinařství	V	&	M	Zborovský	
 Tramín červený, kabinetní víno 2014 
 * ocenění kvality

•	 Vinařství	V	&	M	Zborovský	
 André rose, kabinetní víno 2014 
 * ocenění kvality  

Zdroj: Národní vinařské centrum, o.p.s.

Babičky a dědečkové opět na cestách – tentokrát na zámku ve Valticích.

Konec léta a prázdnin pojali 
naši dříve narození 
optimisticky :-)

Nejen ti nejmladší, žáci, studenti a školáci 
vůbec, se loučili koncem srpna s prázdni-
nami a letními povinnostmi prostými ra-
dovánkami. Důvod k přátelskému setkání 
a posezení si našli i dříve narození, naši 
senioři. Klub důchodců pojal oslavu kon-
ce léta zvesela, s písničkou a grilovačkou. 
Jeho členové se sešli při této příležitosti  
v pátek 4. září 2015 v přívětivém prostředí 
nádvoří Ekocentra Trkmanka.

Hned se dali se do přípravy voňavých klo-
bás, povyprávěli si, zazpívali s harmoni-
kou a hlavně s dobrou náladou a veselou 
myslí plánovali, co podniknou do budouc-
na. Jak náš Klub důchodců dobře známe, 
hádáme, že toho určitě nebude málo!

Výlet za humna, avšak hodná 
seznamu UNESCO

JE TU BABÍ LÉTO… A CO NA NĚJ NAŠI 
SENIOŘI? V PAPUČÍCH ROZHODNĚ NESKONČÍ!

SPOLKY A KONÍČKY

Mnohdy jezdíme na výlety a dovolené do 
krajin nám vzdálených, nezřídka až do 
zahraničí, abychom viděli a objevovali 
tamní krásy a kochali se zdejšími unikáty. 
Víme však, že jedna z nejvzácnějších pe-

rel světového formátu se nachází doslova 
na dohled? Stačí vystoupat na jakýkoliv 
kopec okolo našeho města a rozhlédnout 
se… Naše oko zajisté velmi rychle zaregis-
truje štíhlou věž minaretu. 
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V roce 2015 se podruhé mladí hasiči z Vel-
kých Pavlovic zúčastnili soutěže ve Vlasa-
ticích a podruhé si domů přivezli medaili. 
Tentokrát je to medaile bronzová, kterou 
získali mladší žáci díky času 20,38, který 
zaběhli ve druhém kole. 

Završili tím úspěšnou sezónu, ve které zís- 
kala naše hasičská omladina jednu stříbr-
nou a tři bronzové medaile. 

Pokud máte zájem, aby se i vaše dítě stalo 
členem přátelského kolektivu mladých 

PODRUHÉ VE VLASATICÍCH, PODRUHÉ S MEDAILÍ
hasičů, neobávejte se ničeho, neváhejte  
a přihlaste ho! Veškeré informace naleznete 
na facebookových stránkách mladých hasi-
čů nebo na telefonním čísle 723 834 027. 

Tréninky probíhají každý pátek v 16.00 
hodin na hřišti u rybářské bašty v ulici 
Nádražní a v zimě každou sobotu od 9.00 
do 11.00 hodin v malé tělocvičně základní 
školy. 
Na nováčky se moc těšíme!

Michal Procinger

Chcete se stát také hasičem? Máte jedineč-
nou příležitost, přidejte se k nám! Šampíčko 
jsme vám vyhráli, tak to oslavíme :-)!

A je to, Lednicko-valtický areál objeven! 
Unikát hodný seznamu nehmotného kul- 
turního dědictví UNESCO. A vězte, máme 
ho skutečně za humny!

Právě za tato humna se vydali ve čtvrtek 
17. září 2015 členové Klubu důchodců. 
Svou objevitelskou cestu zahájili ve valtic- 
kých lesích u solitérního zámečku Rendez-
-vous, dále pak navštívili samotné město 
Valtice s prohlídkou kostela Nanebevzetí 
Panny Marie, někteří se vydali i do zámku, 
do jeho přilehlých zahrad a také se prošli 
po krásném náměstí.

Odtud se přesunuli na kolonádu Reist-
na, na jejíž rovné střeše se nachází pěkná 
vyhlídka. Je vlastně takovou přirozenou 
rozhlednou, odkud je vskutku skvostný 
výhled do vinorodého kraje jižní Moravy  
i k sousedům do Rakouska. Nachází se to-
tiž takřka přesně na státní hranici.

V poledne senioři poobědvali v Mikulově  
v hotelu Zámeček a odtud se vydali do Paso-
hlávek, malebné vesničky na břehu horní ná-
drže Pálavských jezer. Tady jim přišlo vhod 
pozvání do sklípku pana Ševčíka na malou 
degustaci. Nejenže ochutnali vynikající vína, 

ale mnozí uvítali hlavně kýžené ochlazení. 
Ačkoliv byla již polovina září, teploty v ten-
to den opět lámaly letité rekordy a právě na 
jihu Moravy velmi často atakovaly tropickou 
třicítku.

Výlet se vydařil na výbornou. 
Takže… , kam si vyrazíme příště? 

Za Klub důchodců Velké Pavlovice 
Karolína Bártová

Jsou mezi námi generace, které pama-
tují tuto vzdálenost v letech… pamatují, 
jak se od té doby proměnily lidské osu-
dy, co všechno jsme si mysleli a co jsme 
udělali za oněch 25 let.

Někomu se možná bude zdát, že připomí-
náme známé skutečnosti. Pro mladou ge-
neraci, která tuto dobu nezažila a nemůže 
si pamatovat listopad 1989 a polistopado-
vé turbulence, tak činíme záměrně. 

Svobodné volby jsou jedním z nejdůležitěj-
ších výsledků „sametové revoluce“. Svobo-

OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ

JAK JSME VOLILI V PRVNÍCH SVOBODNÝCH 
VOLBÁCH PŘED 25 LETY
da vyjádření, svoboda projevu, to je to, po 
čem společnost po dobu minulého režimu 
toužebně volala. Některé věci jsou v dnešní 
politické a společenské situaci, ve srovnání 
s dobou minulou, brány již jako samozřej-
mé. V prvních revolučních týdnech a mě-
sících však nebylo vůbec jisté, že se vývoj 
bude ubírat rychlými kroky směrem ke 
standardní demokracii. 

Čím vším prošli občané Československa, 
kteří se nejprve na náměstích podzimu 
1989, po té v jarních a podzimních svobod-
ných volbách v roce 1990, rozhodli pro de-
mokracii se všemi jejími silnými i slabými 
stránkami… Jednou z nich je např. skuteč-
nost, že musíme přát svobodu i těm, kteří si 
ji představují jinak než my, lidem s jinými 
politickými, ekonomickými a náboženský-
mi názory. 

První řádné všeobecné volby do zastupitel-
stev obcí po změně politické situace v roce 
1989 se konaly 23. - 24. listopadu 1990. 
Jejich průběh, hlasování, zpracování a vy-
hlášení výsledků se řídilo zákonem České 
národní rady č. 368/1990 Sb. 

25 let je příležitostí k bilancování, to však 
ponecháme na každém z Vás… pojďme se 
jen krátce ohlédnout, jak proběhly první 
svobodné volby ve Velkých Pavlovicích.

Přehled o volební účasti

   Zapsaní voliči 2208

   Vydané obálky 1860

  Volební účast v %  84,24

   Odevzdané obálky 1860

   Platné hlasy 27591
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Výsledky hlasování

Čtyři volební strany byly na kandidátní lis- 
tině zastoupeny plným počtem 17 kandi-
dátů. ČSS měla 6 kandidátů.

Ustavující zasedání nového zastupitelstva 
města se konalo dne 29. 11. 1990.

Složení zastupitelstva města 
Velké Pavlovice

Počet hlasů získaných ve volbách 

   Zástupci ČSL
   Ing. Martin Bálka 539
  Stanislav Kostrhun 668
   Miroslav Plhal 592
   Vladimír Veverka 849

   Zástupce ČSS
   Anežka Pavelková 270

   Zástupci KSČ
   František Halm 729 
   Ing. Václav Stehlík 485
   Michal Lešiga 371

   Zástupci OF
   František Gren 514 
   Libuše Juchelková 697 
   Ing. Josef Procházka 482
   Alexander Tomeček 918 

 Název volebních stran: Procento hlasů:  Mandáty strany: Procento mandátů:

 Československá strana lidová 25,1 4 23,5

 Československá strana socialistická 3,7 1 5,9

 Komunistická strana Československa 18,7 3 17,7

 Občanské fórum 22,7 4 23,5

 Sdružení nezávislých kandidátů 29,5 5 29,4

   Zástupci SNK
   Alena Cendelínová 626
   Ing. Ladislav Hádlík 633
   Jan Kunický 685
   Ing. Zdeněk Karber 906
   František Marek 614 

Členy rady města se stali pánové Ing. Mar-
tin Bálka, František Gren, Ing. Ladislav 
Hádlík, Ing. Zdeněk Karber a Alexander 
Tomeček.

Starostou města byl zvolen pan Ing. Mar-
tin Bálka, který tuto funkci, dle výsledků 
voleb budoucích, zastával úctyhodných 
16 let, až do roku 2006. Zástupcem sta-
rosty byl zvolen pan František Gren, který 
v roce 1993 odešel do starobního důchodu.   

Na prvním zasedání rady dne 6. 12. 1990 
bylo projednáno organizační složení měst-
ského úřadu. Vzhledem k nevyjasněnosti 
pracovní náplně aparátu městského úřa-
du, nové orgány města neznaly pracovní 
a morální profil jednotlivých pracovníků, 
bylo rozhodnuto, že aparát úřadu zůstane 
ve stejném složení a počtu po dobu pěti 
měsíců a po té bude rozhodnuto o jeho 

složení. Vedením hospodářsko-správního 
odboru byl jmenován tajemník městského 
úřadu pan Miroslav Zborovský. 

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí z ro- 
ku 1990 nejsou uvedeny na webové pre-
zentaci Českého statistického úřadu, kte-
rý dle sdělení, v této době plnil jinou úlohu 
než v současnosti, proto nemá k dispozici 
volební data ve struktuře prezentací vede-
ných od roku 1994. Snaží se však aktuálně 
data doplňovat prostřednictvím spoluprá-
ce s okresními archivy. Pouze stručné úda-
je jsou uvedeny na stránkách zpravodaje. 
Děkujeme proto panu Stanislavu Kostr-
hunovi st. za poskytnutí jeho osobního 
výpisu.

Dagmar Švástová

Vážený pane starosto, vážení přátelé!

Posílám srdečný pozdrav z družebního 
města Senice všem občanům Velkých Pav- 
lovic a čtenářům Velkopavlovického zpra-
vodaje. Tento časopis je pro nás, kteří ži-
jeme mimo Velké Pavlovice, jakýmsi po-
jítkem s městem, kde jsme prožili mladé 
roky. Pozorně si pročítám všechny články 
a přiznám se, že hledám jména těch, které 
znám nebo jsem znal. Vybavuji si, kde ten 
člověk bydlel nebo bydlí a jaké mám na něj 
vzpomínky.

Občané Senice vysoce oceňují, jaké mno-
hé aktivity se ve Velkých Pavlovicích orga-
nizují a já jsem na to i patřičně hrdý. Je to 

VZPOMÍNKY NA MLÁDÍ, TENTOKRÁT NA SPORTOVNÍ TÉMA
takový můj malý lokál patriotizmus. Zpra-
vodaj půjčuji i svým mnohým známým 
přátelům a mohu bez nadsázky povědět, 
že Velké Pavlovice jsou v Senici „pojem“. 
Neumíte si představit, jak Vás potěší po-
známka, kterou slyšíte i někde mimo Se- 
nici, např. v Banské Bystrici nebo v Popra-
dě, že ten či onen navštěvuje Velké Pavlo-
vice a má tam přátele nebo známé. Jsem 
velmi rád, že i nadále existuje a rozvíjí se 
družba našich dvou měst, o kterou jsem 
se kdysi spolu s paní Ing. Marií Šmídovou 
a Ing. Martinem Bálkou, tehdejším sta-
rostou, zasloužil.

V posledních číslech zpravodaje mě za-
ujaly zmínky o rekonstrukci objektu so-

kolovny. I tato budova zůstala v mých 
vzpomínkách. Jednak, co jsem tu prožil  
a jednak z vyprávění mého otce Jakuba 
Pláteníka, který se jako člen Sokola zú-
častňoval prvotní výstavby sokolovny ve 
20. letech minulého století.

Obec sokolská byla za 1. republiky ve Vel-
kých Pavlovicích velmi aktivní a kromě 
sportování vyústilo úsilí členů i do účasti 
na Všesokolském sletu v Praze. Při samot-
né výstavbě pomáhali mladí členové i tím, 
že přiváželi materiál pomocí koňských 
povozů. Svoji sílu demonstrovali i jako 
„vzpěrači“ při zdvíhání ocelových nosní-
ků, tzv. traverz. Mezi nejsilnější patřil bra-
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BABÍ LÉTO V MATEŘINCE

tranec mého otce Stanislav (Slávek) Plá-
teník z Padělků. Za II. světové války byl za 
odbojovou činnost vězněný v nacistických 
žalářích a vrátil se domů doslova v zubo-
ženém stavu. Zemřel v roce 1958. Podob-
ně dopadl i pan Šlancar, bývalý školník.  
Z vyprávění mého otce mi zůstala v pamě-
ti některá jména členů Sokola. Vavřín Bu-
kovský, Jan Havránek, Jan Hlávka, bratři 
Staňkové, František Pláteník (bratr mého 
otce, otec paní Libuše Juchelkové), učitelé 
Antonín Zoubek, Rudolf Reček, Antonín 
Ptáčník, Cyril Pazderka z Bořetic.

Ve Velkých Pavlovicích byli aktivní i čle-
nové Orla, kteří si postavili Orlovnu, po 
válce kino. I po II. světové válce byla v ob-
libě gymnastická cvičení na nářadí. Svý-
mi výkony nás tehdy jako děti, udivovali 
Jaromír (Mirek) Veverka, Franta Přibyl, 
MUDr. Milan Kalužík, Jožka Šťavík z Bo-

řetic… Na počátku 50. let se uskutečnilo 
na hřišti za Svodnicí veřejné gymnastic-
ké vystoupení. Kromě toho tam proběhly  
i ukázky cvičení hasičů z Velkých Pavlovic 
a okolních obcí, dokonce až z Valtic. Noc 
jsme strávili pod stany na hřišti. Soko-
lovna sloužila po dobu celé své existence 
sportovním a kulturním účelům.

Nám, malým žákům základní školy, se vě-
noval František Přibyl, výborný gymnasta. 
Určitý čas dělal i správce sokolovny a přímo 
tam i bydlel. Posledním správcem, pokud si 
pamatuji, byl pan Sehnal. Velký přínos pro 
rozvoj míčových her – házené, košíkové  
i kopané znamenal učitel Zbyněk Píca. 
Sám hrával košíkovou i házenou (v tom 
čase tzv. českou) a nás žáky trénoval. Spolu 
s Honzou Škrabalem, který trénoval doros-
tenky a ženy, vykonali pro sport ve Velkých 
Pavlovicích velký kus záslužné práce.

V sokolovně se hrávalo i ochotnické diva-
dlo, konávaly se tu plesové zábavy a samo-
zřejmě tradiční hody. V zimních měsících 
se objekt vytápěl pomocí dvou velkých liti-
nových kamen, která byla umístěna v ro-
zích sálu. V polovině 50. let se uskutečnila 
nadstavba galerií, rekonstrukce hlavního 
vchodu a postupně se řešilo i ústřední vy-
tápění celého objektu.
Jako dorostenci jsme vypomáhali při ob-
nově oplocení areálu sokolovny i na pří-
pravách hodů, v tom čase už jako členové 
TJ Slavoj.

Jsou to jen takové střípky vzpomínek, kte-
rých by bylo samozřejmě i více. Možná 
zase něco příště.

Se srdečným pozdravem 
V Senici 19. srpna 2015

Ing. Jaromír (Mirek) Pláteník

Ve školním roce 2015/2016 navštěvuje 
velkopavlovickou mateřskou školu 100 
dětí. Máme čtyři smíšené třídy s názvy 
Berušky, Koťátka, Sluníčka a Kuřátka. 
Do kolektivu pedagogických pracovnic 
byly přijaty dvě nové paní učitelky, Ka-
teřina Strnadová z Morkůvek a Pavla 
Jamborová z Bořetic.

Dětem jsou nabízeny tyto nadstandard-
ní aktivity: Folklorní soubor Sadováček, 
Hrajeme si s angličtinou, Hrajeme si diva-
dlo a Tančíme moderně i country.

Abychom dětem přiblížili svět kolem nás, 
který je plný barev, realizovali jsme v mě-
síci září projekt „Barevné dny“. Každý 
den jsme se seznámili s jednou barvičkou. 
Nešlo jen o to mít oblečení stejné barvy, 
ale především o přátelství, spolupráci s ro- 
diči a o rozvíjení schopnosti všímat si věcí 
kolem sebe.

I na další měsíce školního roku máme při-
praveny zajímavé činnosti a akce. Jednou 
takovou byla i návštěva divadla Radost 
v Brně, která proběhla ve středu 7. října 
2015. Děti shlédly pohádku s názvem 
„Když jde kůzle otevřít“. Dalších dvou di-
vadelních představení se zúčastnily přímo 
v mateřské škole.

Literární pásmo „Hledáme písničku“, při- 
pravené v knihovně paní Růžičkovou, obo- 
hatilo vnímání a zážitky dětí.

Pravidelného podzimního plaveckého vý- 
cviku na bazéně v Hustopečích se letos 
účastní 19 předškoláků.

Paní Mgr. Jana Pláteníková uskutečnila 
v naší mateřské škole besedu pro rodiče 
předškoláků „O zdárném zvládnutí čtení, 
psaní a počítání v první třídě“. Zúčastnilo 

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY…

se jí 20 rodičů a paní učitelky z naší MŠ. 
Všichni se shodli na podnětnosti besedy. 
Zejména ocenili názornou ukázku práce 
s dítětem a obdržení pracovních sešitů  
a listů pro práci s dítětem doma. 

Paní Pláteníkové touto cestou velmi děku-
jeme a těšíme se na další spolupráci.

Jiřina Zigová, 
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice

Podzimáčci – veselí strašáci z dýní, 
které si děti vyřezaly. 

»
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Poskytnout rodičům informace o škol-
ní zralosti a návody jak rozvíjet a po-
moci připravit dítě na vstup do základ-
ní školy na čtení, psaní a počítání, to 
byla myšlenka, na základě které se již 
druhým rokem uskutečnila v MŠ Velké 
Pavlovice odpolední ,,hodinová“ be-
seda pro rodiče předškoláků na konci 
měsíce září.

Jsou děti, které nástup do základní školy 
zvládnou tak, že vše zvládají téměř sami 
bez větší stimulace, jiné ji potřebují a je 
jim třeba pomoci. Stimulace by měla být 
přiměřená a u některých dětí je třeba zvá-
žit, zda nástup do školy neodložit. Vždy je 
třeba na dítě nahlížet z hlediska zralosti 
komplexně – na zralost sociální, kogni-
tivní, tělesnou a emoční. Některá oblast 
zralosti se urychlit prostě nedá a zby-
tečný tlak vše může jen zhoršit. Proto je 
podstatné na dítě nahlížet reálně, ani jen 
nenadhodnocovat ani nepodhodnocovat, 
povzbuzovat ho, oceňovat úsilí a snahu, 
ne jen výsledky.

Zásadní část besedy byla věnována rozvoji 
dítěte v oblasti myšlení – před-matematic-
ké představy, zrakové a sluchové vnímání 
a rozlišování, pravolevou orientaci. As-
pekty podstatné pro zdárný start v oblasti 
čtení, psaní, počítání. Neměli bychom 
zapomínat i na oblast sociální a emoč-
ní – učit dítě jak reagovat ve společnosti  
a jak přiměřeně vyjadřovat své emoce, jak 
s nimi pracovat, pokud si s nimi neví rady. 
Většina rodičů chce, aby dítě mělo samé 
jedničky, ale mnohem podstatnější je vy-
chovat přiměřeně slušného člověka. Kaž- 
dý nemůže být ,,inženýrem“, ale všichni 
mohou vědět, jak se v zásadních momen-
tech zachovat a jak ,,přežít“. Ve všech pří-
padech práce s dítětem je podstatné řídit 
se pravidlem, že dítě stimulujeme vždy od 
jednoduchého ke složitějšímu, zvládnout 
vše postupně, po krocích.

Účast na setkání byla zhruba kolem 65% 
(v roce 2014 - 21 rodičů, v roce 2015 - 20 
rodičů). Dokonce přišli i někteří tatín-
kové. Rodiče tedy mají zájem o přípravu 
svého dítěte a chtějí, aby jejich dítě bylo 
co nejlépe vybaveno pro nástup do školy. 
Účastníci besedy obdrželi pracovní sešity 
a pastelky pro své děti.

BESEDA PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ 
V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Pokud rodiče budou cítit ještě potřebu po-
moci v tom, co u dítěte rozvíjet, mohou se 
obracet jak na pedagogy MŠ i na pedago-
gy ZŠ, popř. odborná pracoviště. Ve škole 
pak mají možnost navštěvovat rodiče s dět- 
mi kurz ŠKOLIČKA (obvykle po zapsání 
dítěte do ZŠ v měsíci únor - březen), který 
také poskytuje návody, jak s dítětem pra-
covat a rodiče mohou vnímat, jak jejich 
dítě funguje ve školním prostředí i v rámci 
vrstevnické skupiny. Zájem o klasickou 
předškolní skupinu formy EDUKATIV-
NĚ - stimulačních skupin byl zjišťován  
v rámci besedy pro předškoláky, poptávka 
však byla nízká, než aby se o této formě 
dalo uvažovat. Vše záleží na zájmu a čase 
rodičů, kteří by měli děti doprovázet.

Z mého pohledu nabídka možností pro 
děti v rámci školky i školy je dostačující. 
Rodiče, kteří chtějí, získají dostatek in-
spirace pro přípravu dětí do školy. Nesmí 
také zapomínat, že hlavní ,,prací“ před-
školáka je hra, nemá smysl dítě přetěžo-
vat, ale dobré je vědět jak ho rozvíjet, jak 
mu pomoci, a o to rodiče stojí. Hlavní je 
vést dítě k chápání povinnosti a přístupu 

Jak s úsměvem a pohodou připravit své dítko na zápis a školu vůbec? 
Beseda s rodiči poradí, Školička pomůže.

k úkolové činnosti, do budoucna k práci.
Všem rodičům předškoláků i jejich dětem 
přeji jen to dobré na cestě jejich životem 
a příjemný poslední rok v MŠ. Navíc dě-
kuji těm, kteří poskytli hodnocení besedy, 
neboť může přispět k obohacení besedy  
v dalším školním roce. Zvláštní poděko-
vání patří rodině, která umožnila předvést 
práci s dítětem na své dceři.

Poznámka: 
Přípravné třídy: Od 1. 9. 2015 platí změ-
na ve školském zákoně. Objevují se pří-
pravné třídy. Do přípravné třídy může být 
zařazeno dítě po odkladu školní docház-
ky nebo předškolák - oba po doporučení  
Pedagogicko-psychologickou poradnou  
(PPP). O zařazení dítěte do přípravné tří-
dy žádají rodiče ředitele školy, který jim 
poskytne vyjádření, zda tuto třídu bude/
nebude zřizovat. Minimální počet dětí  
v přípravné třídě je 10.

Odklad školní docházky: Rodiče v pří-
padě potřeby posouzení zralosti dítěte 
kontaktují PPP po zápisu dítěte do ZŠ. 
Do školy doloží do 31. 5. příslušného roku 
- vyjádření poradenského zařízení a dět-
ského lékaře nebo klinického psychologa. 
Informace Vás sdělí i ve škole/školce.

Mgr. Et Bc. Jana Pláteníková
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V pilné práci jsme ani nepostřehli, jak 
rychle uběhl první měsíc školního roku 
2015/2016. Základní školu navštěvuje 
v současné době 287 žáků v 15 třídách, 
na 1. stupni 167 žáků v devíti třídách, 
na druhém stupni celkem 127 žáků  
v šesti třídách, tj. o 10 žáků více než  
v loňském školním roce.

V základní škole pracuje 33 zaměstnanců, 
z toho 22 pedagogických a 11 nepedago-
gických. Ve škole proběhlo několik perso-
nálních změn. V letošním roce byli přijati  
noví kolegové. Na druhý stupeň Mgr. Hal-
ka Buryová, učitelka českého jazyka a hu-
dební výchovy a na první stupeň Mgr. Ru-
dolf Bury, třídní učitel 3.B třídy. Na pozici 
administrativní pracovnice byla přijata do 
pracovního poměru paní Dagmar Šebes-
tová, DiS. 

Největší změny nastaly ve školní jídelně, 
kde jsme přijali tři nové zaměstnankyně 
- vedoucí školní jídelny paní Bronislavu 
Jamborovou, vedoucí kuchařku paní Bo-
ženu Pilařovou, jako pomocnou kuchař-
ku paní Oldřišku Slivenskou. A jak vaří?  
V loňském roce se vařilo 260 obědů denně, 
v letošním roce se zájem o stravování zvý-
šil o 110 obědů. Všem strávníkům přejeme 
tedy dobrou chuť!

Od října 2015 začaly fungovat kroužky 
pod SVČ s pestrou nabídkou zájmových 
aktivit. Vzhledem k tomu, že mají dnešní 
děti stále větší potíže s výslovností někte-
rých hlásek, nově otvíráme kroužek Hrát-
ky s češtinou, který povede Mgr. Darina 

PRVNÍ MĚSÍCE ŠKOLNÍHO ROKU NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Zborovská. Cílem bude pomocí her a ří-
kadel nacvičovat výslovnost potřebných 
hlásek.

Pro velký počet zájemců otvíráme letos  
i třetí oddělení školní družiny, kde bude 
učit paní Marie Hádlíková.

14. 9. strávili žáci šestých tříd dva dny plné 
pohody na adaptačním pobytu v rekre-
ačním zařízení Čermák Sloup u Macochy,  
v doprovodu třídních učitelů. Adaptační  
a seznamovací kurz je výbornou příležitos-
tí, jak hravou a zábavnou formou stmelit 
nový kolektiv. Program slouží k tomu, aby 
se noví spolužáci vzájemně poznali mezi 
sebou i s jejich novými učiteli. Je mnohem 
snadnější a příjemnější poznat nové kama-
rády v přírodě, při hře, než se s nimi sezna-
movat v lavicích. Po přechodu z 1. stupně 
základní školy na druhý, popřípadě z jiné 
školy, jsou na děti kladeny často vyšší ná-
roky. A právě adaptační kurz jim pomůže 
se rozkoukat. 

Do práce jsme se pustili s plnou chutí  
a hned jsou zde první výsledky. 23. 9. na-
sbírali žáci naší školy 18.570 kg starého 
papíru. Poděkování patří Ing. Lence Bu-
kovské, která spolu se žáky 9. tříd sběr 
vždy organizuje a bez které bychom tento 
velký příspěvek do naší pokladničky ne-
měli.

24. 9. proběhla dopravní výchova pro 4. 
a 5. ročník. Cílem je, aby děti získaly vě-
domosti a zkušenosti z oblasti dopravní 
výchovy. V první hodině probíhá výuka 

ve třídě formou teorie, druhá hodina je 
pak zaměřena prakticky. Na nakresleném 
schématu silnic a křižovatek na hřišti za 
kostelem si procvičují žáci jízdu na kolech 
a chování v určitých dopravních situacích.

25. 9. si naši druháčci vyzkoušeli v Eko-
centru Trkmanka, jak se peče chléb a co 
všechno musí člověk udělat, než se dosta-
ne chléb od malého zrníčka na náš stůl.

Velmi úspěšná akce proběhla zásluhou 
Mgr. Dagmar Šmídové, kdy děti sbíraly 
nálepky v Albertu a získaly tak body na ná-
kup 34 knih do školní knihovny.

V pátek 2. 10. 2015 žáci 7. a 8. ročníku  
v rámci dějepisné exkurze navštívili Ar-
cheoskanzen Modrá. Skanzen předsta-
vuje ideální podobu slovanského opevnění 
(hradiště) z doby Velké Moravy - 9. stole-
tí. Žáci se tak rázem ocitli v době raného 
středověku. Seznámili se s tím, jak žili 
staří Slované, zhlédli a vyzkoušeli si dáv-
ná řemesla, ochutnali dobovou specialitu, 
dokonce si zastříleli z luku.

V úterý 6. října se uskutečnilo první kolo 
školského turnaje ,,Coca cola Cup“. Tur-
naj je každoročně pořádán pro kluky od 
šesté až po devátou třídu. Turnaj se hrál 
na výborně připraveném hřišti místního 
Slavoje a zúčastnily se ho týmy ZŠ Velké 
Pavlovice, Gymnázium Velké Pavlovice, 
ZŠ Klobouky a Gymnázium Klobouky. Do 
další fáze turnaje postupoval pouze jediný 
tým. Naši kluci vyhráli všechny tři zápasy 
a skončili na prvním místě. Samozřejmě 
na vítězství má nemalou zásluhu i jejich 
trenér Mgr. Lukáš Svoboda, kterému patří 
poděkování.

Naše škola se už tradičně účastní zá-
bavného soutěžního pořadu ostravské 

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY…

Deváťáci v Bludišti, pořadu České televize Ostrava.

Šesťáci tmelili nový kolektiv na adaptačním 
pobytu v Moravském krase.
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Radostných prvních slunečných dnů ve školní 
družince si užívali především novopečení 
prvňáčci.

Díky nákupům v Albertu a aktivnímu přístupu rodičů našich žáků je školní knihovna ZŠ bohatší 
o 34 pohádkových knížek. Děkujeme!

televize Bludiště. A právě zkusit své štěs-
tí v tomto soutěžním klání se vydali žáci 
ZŠ Velké Pavlovice ve středu 7. 10. 2015. 
Pro svůj tým si zvolili název Bubliny. Sou-
těžní družstvo tvořili hoši ve složení Jan 
Procinger, Martin Bank, a dívky Natálie 

Čačíková a Anna Šimková. Soupeřem jim 
bylo družstvo ze Základní školy Mosty  
u Jablunkova, které v ranním klání vyhrá-
lo. Naše družstvo s nimi drželo krok a se 
střídavými úspěchy získávalo bludišťáky. 
Nakonec vše měla rozhodnout tajenka, 

kde náš tým měl 4 nápovědy a za body si 
dokoupil ještě dvě. Ale štěstí nám nepřálo. 
Tajenku se nepodařilo uhádnout ani nám, 
ani soupeři, kteří nakonec vyhrál o rozdíl 
bodů. I přestože nevyhráli, děkujeme jim  
i pedagogům za reprezentaci naší školy.

Mgr. Miroslava Fišerová, 
zástupkyně ředitele 

Základní školy Velké Pavlovice

Středeční ráno s datem 9. září 2015 nám na 
městskou radnici přineslo nečekané a velmi 
příjemné překvapení. Poštou dorazilo psaní 
z přátelské obce Echenon ve Francii. 

PADESÁT EURO PRO PATRIČKU, Z ECHENONU
Pan Gilles Flageolet, který poctivě sleduje 
prostřednictvím našich webových stránek 
dění ve městě, projevil svou účast a poslal 
částku ve výši 50 EURO do sbírky „Víčka 

pro Patričku“, jejímž pořadatelem je DO-
MINO – spolek rodičů a přátel Základní 
školy Velké Pavlovice, z.s..

Za jeho záslužný čin mu patří náš obdiv  
a velké poděkování. 

Dagmar Švástová
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Pane Riláku, tento rozhovor vedeme 
jen krátce po Vašem jmenování do funk-
ce ředitele základní školy. Za změnou ve 
vedení školy stojí podezření z hospodář-
ského pochybení bývalého ředitele Lud-
víka Hanáka. Bývalý ředitel stál v čele 
školy šest let. V polovině letošního roku 
ho vedení města z funkce odvolalo. Do 
výběrového řízení na post ředitele Zá-
kladní školy ve Velkých Pavlovicích byli 
přihlášeni čtyři zájemci. Na základě vý-
sledků výběrového řízení jste byl radou 
města jmenován do funkce právě Vy. 
Ředitelského postu, se vším kladným  
i záporným, se ujmete 1. listopadu. 

Domnívám se, že v konkurzu rozhodova-
la nejen znalost legislativy a manažerské 
schopnosti, ale i vize, kam by se měla škola 
dál ubírat. Správný ředitel může být skvě-

PŘEDSTAVUJEME VÁM NOVÉHO ŘEDITELE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH, KTERÝM SE STAL PAN MGR. MICHAL RILÁK

lým učitelem, ale protože „šéfuje velkému 
podniku s mnoha zaměstnanci“, musí být 
také schopným manažerem a někdy i vi-
zionářem. Situace, v jaké školu přebíráte  
a cesta, která Vás každým dnem školou po-
vede, je obtížná. 

Na Gymnáziu ve Velkých Pavlovicích 
působíte v roli pedagoga již dlouhou 
řádku let. Byl jste i zástupcem ředitele 
pro gymnázium. Když byl vypsán kon-
kurz na ředitele základní školy, váhal 
jste nebo to logicky vyplynulo z Vašeho 
současného rozpoložení mysli?  

Uvědomoval jsem si, do čeho vstupuji, ne-
bude to snadné, ale chci našim občanům, 
kteří situaci pozorně sledují, něco doká-
zat, využít svých dlouholetých zkušeností  
a zvednout prestiž školy, ve které se bude 
dobře pracovat. Učil jsem nejdříve na ZŠ 
Kupkova v Břeclavi, pak na Gymnáziu  
v Hustopečích. Jsem absolventem přírodově-
decké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 

S jakou koncepcí jste šel do konkurzu?

Mám určitou vizi, kterou bych chtěl naplnit. 
Musím se však nejdříve se školou důkladně-
ji seznámit, oslovit naše žáky a poznat své 
spolupracovníky.

Jaké jsou Vaše priority v nové funkci? Co 
považujete nyní za nejpotřebnější? Jaké 
jsou Vaše nápady a případné změny?

Kvalitní škola ví, kam kráčí a jde úspěšně za 
svým cílem. Základem dobré školy je kvalit-

ní vzdělávání, kvalitní učitelé a kvalitní ve-
dení školy. Tým ostatních dobře pracujících 
pracovníků je nutností.

Jak byste základní školu krátce hodnotil 
– její plusy a minusy, co se Vám líbí, co 
byste chtěl změnit, zlepšit.

Její silnou stránkou je dobré materiální vy-
bavení, slabou stránkou situace, do které se 
škola dostala, příležitostí je zvednutí pres-
tiže školy a možným rizikem demografický 
pokles žáků.

Dokážete si v pedagogickém sboru udr-
žet tu správnou míru přátelství a nadří-
zenosti?

Myslím si, že ano.

Co byste kolegům pedagogům, žákům  
i rodičům chtěl na začátek sdělit, po-
přát, slíbit?

Kolegům, aby se jim dobře pracovalo, žá-
kům, aby se na hodiny svých učitelů těšili  
a rodičům, aby byli spokojeni.

Na prvním místě ve škole je žák a škola mu 
musí poskytnout ty nejlepší služby. Pokud 
bude toto celé školní společenství fungo-
vat, může být dosaženo dobrých výsledků. 
Přeji Vám, i škole, aby se tato myšlenka 
brzy v celé své podstatě naplnila.  
Děkuji za rozhovor. 

Dagmar Švástová

Začátek školního roku se nese ve znamení 
nových tváří, zážitků, ale i setkání odpoči-
nuvších žáků a pedagogů. Podobně tomu 
bylo i letos. Na konci srpna se však všichni 
vraceli do zrenovovaných prostor školy – 
v aule byl opraven podhled, budova školy 
byla zateplena a získala novou barevnou 
tvář, byla dokončena oprava tělocvičny, 
podobně jako venkovní úpravy.

1. září nastoupili do prvních ročníků noví 
žáci, v primě přibylo 26 nových dětí, v prv-

ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ…
ním ročníku čtyřletého studia 16 dětí. 
Ihned v prvním týdnu se žáci seznamovali 
s novými spolužáky, s prostorami školy,  
s možnostmi studia, proběhla seznamovací 
kavárna, kterou pro nové ročníky připravi-
la kvinta, žáci strávili dva dny na adaptač-
ním pobytu.

V dalších zářijových dnech žáci prvního 
ročníku čtyřletého studia a kvinty plnili 
on-line testy Vektor, které jim měly podat 
zprávu o jejich vědomostech z českého 

Z GYMNÁZIA…

Gymnázium se úspěšně prezentovalo 
na Veletrhu vzdělávacích nabídek v Hodoníně.
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jazyka, matematiky, anglického jazyka  
a obecně studijních předpokladů. Testy 
podobného charakteru, zaměření, ale vyš-
ší úrovně čekají nyní i na maturitní ročníky.

Koncem září byl zahájen taneční kurz pro 
žáky, který vede taneční mistr Brožík z Ho-
donína. Kurz se setkal s velkou odezvou,  
a proto se nyní třicet studentů věnuje ta-
nečnímu umění.

V měsíci říjnu bylo dalších třicet studentů 
certifikováno Absolvent kurzu na Mende-
lově univerzitě Brno, Ústav pěstování, 
šlechtění rostlin a rostlinolékařství. Ten-
to akt probíhal v souvislosti s ukončením 
projektu Propagace a popularizace výzku-
mu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky.

Každý rok se naše škola účastní veletrhů 
vzdělávacích nabídek v Hodoníně a Břec-
lavi, aby mohla nabídnout studium na naší 
škole žákům především současných devá-
tých ročníků. Jsme rádi, že o náš stánek je 
stále vyšší zájem, naši studenti podávají 
reference o naší škole, ukazují možnosti ve 
výuce, zájmové činnosti a aktivity školy. 

Na nabídku studia navazuje také pro veřej-
nost připravovaný Den otevřených dveří, 
který proběhne na gymnáziu ve středu  
4. listopadu, začátek v 8.00 hodin, akce 
bude probíhat celý den, do 17.00 hodin.

Každoročně maturanti vyjíždějí na literár-
ní exkurzi do Prahy. Program této cesty je 
vždy výsadou vyučujícího, učitele českého 
jazyka, který program připravuje. Letos 
se žáci podívali do Černínského paláce, 
zhlédli představení v Ypsilonce a Činoher-
ním klubu, prošli si Židovské město a další 
pamětihodnosti.

V prázdninovém čísle Zpravodaje jsme vás 
informovali o získaném projektu Za jazy-
kem do světa. V Londýně jsme již týden na 
jazykovém kurzu strávili – byl to vydařený 
týden. Počasí nám vyloženě přálo, záze-
mí v rodinách bylo velmi dobré, možnost 
navštívit zajímavé centrum, kde jazykové 

kurzy probíhaly, bylo také nesmírně inspi-
rativní. Koncem října s podobným jazyko-
vým programem odjíždějí žáci do Berlína.

Projekt Erasmus + KA2 se nám chýlí do 
druhé poloviny. Hektický začátek škol-
ního roku podpořily i právě akce tohoto 
projektu – v září odjela výprava učitelů do 
Rumunska. Očekávaný výjezd studentů  
s pedagogy vyšel na začátek října, kdy od-
jela zmiňovaná skupina do Řecka. Všichni 
tam pracovali na e-learningovém projek-
tu, mohli poznat řecké školní prostředí, 
památky i kulturu.

Mimo vzdělávací akce se rozvíjí naši žáci  
i na poli sportovním. Koncem září je čekal 
přátelský zápas o Pohár starosty města  
v malé kopané, odpoledne na to navázali 
pedagogové školy zápasem ve volejbale 
proti družstvu učitelů z Gymnázia Klobou-
ky a Senica.

V posledních dnech probíhají úpravy spor-
tovního areálu. Sportovní povrch není 
uspokojivý, proto pracovníci města inten-
zivně pracují na zlepšení sportovních pod-
mínek pro výuku tělesné výchovy.

PaedDr. Vlastimil Kropáč, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Studenti třídy prima.

Studenti třídy 1.A.

V září od 18. do 20. 9. 2015 výtvarníci ze 
ZUŠ Senica opět navštívili Velké Pav-
lovice. 

Na výtvarné dílně „Plenér 2015 – pod-
zimní nálada“ devět dospělých výtvarní- 
ků, žáků Základní umělecké školy v Se-
nici, zachytilo ve svých kresbách a mal-

OHLÉDNUTÍ ZA VÝTVARNOU DÍLNOU „PLENÉR 2015 – PODZIMNÍ NÁLADA“
bách měnící se přírodu a krajinu na roz-
hranní léta a podzimu.

Zvlněná krajina vinohradů zalitá sluncem, 
pohledy na Pálavu, uličky a domy staroby-
lého Pavlova, vinné sklepy na Kraví hoře 
v Bořeticích, panoramatické výhledy do 
krajiny z rozhledny Slunečná, to vše byly 

náměty, které výtvarníky zaujaly. S vel- 
kým zanícením je zachytili ve svých obra- 
zech, které můžete shlédnout na výsta-
vě ve Velkých Pavlovicích ještě do konce 
kalendářního roku 2015.

Štefan Orth
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18. 9. 2015 nastal očakávaný odchod na 
plenér. Autá sme naplnili očakávaním, 
dobrou náladou a kopou farieb, štetcov, 
výkresov, stojanov… a vyrazili sme. Sl-
niečko nám svietilo na cestu a neopusti-
lo nás ani pri pobyte v malebnej krajine 
na Morave. Ciel našej cesty boli Veľké 
Pavlovice a okolie. 

Len čo sme dorazili na miesto, nevenovali 
sme veľa času vybaľovaniu batožín. Naba-
lili sme si najpotrebnejšie veci na tvorbu,  
a plní tvorivých síl sme vybehli len neďale-
ko poľovníckej chaty, kde sme boli ubyto-
vaní. Očarujúce políčka kukurice, oblaky 
neuveriteľných tvarov a farieb, nádherné 
rady viníc, hrozno, šípky, čakanky...to 
všetko sme hltali a snažili sa zachytiť na 
papier a plátno. A to, čo sme nestihli za-
chytiť, sme si odnášali v myšlienkach a do- 

PLENÉR VELKÉ PAVLOVICE 2015
tvorili večer pri stoloch plných dobrej ve-
čere, koláčov, sladkostí, kávičke, čaju…

Postupne sme tvorili naše obrázky plné 
letno-jesennej nálady a farieb aj na Kravej 
Hore, Pálave, na rozhľadni Slunečná a tiež 
nádherné domy z Pavlova sa objavili v na-
šej tvorbe. 

Ani sme sa nenazdali a bol čas na odchod. 
Prišla nedeľa 20. 9. 2015 a museli sme sa 
rozlúčiť s úžasnými ľuďmi, ktorí nám sprí-
jemňovali pobyt, s vinicami ktoré končili 
tohtoročnú púť a odovzdávali svoju úrodu 
v dňoch, kedy mi sme zaznamenávali ich 
krásu na papier a plátno.

Dovidenia krásna príroda, dovidenia krás- 
ne domčeky, dovidenia úžasní ľudia. Lúči-
me sa a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Mož-

no u Vás, a možno už len v spomienkach, či 
pohľadom na našu tvorbu.

A či sa nám podarilo Vašu krajinu precítiť 
a zvečniť? Uvidíme. Stretneme sa na vý-
stave? 

Účastníčka plenéra 2015 
 Jana Hajdinová

Účastníci dílny Plenér 2015 v terénu, hledajíce 
ty nejkrásnější kreace nadcházejícího podzi-
mu vyzývající k výtvarnému ztvárnění. 

Učení a takto malé děti? Jde to vůbec dohro-
mady? Jde, je-li to škola hrou :-)! Pak jsou to 
chvíle plné radosti a nadšení.

Patrik Levčík – hlavní opora české reprezentace 
na mistrovství Evropy v malé kopané.

Nový školní rok zahájily i maminky s nej- 
mladšími dětmi, které se pod odborným 
vedením paní učitelky Mgr. Jany Julín-
kové pravidelně scházejí v příjemných 
prostorách koncertního sálu místní Zá- 
kladní umělecké školy ke společným 
hrám s hudbou, zpěvem, tancem a po-
hádkami. 

HRÁTKY A POHÁDKY NEJMENŠÍCH DĚTÍ A MAMINEK
Paní učitelka dětem opravdu rozumí, sa- 
ma je matkou tří dětí a jak se lze přesvědčit 
z přiložené fotografie, vyučovací hodiny si 
všichni zúčastnění radostně užívají.

Milena Karberová, ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice

ZE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY…

»

Nemalou stopu zanechal na posledním 
mistrovství Evropy v malé kopané 
fotbalista Patrik Levčík. Rodák z Vel-
kých Pavlovic a dlouholetý hráč MSK 
Břeclav byl jednou z hlavních opor čes-
ké reprezentace, která v chorvatském 
přístavním městě Vrsar obsadila čtvr-
tou pozici. 

Levčík zaznamenal v sedmi zápasech tři 
branky a zařadil se rovněž mezi nejlepší 
střelce týmu. „Turnaj řadím mezi nejlepší 
zážitky ve své sportovní kariéře. Byla to vý-
borná jízda s trochu smutným koncem, ale 
i přes to jsem si turnaj báječně užil,“ líčil 

SPORT

PATRIK LEVČÍK Z VELKÝCH PAVLOVIC
OPOROU NÁRODNÍHO TÝMU
nadšený dvaadvacetiletý fotbalista, který 
reprezentoval Česko již na jarním mist-
rovství světa v malé kopané v USA.

Česká reprezentace sahala po finále, ov-
šem nakonec podlehla v boji o postup 
Rumunsku 1:2 po penaltách a v duelu 
o bronz Bosně a Hercegovině v poměru 
3:4. „Kdybychom před turnajem věděli, že 
skončíme čtvrtí, brali bychom to všemi de-
seti, protože tam bylo plno výborných týmů 

»
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Skútraři z celé České republiky i ze Slo-
venska navštívili Velké Pavlovice a blízké 
okolí. O víkendu 11. až 13. září 2015 se 
uskutečnilo setkání příznivců a majitelů 
Hondy PCX. 

Skútraři byli ubytovaní na ubytovně TJ 
Slavoj a celý víkend proběhl v duchu tra-
dic. V pátek jsme je společně se Štěpánkou 
Kachyňovou přivítali pěkně tradičně v kro-
ji a podávali domácí hodové koláčky, které 

HONDA PCX CLUB ČESKÉ REPUBLIKY,
U NÁS V DUCHU LIDOVÝCH TRADIC

mužské osazenstvo zapíjelo pavlovskou 
meruňkou a pro děvčata bylo připraveno 
lahodné bílé vínko opět z Pavlovic.

Večer jsme si společně prohlédli prostory 
sklepů Františka Lotrinského a ochutnali ně-
kolik vzorků vína. K tomu nám Štěpánka 
zazpívala pár lidových písní a všichni jsme 
se s údivem zaposlouchali do jejího nád-
herného hlasu. Snad poprvé se ve sklepení 
Františka Lotrinského tančil také moderní 
tanec. STREET DANCE Lukáš Klementa 
a Sára Forejtová nám předvedli vítěznou 
choreografii z World dance masters z Chor- 
vatska. Jejich vystoupení bylo oceněno vel-
kým potleskem.

Druhý den jsme se vydali na vyjížďku po 
okolí, podívali se na rozhledny Slunečná 
a  Nedánov v Boleradicích, zajeli i na Vr-
bici a projeli se směrem Čejkovice, kolem 
místních sklepů. V pivovaru v Moravském 
Žižkově nás čekal pravý pivovarnický gu-
láš, vskutku výborný… Před pivovarem 
nám zazpíval a zatancoval místní folklorní 
kroužek Žižkovjánek. Všem dětem i jejich 
vedoucím za vystoupení děkujeme. 

Ještě nás tu navštívil fyzicky handicapova-
ný David Král s rodinou, který poděkoval 
za sbírku, kterou jsme pro něj uspořádali. 
Výtěžek mu poslouží na úpravy invalidní-
ho vozíčku.

a kvalita malého fotbalu šla rapidně naho-
ru. Po výborných výkonech ve skupině jsme 
věděli, že můžeme urvat zlato, ale v semi-
finále s Rumunskem rozhodovaly pokutové 
kopy, což je loterie,“ litoval mladý fotbalis-
ta a dodal. „Po náročném dni jsme hráli o 
bronz s Bosnou, trenér provedl několik 
změn v sestavě, protože už se na někte-
rých hráčích projevovala únava. Celkově 
nám chyběla lehkost na míči. Konečné 
umístění nás mrzelo“ shrnul Levčík, kte-
rý malou kopanou hraje druhým rokem 
za Gioa B2 Balance Brno, v jehož dresu  
už stačil oslavit zisk titulu.

Fotbal na předměstí
Menší verze fotbalu, které se mladý fot-
balista věnuje v poslední době nejčastěji, 
se stává stále populárnější, o čemž svědčí  
i fakt, že zápasy českého týmu na mistrov-
ství Evropy vysílala Česká televize. „Je to 

zážitek hrát pod kamerami a hlavně, když 
vím, že mě sleduje spousta známých. Ze-
jména ale má rodina a otec Radek Levčík, 
který mě vždy podporoval a je mým život-
ním vzorem,“ upozornil na důležitost své-
ho otce dvaadvacetiletý hráč.

Odchovanec Velkých Pavlovic si nemohl 
vynachválit čas strávený s týmem. „Tur-
naj jsem si užil jak na hřišti, tak mimo ně. 
Realizační tým vybral výbornou partu klu-
ků, kteří si na nic nehráli a v každé situaci 
táhli za jeden provaz,“ pochvaloval si Lev-
čík, jenž spolu s týmem využil atraktivní 
kulisy turnaje v podobě Jaderského moře. 
„Když bylo pěkně, koupali jsme se. Vět-
šinou po zápase jsme se chodili k moři na 
chvíli zregenerovat,“ doplnil Levčík, který 
se v týmu sešel se současným záložníkem 
MSK Břeclav Ondřejem Paděrou, který se 
na turnaji blýskl čtyřmi brankami.

Levčík se kromě malé kopané stále věnuje 
i klasickému fotbalu. Po loňském odcho-
du z Břeclavi zamířil do první Landesligy 
v Rakousku, která je pátou nejvyšší fot-
balovou soutěží našich jižních sousedů, 
a kde obléká na předměstí Sankt Pöltenu 
dres ASV Sprantzen.

Ani působení v Rakousku mu ovšem ne-
brání v tom, aby občas nenavštívil zápas 
MSK Břeclav, tedy klubu, v němž působil 
od mládežnických kategorií až do loňské-
ho roku dohromady osm let. „V Břeclavi 
jsem zažil kus své fotbalové kariéry. I přes 
krušné časy, které tam byly a jsou, jsem to 
tam měl rád. Když mi vyjde čas, zajdu se 
podívat, protože tam hrají kamarádi a klu-
ci, které znám,“ uzavřel Levčík.

Zdroj: Břeclavský deník, 2. 10. 2015; 
autor: Václav Petrů

Dalším naším cílem byla exkurze ve Šlech-
titelské stanici ve Velkých Pavlovicích, kde 
jsme prošli výrobu vína, a na závěr jsme 
si prohlédli sklepy pod Penzionem André. 
Sobotní večer jsme ukončili ochutnávkou 
ve Vinařství u Zborovských, kde majitel 
všem povyprávěl historii místního sklepa. 
V neděli se všichni rozjeli do svých domo-
vů, i s burčákem nebo s vínem. Samozřej-
mě plni nevšedních a nezapomenutelných 
zážitků.

Akce byla uspořádána jako poděkování  
za sbírku pro Davida. 
Všem zúčastněným moc děkuji.

Za pořadatele akce Libor Klementa

Libor Klementa na svém nablýskaném 
pokladu :-).

Díky skútrařům z České a Slovenské 
republiky bude mít David Král komfortnější 
a modernější invalidní vozík.
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Skvělý úspěch sportovních 
rybářů KSR Velké Pavlovice

Obvykle bývá těžší vítězství obhájit než 
ho vybojovat poprvé. To se plně potvrdilo  
v sobotu 5. září 2015 ve Štokách u Jihlavy, 
kde se závodníkům reprezentujícím Klub 
sportovního rybářství Velké Pavlovice, po 
roce podařilo obhájit titul Mistr ligy v ry-
bolovné technice.

Po jarním kole byl tým ve slo- 
žení Ing. Jiří Šula, Ing. Jan Més- 
záros, Jan Bombera a MVDr. 
Juraj Mészáros na třetím 
místě. V podzimním kole 
nahradil posledně jmeno- 
vaného dlouholetý sloven-
ský reprezentant Karol Mi- 
chalík a to se ukázalo jako 
rozhodující. Jemu osobně se 
závod velmi vydařil a v jednot-
livcích skončil těsně 2. 

Ale i všichni ostatní podali velmi dobré vý- 
kony a po poslední disciplíně se mohlo slavit.

KLUB SPORTOVNÍHO RYBÁŘSTVÍ TJ SLAVOJ 
VELKÉ PAVLOVICE ANEB JAK SI VEDEME 
V RYBOLOVNÉ TECHNICE?

Moravský pohár 2015 
a Liga žen v rybolovné technice

Opět po roce se v sobotu 26. září 2015 
sešla elita české rybolovné techniky na 
tréninkovém fotbalovém hřišti ve Velkých 
Pavlovicích, aby se utkala o poslední body 
do seriálu Českého poháru 2015 a ve vlo-
žené soutěži dvoučlenných ženských týmů 
– Liga žen. Z kompletní špičky chyběli 

pouze 4 reprezentanti, kteří dali před-
nost závodům ve Slovinsku.

Velmi dobrá pověst těchto 
závodů letos opět přilákala 
kvalitní zahraniční kon-
kurenci - 4 závodníky z Pol- 
ska, 7 ze Slovenska, 2 z Ra- 

kouska a jednu závodnici 
dokonce až ze Švýcarska. 

Celkový počet soutěžících tak 
dosáhl rekordního počtu 70.

Závody od rána provázelo mírně deštivé  
a větrné počasí, což hlavně v terčových dis-
ciplínách prověřilo um a psychickou odol-

nost závodníků. Kdo však terče zvládnul, 
dočkal se díky ideálnímu větru pěkných 
výkonů, často nejlepšího výsledku sezóny, 
započítávaného do žebříčku.

V lize žen zvítězilo družstvo z Ostravy, na 
stříbrném stupínku skončila mladá dvoji-
ce z Bohumína a třetí děvčata z Písku.

Výsledky Moravského poháru – finále 
Českého poháru:

MUŽI * Pětiboj

 1. Bombera Jan (Kroměříž) * 532,78

 2. Humpál Filip (Písek) * 526,685

 3. Targosz Wlodek 
  (ÚS Ostrava)  * 523,21

MUŽI * Sedmiboj

 1. Bombera Jan (ÚS Ostrava)  * 859,03

 2. Weitz Jan (Most)  * 836,86

 3. Kobliha Karel (Jihlava)  * 836,28

ŽENY * Pětiboj

 1. Petrů Jana (ÚS Praha)  * 452,88

 2. Krulišová Mirka 
  (Frýdlant v Č.)  * 449,565

 3. Kläusler Alena (CC Wien)  * 443,07 

JUNIOŘI * Pětiboj

 1. Buřič Tomáš (Pelhřimov)  * 479,01

 2. Košařík Petr (Kroměříž)  * 476,48

 3. Humpál Vojtěch (Písek)  * 458,42

JUNIORKY * Pětiboj

 1. Marková Kateřina (Písek)  * 453,50

 2. Housová Gabriela 
  (Žirovnice)  * 421,33

 3. Roblová Kateřina 
  (Husinec)  * 417,28

Ve večerních hodinách pak byla předána 
ocenění nejlepším závodníkům velkopav-
lovického závodu i Českého poháru a ná-
sledně všichni společně zakončili závodní 
sezónu.

Velké poděkování za hladký průběh sou-
těže si zaslouží technická četa ve složení 
Olin Vymazal a Michal Mauer. 

Ing. Jiří ŠulaRybolovná technika - netradiční sportovní disciplína, která se díky úspěchům velkopavlovických 
závodníků stala u nás známou, atraktivní a vyhledávanou podívanou.
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Hledám ke koupi 
RODINNÝ DŮM 

ve Velkých Pavlovicích.
Tel.: 605 982 553

Zprostředkujeme Vám prodej RD, 
bytů, pozemků, chat, komerčních objektů.

Zajistíme Vám právní servis, 
znalecký posudek a vklad kupní smlouvy zdarma.

Profesionální a čestné jednání.
Mobil: +420 702 934 160

HUSTOPEČSKÁ 
REALITNÍ KANCELÁŘ

VELKÁ NABÍDKA JÍZDNÍCH KOL
koloběžek a odrážedel

náhradní díly, doplňky a sluneční brýle

JÍZDNÍ 
KOLA

Otevřeno: po - pá  8.00 - 12.00   13.00 - 17.00   
sobota - mimo sezónu: 1. 11. až 28. 2. zavřeno

Hlavní 68, Velké Pavlovice, tel.: 776 820 690, www.zaf.cz, velo@zaf.cz
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V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce kontaktujte redakci – Karolína Bártová,
tel.: 519 428 149, 777 736 413, e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz

* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje 6/2015 – 2. prosince 2015
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 6/2015 – 18. prosince 2015

Ceník inzerce ve Velkopavlovickém zpravodaji * rok 2015

Upozornění - inzerce bude vždy zveřejněna pouze v černobílém provedení, barevný tisk neprovádíme!

  Celá strana - A4 * 2.670,- Kč
  1/2 polovina strany - A5 * 1.340,- Kč
  1/4 strany - A6 * 730,- Kč 
  1/8 strany - A7 * 370,- Kč
  Cena inzerce je konečná včetně 21% sazby DPH.

TĚŠÍME SE NA VÁŠ ZÁJEM!

MÁTE ZÁJEM O INZERCI V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ
VELKOPAVLOVICKÉHO ZPRAVODAJE?


