z radnice

3

O bytové výstavbě a rozvoji města
První týdny roku 2007 jsou pro členy
rady města ve znamení sestavování dlouhodobé strategie rozvoje Velkých Pavlovic pro
následující období. Proběhla první jednání
jednotlivých komisí rady města, uskutečnily se schůzky se zástupci příspěvkových
i zájmových organizací i zástupci některých
profesí, např. s lékaři. Postupně se pokusím
formou krátkých příspěvků ve Velkopavlovickém zpravodaji informovat o záměrech v některých oblastech činnosti.
Zapojení širší veřejnosti a její postřehy či připomínky považuji za důležitý podpůrný prvek při sestavování dlouhodobější
strategie. Zajímavé je rovněž porovnání strategie města vypracované v roce 1986 s výhledem do roku 2000. Mimo jiné se v ní
uváděly i počty zaměstnanců nejvýznamnějších podniků ve Velkých Pavlovicích v roce 1986: JMDZ – 390, Moravské vinařské
závody – 250, zemědělské družstvo 270, státní statek 230, cihelna
– 30. Celkem to bylo 1170 zaměstnanců s výhledem, že v r.2000
bude tento počet přibližně na stejné úrovni. Skutečnost je však
zcela jiná – ve stejném pořadí uvádím současný stav zaměstnanců
v těchto podnicích – 65, 100, 60, 40, 0. Celkem je v těchto podnicích nyní zaměstnáno pouhých 265 zaměstnanců, o 905 méně
oproti předpokladům. Tento úbytek pracovních míst ani zdaleka
nenahradí přesměrování zemědělství na soukromé hospodaření či
drobné podnikání. Většina z úbytku pracovních míst byla vyřešena dojížděním za prací do jiných měst. Dalším údajem by mohl

Vývoj počtu zaměstnanců dle podniků

být počet obyvatel žijících v našem městě. V roce 1986 to bylo
3.093 obyvatel, dle strategie mělo ve V.Pavlovicích v roce 2.000
žít 3.600 obyvatel. K 1. 1. 2007 ve Velkých Pavlovicích žilo
3.069 obyvatel. Nelze mluvit o výrazném úbytku, ale že se rozvoj
města v tomto směru zastavil, je velmi povážlivým ukazatelem.
Je nutné tento stav vzít vážně, je třeba zabývat se jeho řešením.
Chybějící obyvatelé jsou postrádáni v životě města, ať už je to
školství, kultura či sport.
Podpora bytové výstavby a podnikání, to jsou současné
priority, které z předchozích údajů vyplývají. Pro realizaci je
v současné době připravena studie pro výstavbu tří viladomů

s 18 bytovými jednotkami. Další dva domy budou polyfunkční
s 19 byty, všechny se nachází v lokalitě Padělky. Město tuto výstavbu podpoří vybudováním inženýrských sítí. Vlastní výstavba
bytů bude provedena soukromými investory (developery) a byty
budou rozprodány do osobního vlastnictví. Máme zájem, aby
byty byly cenově dostupné mladým lidem, ale přitom prostorné
a citlivě usazené do přírody a zeleně, aby byly k dispozici v co
nejkratší době dle vypracované studie. Město je vlastníkem pozemků pro výstavbu těchto domů. Z tohoto důvodu se bude podílet na výběru budoucího investora, který domy postaví. Zájem
o výstavbu těchto domů již projevilo několik stavebních a developerských společností, narůstá rovněž zájem o odkoupení nových
bytů v připravované výstavbě. Je to především velká šance pro
mladé rodiny získat nové byty a stabilizovat své rodiny. Bude-li větší zájem o bydlení v našem městě a připravované kapacity
nebudou stačit, budou vytipovány další lokality pro výstavbu
podobných domů. Půjde-li vše dle plánu, práce by mohly být
zahájeny již koncem roku 2007, případně na jaře 2008. Výstavba
inženýrských sítí v lokalitě Padělky umožní i výstavbu dalších rodinných domů v této lokalitě. Zde je ovšem dost obtížné získat od
soukromých vlastníků pozemky. Město v tomto případě nemůže
situaci výrazněji ovlivnit. Celkem v nové zástavbě na Padělkách
bude postaveno 83 domů se 134 bytovými jednotkami.
Podpora podnikání a zajištění dostatku pracovních míst je dalším tématem, které bylo dosud trochu stranou zájmu. Současná
nezaměstnanost v našem městě činí 10,4 % z aktivně pracujících
obyvatel města, což je poměrně vysoké číslo nezaměstnanosti.
Ve Velkých Pavlovicích nikdy zřejmě nevyroste žádný velký
průmyslový komplex. Nebylo by to asi ani žádoucí. Mimořádný
potenciál má však naše město především v pěstování speciálních
plodin, ve vinařství a teplomilném ovoci. Máme velkou šanci se
prosadit díky své poloze, historii a houževnatosti místních občanů. Máme skvělé odborníky, mladé a šikovné vinaře a pracovité
lidi. Chceme přilákat investory a nabízíme výjimečné možnosti
k perspektivním investicím do vinařské turistiky a cestovního ruchu. Připravuje se studie rekonstrukce objektů v okolí autobusového nádraží. Pokud se tento projekt podaří realizovat, mladí lidé
budou mít dostatek zajímavých pracovních příležitostí. Jedním
z úkolů je vytvoření podnikatelské zóny pro zpracovatelský průmysl. V územním plánu jsou připraveny plochy pro podnikání.
Velkým problémem je složitý proces jednání s vlastníky pozemků a výstavba inženýrských sítí pro tyto pozemky. Jednání budou
probíhat i s našimi největšími ﬁrmami, které by mohly nabídnout
své prostory pro podnikání jiným subjektům. Rovněž zde je však
nutné respektovat vlastnické vztahy. Město může být jen určitým
prostředníkem těchto možností.
O Velké Pavlovice je zájem, nemusíme mít obavy z budoucnosti. Víme však, že bez dobrých nápadů a pracovitosti to
nepůjde. A na závěr jen snad stará známá pravda: „Nečekejme, že
za nás někdo něco udělá, pomoci si musíme sami a každý dobrý
nápad budiž vítán“.
Ing. Pavel Procházka
starosta města
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Z jednání Rady města
Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje
mimo jiné zabývala následující problematikou:
• projednala informace o činnosti městského úřadu, zprávu
ředitele PaedDr. Antonína Kavana o činnosti ZŠ a gymnázia
a zprávu o činnosti služeb města
• schválila složení jednotlivých komisí rady:
• Komise výstavby: předseda - Pláteník Miroslav, členové
– Ing. Bálka Martin, Bartoš František, Dostoupil Josef, Ing. Lukš
Stanislav, Ing. Pejchl Josef a Ing. Schäffer Antonín
• Komise pro kulturu a sport: předseda – Hanzálek Jiří, členové – Ing. Bedřich Dušan, Čermák František, Jilka Petr,Melichar
Jan a Ing. Mgr. Šmídová Marie
• Komise pro životní prostředí a zemědělství: předseda
– Ing. Veverka Vladimír, členové – Ing. Karber Zdeněk, Skýpala
Jan, Ing.Tesař Oldřich a Ing.Veverka Pavel
• Komise zdravotní a sociální: předseda – Vojtěšková Ivana,
členové – MUDr. Istenes Štefan, Kostrhunová Lidmila, Mikulicová Marie a Zajícová Emilie
• schválila ﬁnanční příspěvky do tomboly na pořádané plesy
• projednala a schválila místní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt v matričním obvodě (Velké Pavlovice, Bořetice, Němčičky) ve výši 2.000,- Kč
a stanovení doby pro konání obřadů uzavření manželství – první
a třetí sobota v měsíci od 10 do 12 hodin
• projednala závěr fyzické inventury hmotného majetku města
k 31.10.2006 a schválila změnu organizační struktury městského
úřadu
• schválila pronájem pozemků ve vlastnictví města na základě
záměru: pozemek p.č. KN 4368 k.ú. Velké Pavlovice v trati Zahájka, orná půda o výměře 837m2 paní Veronice Krausové, Bezručova 13 a pozemků p.č. KN 4241, vinice o výměře 1 295m2

a p.č. KN 4242, orná půda o výměře 96m2 v k.ú. Velké Pavlovice
v trati Sůdný paní Heleně Bednaříkové, Nádražní 50, vše za účelem zemědělského využití
• projednala prezentaci města na veletrzích Regiontour v Brně a Slovakiatour v Bratislavě
• zabývala se přípravou projektu na výměnu oken v mateřské
škole, město získalo na tuto akci dotaci ve výši 500 tis. Kč
• zabývala se komplexní pozemkovou úpravou nezastavěného
území katastru Velkých Pavlovic, tato bude ﬁnancována státem
v případě, že s touto úpravou bude souhlasit více jak 50% vlastníků pozemků
• zabývala se zhotovením pamětní desky panu Josefu Pavelkovi, letci v Anglii za II. světové války, od jehož úmrtí v letošním
roce uplyne 10 let
• projednala a odsouhlasila změnu vnitřních předpisů v souvislosti se změnami zákonů k 1.1.2007
• informaci o platnosti Zákona o střetu zájmů, který platí od
1.1.2007
• schválila příspěvek na zakoupení kostýmů pro taneční country kroužek MŠ
• schválila pronájem pozemku parc.č. KN 4370 v trati Zahájka, kultura orná, o výměře 960 m2 panu Vladimíru Čejkovi,
Starohorská 17, za účelem zemědělského využití
• zabývala se záměrem omladit lípy v ulici Hlavní – dle odborného posudku je třeba 5-6 stromů vykácet (nemocné stromy),
ostatní budou prořezány a omlazeny
• projednala záměr vytvoření projektu s názvem „Modré
Hory“ za spolupráce o.s. Forum Moravium a okolních obcí Bořetice, Němčičky, Kobylí a Vrbice
• záměr výstavby kolumbária u místního hřbitova s realizací
v roce 2007

Z jednání Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města na svém II. zasedání, které se konalo dne
21. prosince 2006 mimo jiné projednalo:
• informaci o činnosti rady města
• schválilo rozpočtové opatření č. 9/2006 provedené radou
města dne 7.12.2006 na základě zmocnění
• a rozpočtové opatření č. 10/2006, dle přílohy, celkem příjmy
včetně ﬁnancování 59 300 800 Kč, celkem výdaje 59 300 800 Kč
• projednalo a schválilo poskytnutí ﬁnančních prostředků Farnosti ve Velkých Pavlovicích na opravu sklepa a kostela ve výši
100 tis. Kč a poskytnutí ﬁnančních prostředků organizaci TJ Slavoj Velké Pavlovice na činnost v roce 2007 ve výši 200 tis. Kč
• schválilo rozpočet města pro rok 2007, celkové příjmy včetně ﬁnancování 48 330 442 Kč, celkové výdaje 48 330 442 Kč
• projednalo a schválilo návrh Změny č.2 územního plánu
sídelního útvaru (ÚPN SÚ) Velké Pavlovice bez připomínek,
včetně obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech
návrhu změny č.2 ÚPN SÚ Velké Pavlovice podle §84 odst.2
písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
• schválilo obecně závaznou vyhlášku Města Velké Pavlovice

č. 3/2006, kterou se mění a doplňuje OZV Města Velké Pavlovice
č. 1/03 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, ve znění OZV č. 2/2004 a 1/2005
• schválilo Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jm kraje spočívající ve změně použití účelu čerpání dotace
na rekonstrukci požární techniky pro JSDH
• zvolilo ﬁnanční výbor ve složení: předseda-Kadlec Jan,
Ing.Benda Libor, Hanzálek Jiří
• zvolilo kontrolní výbor ve složení: předseda-Ing.Lacina Pavel, MUDr.Istenes Štefan, Krčmař Zdeněk
• v souladu s § 84 odst.2) písm.r) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění schválilo stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města od 1.1.2007 dle přílohy č.1
nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění, v plné výši
• schválilo delegování Ing. Jaroslava Bendy Ph.D. na valnou
hromadu společnosti VaK Břeclav a.s., jako zástupce města pro
práci ve statutárních orgánech společnosti VaK Břeclav a.s.
• projednalo a schválilo prodej majetku města dle vyhlášky
o prodeji nemovitostí a výsledku jednání:

z radnice
o pozemku parc.č. KN 2004 v k.ú. Velké Pavlovice o výměře
39m2 paní Marii Galečkové, Růžová 16, Velké Pavlovice z důvodu dořešení vlastnických vztahů pozemku pod sklepem
o pozemku parc.č. KN 2342/11 v k.ú. Velké Pavlovice o výměře 25m2 paní Petře Hollé, Zahradní 1, Velké Pavlovice z důvodu výstavby garáže
Některé dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů města, které byly na zasedání uplatněny:
• člen ZMě Jan Kadlec se dotázal, zda je možné někde umístit
a přidělit organizacím pro jejich činnost vývěsní skříňky – dotaz
zodpověděl Ing. Procházka, skříňky jsou umístěny u sokolovny,
v minulosti byly již organizacím přiděleny, ale jejich zájem brzy
opadl, je třeba vývěsky udržovat v aktuálním stavu, pokud mají
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organizace zájem, budou jim přiděleny
• členka ZMě Ing. Mgr. Marie Šmídová - v rozpočtovém
opatření 10/2006 ve výdajích je uveden příspěvek na děti v nouzi,
v návrhu rozpočtu pro rok 2007 tento příspěvek není, měla by
být vytvořena rezerva pro podobné příspěvky, dotaz zodpověděl
Ing. Procházka, tyto problémy jsou řešeny případ od případu.
Dále Ing. Mgr. Šmídová uplatnila připomínku, že by bylo vhodné
do budoucna zvážit možnosti příspěvků formou stipendia nebo
ﬁnančního příspěvku pro studenty gymnázia za jejich výsledky
a ocenění za úspěchy – zodpověděl Ing. Procházka, v současné
době není možné vyčlenit ﬁnance pro tento účel, do budoucna
je na zvážení ZMě, jaké příspěvky se budou poskytovat a není
vyloučeno tyto příspěvky do rozpočtu zařadit
Jitka Krátká
tajemník MěÚ

Komise města Velké Pavlovice – nové plány a cíle
Jak jste se již mohli dočíst v příspěvku „Z jednání rady a zastupitelstva“, rada města Velké Pavlovice na svém jednání schválila nové složení jednotlivých komisí.
Rozhodli jsme se proto oslovit jejich předsedy s žádostí
o představení plánů do budoucna, na pracovní cíle pro následující
čtyřleté volební období, na představy o jejich práci, perspektivu
a zaměření.

Komise pro projednávání přestupků
Předseda: Ing. Jaroslav Benda, Ph. D.
Členové: Petr Hasil, Lidmila Kostrhunová, Jan Škodák
Ing. Vladimír Veverka, Ivana Vojtěšková
Předseda komise pro projednávání přestupků Jaroslav Benda
o plánech do budoucna …
„Jak napovídá název, členové této komise se zabývají především projednáváním přestupků. Komisi k projednávání přestupků
ve Velkých Pavlovicích oznamuje většinu skutků OO Policie ČR
Velké Pavlovice. Dále komisi oznamuje přestupky Městská policie a to především ty, které není kompetentní řešit nebo takové,
u kterých je pravděpodobné, že poškozený bude žádat náhradu
škody, která vznikla spáchání přestupku. Všechny došlé oznámení musí být spjaty s Velkými Pavlovicemi. Buď to místem spáchání přestupku, nebo bydlištěm podezřelého či poškozeného.
Přestupkové komisi bylo v roce 2006 doručeno 19 oznámení
o údajných přestupcích. Z roku 2005 přecházelo k vyřízení do
období roku 2006 osm oznámení. Přestupková komise se v roce
2006 zabývala tedy 27 skutky, z toho však není ukončeno pět případů, které se budou projednávat v roce 2007.
Komisi k projednávání přestupků ve Velkých Pavlovicích
tvoří šest členů, kteří však jednají dle zákona pouze ve tříčlenném
složení.
Termíny jednání komise jsou závislé především na počtu
došlých oznámení v daném období. Průměrně se členové komise
schází šestkrát do roka. Což postačuje k průběžnému projednávání přestupků.
Přestupková komise nemá v žádném případě úkol vybrat co
nejvíce pokut od občanů, kteří byli uznáni vinnými z přestupků.
Komise se má především snažit o nápravu přestupce a o urovnání
vztahů mezi lidmi. V některých případech je vhodnější provinilce
důrazně napomenout než mu uložit vysokou pokutu.“

Komise výstavby
Předseda: Miroslav Pláteník
Členové: Ing. Martin Bálka, František Bartoš, Josef Dostoupil, Ing. Stanislav Lukš, Ing. Josef Pejchl, Ing. Antonín Schäffer
Předseda komise výstavby Miroslav Pláteník o plánech do
budoucna …
„Komise výstavby, zřízená radou města Velké Pavlovice, má
za hlavní úkol zabývat se akcemi spojených s výstavbou a tím
i rozvojem města. Již z výše uvedeného seznamu členů komise
vyplývá, že je složena z kvalitních a zkušených odborníků, kteří
jsou dle mého úsudku zárukou svědomité a smysluplné práce.
Budeme zabývat investičními akcemi, které jsou dle mého názoru pro město prospěšné a perspektivní, ale také odvážné. Mezi
ně řadím myšlenku vybudovat u Velkých Pavlovic dálniční sjezd,
vinařské centrum, podnikatelské zázemí, polní letiště a další témata, přímo vyplývající z volebního programu. Důležitou součástí naší práce jsou i nejrůznější opravy a rekonstrukce.
Na závěr bych se chtěl za komisi výstavby občanům Velkých
Pavlovic zaručit, že bude vždy pracovat co nejlépe, jak to bude
možné, průběžně bude operativně a ﬂexibilně reagovat na nejrůznější návrhy a možnosti výstavby a že je také nakloněna novým
myšlenkám a nápadům.“

Komise pro kulturu a sport
Předseda: Jiří Hanzálek
Členové: Ing. Dušan Bedřich, František Čermák, Petr Jilka,
Jan Melichar, Ing. Mgr. Marie Šmídová
Předseda komise pro kulturu a sport Jiří Hanzálek o plánech
do budoucna …
„Vážení spoluobčané, dne 30. ledna 2007 se uskutečnilo
první povolební zasedání kulturní komise MěÚ Velké Pavlovice.
Komise hodnotila úroveň kulturní, sportovní i zájmové činnosti
v roce 2006 a projednala přípravu plánu činnosti v roce 2007.
Ve sportovních aktivitách pod záštitou TJ Slavoj působí
celkem 8 oddílů, z toho 5 aktivně. Nejobsáhlejší činnosti se
věnuje fotbalový oddíl. Má celkem 9 družstev hrajících pravidelné soutěže řízené krajským a okresním fotbalovým svazem.
Převažují družstva mládeže – celkem pět, v nichž působí také
množství dobrovolných pracovníků (trenérů, asistentů a vedou-

6

z radnice

cích), bez jejichž činnosti by v podstatě mládežnický fotbal ve
Velkých Pavlovicích zanikl. Dalšími aktivními oddíly jsou oddíly
tenisu a ﬂorbalu. Tyto oddíly se významně starají o nastupující
generaci. V tenisovém oddíle se dobře rozvíjí tenisová škola pro
děti a mládež. Florbalisté uvažují o založení dorosteneckého
družstva. Pravidelných soutěží se účastní také šachový oddíl.
Nohejbalový oddíl hraje nepravidelně různé turnaje v rámci Jižní
Moravy. V útlumu jsou momentálně oddíly basketbalu, stolního
tenisu a házené. Je škoda, že právě posledně uváděnému oddílu se
nedaří navázat na bohatou tradici z konce 20. století.
Větší stagnace je v oblasti kulturní a zájmové činnosti. Komise konstatovala, že kladnou odezvu u občanů Velkých Pavlovic
mají akce organizované vinaři a milovníky vína. Obdobné akce
budou organizovány i v letošním roce. Mnohé příznivce jistě potěší 7. dubna Velikonoční otevřené sklepy, 8. a 9. června se uskuteční Forum Moravium – soutěž vín Velkopavlovické oblasti.
V letošním roce poprvé bude náš vinařský spolek organizovat
Letní týden v kraji vína a meruněk s akcemi: 30. června - Expedicí krajem André 2007, 5. července - Víno v oranžovém, 6.
července - Otevření vinařské turistické stezky Modré hory. Již
teď se také můžeme těšit na zářijové Tradiční slavnosti vinobraní,
listopadové Svěcení mladého vína, Svatomartinské otevřené sklepy a Mezinárodní soutěžní festival červených vín. Tradičně hojně
navštěvované jsou krojové hody a hodky, které se v letošním roce
uskuteční ve dnech 19., 20., 21. a 25. srpna.
Kulturní dění obohacuje i plesová sezóna. Návštěvnost plesů
však velmi kolísá. Je potěšující, že se mezi významné plesy zařadil i ples gymnázia.
V loňském roce se uskutečnily i zajímavé kulturní akce, které
však navštívilo jen málo občanů města. Jednalo se především
o besedy nad fotograﬁemi, které byly ohlédnutím za historií
a tradicemi ve Velkých Pavlovicích. Velmi málo navštívený byl
i ﬁlmový festival. Líbila se výstava našich amatérských fotografů, výstava výtvarných prací.
Kulturní komise velmi kladně hodnotila i akce pořádané Domem dětí a mládeže Čarování s vajíčky a Čarování s podzimem.
V zájmové činnosti pak komise hodnotí velmi kladně akce pořádané Klubem žen.
Členové kulturní komise cítí velkou odpovědnost za důvěru,
která jim byla dána jejich jmenováním do komise po volbách do
zastupitelstva v říjnu 2006. Chtějí přispět k rozvoji kulturního,
zájmového i sportovního dění ve Velkých Pavlovicích. Uvědomují si, že smysl mají takové akce a činnosti, které vzbudí u spoluobčanů zájem.
Proto se obracejí na všechny obyvatele Velkých Pavlovic
prostřednictvím Zpravodaje, aby svá přání, nápady a názory předávali členům komise nebo zastupitelům města. Na jejich základě
kulturní komise navrhne organizování akcí, o jejichž realizaci
bude občany zpětně informovat ve Zpravodaji, na webových
stránkách města, v Turistickém informačním centru, na vývěsce
nebo hlášením v městském rozhlase.
Naše město mělo výbornou tradici v ochotnickém divadle,
v udržování lidových tradic, folklóru i lidových řemesel. To vše
se nám postupně ze života vytrácí. Současná mladá generace tuto
tradiční lidovou kulturu téměř nepozná.
Myslíme si, že bychom měli zmobilizovat své síly a snažit se
pro naše děti tyto tradice zachovat.
Ministerstvo kultury na podporu tradiční lidové kultury vypsalo výběrové dotační řízení do různých oblastí.
Mezi nejzajímavější patří:

- předávání zkušeností a dovedností starých řemeslníků následovníkům
- organizování tvůrčích dílen v řemeslných a dalších oborech
(například zachování tradic ve zdobení velikonočních kraslic,
paličkování, krojové výšivky apod.)
- popularizace a prezentace shromážděných dokladů, sběratelská činnost, zpracování záznamů, výzkumná činnost
- dokumentace, identiﬁkace a prezentace jevů tradiční lidové
kultury, pořádání besed
- udržování a rozvoj lidového folklóru
Věříme, že mezi našimi občany je řada těch, kteří mají zájem
na vytváření dalších možností kulturního a sportovního vyžití
našich občanů, hlavně dětí. Chceme pokračovat v pořádání besed
nad historií a tradicemi Velkých Pavlovic a chceme také organizovat tvůrčí dílny k zachování lidové tvorby.
To je jen nástin možností, ve kterých se kulturní a zájmová
činnost může rozvíjet.
Dalšími možnostmi je organizování jednodenních kulturních
akcí, vystoupení hudebních skupin, divadelních souborů, pořádání festivalů, na kterých se mohou prezentovat naše soubory, nebo
které mohou ukazovat tradice našich družebních oblastí apod.“

Komise pro životní prostředí a zemědělství
Předseda: Ing. Vladimír Veverka
Členové: Ing. Zdeněk Karber, Jan Skýpala, Ing. Oldřich Tesař, Ing. Pavel Veverka
Předseda komise pro životní prostřední a zemědělství
Ing. Vladimír Veverka o plánech do budoucna …
„Rada města zřídila komisi pro životní prostředí a zemědělství
jako svůj iniciativní a poradní orgán. V následujícím volebním
období bude komise pracovat ve výše uvedením složení.
Na první schůzce konané dne 31. ledna 2007, za přítomnosti
starosty města Ing. Pavla Procházky, byly projednány obecné
zásady a náměty pro další činnost v oblasti tvorby a ochrany
životního prostředí.
Co nás tedy v nejbližší době čeká? Kromě probíhajícího
čištění rybníka a budování lesoparku na místě bývalého lesíka,
bude začátkem března provedena zásadní údržba stromů – lip na
ulici Hlavní. Tento porost, který tvoří významný prvek ve městě
nám mnozí laici i odborná veřejnost závidí. Jeho stav však není
dobrý a vyžaduje odborný zásah. To je patrné zvláště nyní, kdy
jsou stromy bez listů.
Bude provedeno prořezání korun, v některých případech
snížení výšky a zkrácení větví tak, aby nepřekážely v dopravě
a nezasahovaly až k budovám nebo k vedení drátů el. napětí.
Několik stromů, které jsou napadeny chorobami a škůdci nebo
jsou ve špatném mechanickém stavu, bude vykáceno. Na jejich
místo budou ihned, jakmile to bude možné, vysázeny stromy
nové.
Dalším bodem jednání komise byla otázka výsadby alejových
stromů, které by měly zkrášlit okolí našeho města. Konkrétní
místa budou v nejbližší době ještě upřesněna a výsadba bude
realizována v jarních měsících.
Zájmová oblast životního prostředí je velmi široká a zahrnuje
i problematiku odpadů. V dohledné době se proto hodláme
zaměřit na zlepšení situace v třídění odpadů, v čemž naše město
zatím příliš nevyniká.
Komise bude též nápomocna při provádění komplexní

z radnice
pozemkové úpravy.
Pro efektivnější práci naší komise uvítáme každou připomínku
a návrh ze strany všech občanů, tak abychom pomohli účinně
vytvářet, zlepšovat a chránit naše životní prostředí.”

Komise zdravotní a sociální
Předseda: Ivana Vojtěšková
Členové: MUDr. Štefan Istenes, Lidmila Kostrhunová, Marie
Mikulcová, Emilie Zajícová
Předsedkyně zdravotní a sociální komise Ivana Vojtěšková
o plánech do budoucna …
„Rada města Velké Pavlovice, na svém zasedání dne 4. ledna
tohoto roku, zřídila komisi zdravotní a sociální. Na svém prvním
jednání se členové komise zabývali otázkou potřeby rozšíření
sociálních služeb ve městě. Konstatováno bylo, že město zatím
zajišťuje rozvoz obědů pro seniory.
Dále pak byly položeny otázky – zda starší obyvatelé města

7

potřebují rozšíření pečovatelské služby. Jestli tyto služby poskytovat v jejich domácnostech, nebo k tomuto účelu vybudovat dům
s pečovatelskou službou. Další možností je výstavba penzionu
pro seniory, jak je známe z okolních měst.
Nevíme však ani, jestli by mezi staršími lidmi byl o tyto byty
zájem. Pokud ne, byl by pak zájem třeba o bydlení v malometrážních bytech pro důchodce?
Pan starosta Ing. Procházka, který se prvního jednání komise
zúčastnil, dále upozornil na nutnost budovat také tak zvané startovací byty pro naše mladé spoluobčany. Město již má vytipována
místa, kde je výstavba plánována. Je však samozřejmostí, že se
zájemci o jakékoliv bydlení, musí na jejich výstavbě značnou
měrou ﬁnančně podílet.
Jak vidíte, byla zde položena celá řada otázek. Budeme rádi,
pokud nám na ně pomůžete odpovědět. Nejlépe písemně. Své
návrhy a připomínky pro Zdravotní a sociální komisi vhoďte do
schránky před Městským úřadem.
Děkujeme vám za spolupráci.“
zpracovala Karolína Bártová

Noví zastupitelé o sobě a svých plánech do budoucna…
Po komunálních volbách, které proběhly v říjnu 2006, se objevilo na seznamu zastupitelů města Velké Pavlovice
několik nových jmen a tváří. Mezi ně patří Ing. Dušan Bedřich (ODS), Ing. Pavel
Lacina (SNK), Miroslav Pláteník (ODS)
a Ing. Marie Šmídová (KSČM), které jsme
si dovolili oslovit a dotázat se na následující otázky:
1. Za kterou stranu jste kandidoval(a)
a s jakými představami jste do komunální
politiky vstupoval(a)?
2. Jaké máte na politickém poli osobní
priority a co bude Vašim hlavním cílem následujícího čtyřletého volebního období?

DUŠAN BEDŘICH (ODS)
1. Do Komunálních voleb 2006 ve Velkých Pavlovicích jsem kandidoval jako nestraník a to za místní organizaci ODS.
2. Více než 15 let se každodenně ve své
práci pohybuji po obecních a městských
úřadech okresů Břeclav a Hodonín. Za tuto
dobu jsem získal
řadu informací
a
zkušeností
v oblasti komunální politiky.
V následujícím
čtyřletém
volebním období
se budu snažit
tyto vědomosti
uplatnit
při
tvorbě koncepce rozvoje města a na její
realizaci.

Za hlavní priority považuji:
1. řádné hospodaření města a zajištění ﬁnančních prostředků z evropských
i dalších dotačních fondů pro další rozvoj
města
2. zvýšení zaměstnanosti a vytváření
nových pracovních míst
3. podpora výstavby nových bytových
domů
4. zlepšení dopravní infrastruktury ve
městě
5. podpora školství a mládeže

a na tyto obory navazující turistika. Navíc
by nám v následujících 7 letech měla přát
doba. Připravované projekty budou z významné části spoluﬁnancovány z prostředků EU a tak máme jedinečnou příležitost
přeměnit obraz Velkých Pavlovic v moderní město postavené na tradičních oborech.
To je priorita, jejíž naplnění představuje
konkrétní rozvoj podnikatelských aktivit,
nová pracovní místa a zdroje příjmů pro
následný rozvoj města.

MIROSLAV PLÁTENÍK (ODS)
Ing. PAVEL LACINA (SNK)
1. Moje jméno se objevilo na kandidátce SNK. Tímto bych také rád občanům
našeho města poděkoval za hlasy, kterých
si moc vážím. Obecně do komunální politiky vstupujete s cílem naplnit osobní
představy o rozvoji města, které považujete za správné.
V mém případě
tomu
nebylo
jinak.
Velké
Pavlovice
miluji a jsem
rád, když můžu
přispět.
2.
Velké
Pavlovice
za
svůj
věhlas
vděčí
především vínu. To je naše zlato. Pokud nezjistíme, že pod námi máme termální pramen,
musí být hlavní prioritou rozvoje našeho
města podpora vinařství, vinohradnictví

1. V komunálních volbách jsem kandidoval za ODS, což voliči jistě nezapomněli. Snad se mohu přiznat, že jsem byl
na kandidátní listině jako doplňující, či
podporující člen, ale volební preference
a voliči mně určili místo na radnici. Tolik
snad na úvod v otázce účasti v komunálních volbách.
2. Představy
o účasti a práci
v
zastupitelstvu a potažmo
v radě jsem
měl
reálné,
neboť mnoho
věcí okolo sebe
vnímám a problémy
města
prožívám jako
většina občanů.
Podotýkám ale, že ne každý je ochoten
svou iniciativou přispět k chodu a rozvoji
města a zároveň za svá rozhodnutí převzít
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z radnice

odpovědnost. Samozřejmě předpokládám,
že zvolení zastupitelé budou spravedlivě
prosazovat zájmy občanů se zřetelem
k budoucím generacím a rozvoji města.
Před prosazováním osobních zájmů a myšlenek nutno řešit závazky z minulosti s důrazem na prospěšnost již zakončených
nebo rozpracovaných akcí. Většinu svého
života jsem pracoval v investiční výstavbě
a i moje nynější role v živnosti je takové
nekonečné investování a budování. Chci
tím říct, že jsou mi vlastní odvážné plány
např. dálniční sjezd, vinařské centrum,
polní letiště, podnikatelská zóna a jiná
témata z volebního programu. Ke komisi
výstavby dodám pouze, že je obsazena
velmi dobrými odborníky a svědomitými
lidmi, kteří jsou zárukou pro budoucí
projednávání akcí spojených s výstavbou
a rozvojem města.

Ing. MARIE ŠMÍDOVÁ (KSČM)
1. Kandidovala jsem za KSČM. Kdo
zná naši rodinu, ví, že jsme byli vychováváni v duchu velkého sociálního cítění.
Můj otec se vyučil kovářem, do KSČ
vstoupil v roce 1958. Byl přesvědčen, že
právě tím má možnost ostatním pomáhat.
Vychovával mne i mé sourozence ve stejném duchu. Vždy jsme své členství v KSČ
chápali jako možnost pomáhat druhým
a hájit jejich zájmy. Měla jsem pěkné
dětství. Doma peněz nebylo, ale měli jsme
se rádi a navzájem si pomáhali. Otec byl
ve Velkých Pavlovicích populární i jako člověk, který dokázal druhé pobavit
a pomáhat jim. Byl jedním z předních organizátorů ochotnického divadla, dokázal
spoustu lidí pro divadlo nadchnout, nezkazil žádnou legraci, dokázal život prožít.
Byl společenský člověk a byl ochoten pro
spoluobčany hodně udělat. Chápu, že ve
vývoji lidské společnosti došlo k velkým
změnám, ale lidé by se měli naučit, že nic
není jenom bílé nebo černé. Měli by také

pochopit, že mnozí lidé dokáží změny
situace využít ke svému osobnímu prospěchu a v politice vidí své zviditelnění.
Mladí lidé do sebe vstřebávají atmosféru
doby, žijí v jiných podmínkách než my
a musí se vyrovnávat s rozdílným pohledem na události kolem sebe. Je třeba, aby
si vytvořili svůj vlastní názor, neodsoudili
člověka jen proto, že je ve „špatné straně“.
Možná je o tom přesvědčuje právě člověk,
který v té „špatné straně“ měl své rodiče
nebo v ní byl před lety sám. Je mi 55 let.
Mám určité zásady, podle kterých jednám
a nesu důsledky svých rozhodnutí. Jednou
z mých nejdůležitějších zásad, kterou vštěpuji i svým studentům je, že člověk je zodpovědný za své činy a má jednat tak, aby
se mohl lidem vždy s čistým svědomím
podívat do očí. Rozhodla jsem se kandidovat do zastupitelstva i proto, že se mezi
občany v posledních dvou letech začala šířit nedůvěra vůči zvoleným funkcionářům
města, což komunální volby prokázaly.
Přijala jsem nabídku výboru místní organizace KSČM. Dříve byl členem zastupitelstva za KSČM můj bratr. Z jeho vyjádření
jsem věděla, že to, co navrhovali členové
KSČM, nikdy neprošlo, protože to navrhli
„ti špatní“ a tak se dobré návrhy a nápady
nepřijaly na úkor méně vhodných a ﬁnančně nákladnějších. Jsem přesvědčena, že se
komunální politika musí opřít o občany,
kteří jsou ochotni věnovat spoustu volného
času pro blaho obce. To není fráze. To je
skutečnost.
2. Chci přesvědčit voliče, že současní
členové KSČM a jejich kandidáti do zastupitelstva ve Velkých Pavlovicích jsou
lidé slušní, čestní a spravedliví. A hlavně
jsou ochotni udělat hodně pro rozvoj
Velkých Pavlovic. Především bych chtěla
zastupovat zájmy našich občanů tak, jak
jsme je nastínili ve volebním programu, to
však chtějí všichni zastupitelé a víme, že
volební programy politických stran a hnutí

jsou velmi podobné. Třicet let pracuji ve
školství, řadu občanů znám z dob dětství,
učím již vnoučata mých vrstevníků. Ve své
práci jsem se snažila být vždy objektivní
a nestranná. Ctím právo člověka na víru
a na názor. Jsem proto ochotna pomoci
všem, co mají nějaký problém a neví, jak
ho řešit. Pokud bude v mých silách, budu
každou druhou středu v měsíci v rámci našich poslaneckých dnů na městském úřadě
připravena je vyslechnout. Mou prioritou
je výchova a vzdělávání dětí a mládeže.
Budu preferovat jejich zájmy a zájmy rodin s malými dětmi ve smyslu vytváření
podmínek pro větší kulturní a zájmové
vyžití ve Velkých Pavlovicích. Chci, abychom v dětech posilovali hrdost na to, že
jsou občany Velkých Pavlovic. Můžeme
to ovlivnit i tím, že se jim budeme více věnovat a budeme s nimi v užším kontaktu.
Při té příležitosti budu usilovat o vytvoření nových tradic města směrem k dětem
i občanům. Například tím, že ocení jejich
mimořádné výsledky - ať ve sportu, studiu
či zájmové činnosti. Mám na mysli každoroční přijetí těch nejlepších u starosty
města a ocenění pamětní medailí či zápisem do kroniky při příležitosti Dne studentstva nebo ke konci kalendářního roku.
Jak přichází roky, tak si stále více uvědomuji, kolik času nám unikne k předávání
zkušeností nastupující generaci. Kolikrát
jsem si říkala, že by bylo dobré udělat pro
děti kroužek, ve kterém by paní Kallusová,
naše uznávaná malérečka kraslic, předala
dětem své zkušenosti a techniku je naučila. Nápad byl, ale než se zrealizoval, paní
Kallusová onemocněla a zemřela. A tak
je to i s lidovými tradicemi a celou lidovou tvorbou. Máme nejvyšší čas k tomu,
abychom udělali vše pro jejich zachování.
Když se nám to podaří, pak řeknu, že
i mé působení v zastupitelstvu města mělo
smysl.
zpracovala Karolína Bártová

Chcete se zúčastnit družebního zájezdu do Francie?
V letošním roce by se měl uskutečnit zájezd našich občanů do
družebního městečka Echenon ve Francii. které se nachází poblíž
Dijonu v Burgundské oblasti. První setkání našich a francouzských občanů se uskutečnilo v Echenonu už v roce 1992. I přes
určitou jazykovou bariéru byla setkání vždy velmi přátelská.
Prožité zážitky z poznání každodenního života lidí žijících v jiné
zemi vám neumožní žádný jiný zájezd s cestovní kanceláří.
Součástí zájezdu jsou i návštěvy dalších významných míst
a oblastí této krásné země, společná večerní posezení, ochutnávky
vín a vždy velmi bohatý program, který připravují naši hostitelé.

Náklady na zájezd do Francie jsou z velké části tvořeny hrazením dopravy. Vlastní pobyt ve Francii a stravování zajišťují
francouzští přátelé. Naopak při další návštěvě Francouzů u nás se
naši účastníci musí stejným způsobem postarat o své hosty.
Zájezd by se měl v letošním roce uskutečnit na přelomu měsíců července a srpna. Přesný termín bude upřesněn po dalším jednáních s přihlášenými účastníky. Cestou tam i zpět bývá zajištěn
nocleh v Německu. Zájezd je vhodný jak pro jednotlivce, tak i pro
rodiny.Výměnné pobyty se konají vždy jednou za dva roky.
Zájemci se mohou přihlásit do 31.března na městském úřadě.

z radnice

Komplexní pozemkové úpravy
Dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům, jejich identiﬁkace, scelení i užívání a zároveň i šance pro naši krajinu.To vše
může v nejbližších letech vyřešit komplexní pozemková úprava,
o které se v současné době jedná s Pozemkovým úřadem v Břeclavi.
Impulsem pro zahájení pozemkovým úprav jsou žádosti vlastníků pozemků s celkovou výměrou přesahující 50 % z celkové
výměry pozemků. Za Velké Pavlovice požádalo o provedení
pozemkových úprav město a svými podpisy tuto žádost podpořilo
již více než 150 vlastníků. Výměrou se blížíme již k potřebné
50 % hranici. Pozemkové úpravy v plném rozsahu hradí stát,
pro vlastníky to tedy není v tomto případě žádná zátěž. Rovněž
nemusí mít vlastníci ani obavy, že by si museli vzít své pozemky
zpět do užívání. Spíše naopak, v průběhu pozemkových úprav
budou moci své pozemky výhodně odprodat či nabídnout novým
nájemcům k užívání.
Pro město je pozemková úprava šancí pro vytvoření krajinné
zeleně, výsadby větrolamů či vybudování protierozních opatření. Navíc je v současné době v našem katastru velké množství
pozemků, kde dosud neproběhlo dědické řízení. Možná mnozí
z občanů budou mile překvapeni, že získají dědictví po svých
předcích.
Bližší informace získáte a žádosti o provedení pozemkových
úprav můžete podepsat na městském úřadě.
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Pracovníci ﬁnančních úřadů budou
pomáhat daňovým poplatníkům
Daňová přiznání bude možno v letošním roce podávat až do
pondělí 2. dubna 2007. Poslední den v měsíci březnu totiž připadá
na sobotu, proto byl termín podání prodloužen do následujícího
pracovního dne. V pondělí 2. dubna budou na všech ﬁnančních
úřadech provozní hodiny až do 18.00 hodin. V sídlech bývalých
okresních úřadů budou ﬁnanční úřady navíc otevřeny i v sobotu
31. března, a to od 8.00 do 12.00 hodin.
V rámci zlepšování svých služeb Česká daňová správa pro letošní rok připravila některá další opatření a akce, které vycházejí
vstříc zejména poplatníkům daně z příjmu fyzických osob. Do
„Projektu aktivního přístupu daňové správy k veřejnosti“ byly
vybrány obce, ve kterých budou ve formě výjezdu poskytovat
úředníci ﬁnančních úřadů pomoc s vyplňováním a podáním daňového přiznání.
Ve Velkých Pavlovicích bude možno této služby využít ve
dvou termínech. V zasedací místnosti městského úřadu budou
úředníci pomáhat ve středu 7. března 2007 od 8.00 do 17.00 hod.,
kdy bude přítomen 1 pracovník FÚ, a ve středu 21. března 2007
od 8.00 do 17.00 hod., kdy budou přítomni 2 úředníci FÚ. V tomto druhém termínu bude možno i daňové přiznání odevzdat, takže
si mohou občané ušetřit cestu na příslušný ﬁnanční úřad, případně
ušetřit za poštovné.

Informace o termínech povinné výměny řidičských průkazů
Podle § 134 odst. 2 písm. a) zákona č. 61/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů musí být do 31. prosince 2007 provedena výměna všech řidičských průkazů, které byly vydány v období od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 za nový řidičský průkaz.
Podle šetření provedeného ke dni 3. 11. 2006 podléhá této výměně ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hustopeče cca 4.000 řidičských průkazů. Většina těchto řidičských
průkazů bude vyměňována nad rámec běžného provozu výkonu
agend řidičů na odboru dopravy MÚ Hustopeče.
Vzhledem k tomu, že z praxe je známo, že většina žadatelů
z různých důvodů odkládá výměnu na poslední chvíli hrozí nebezpečí, že z kapacitních důvodů nebude možné dodržet lhůty pro
výměny řidičských průkazů. Tyto kapacitní důvody nejsou dány
jenom personálním a technickým vybavením dopravních úřadů
v České republice, ale i kapacitními možnostmi centrální tiskárny
cenin, která nové řidičské průkazy tiskne. Může se tak stát, že po
31. 12. 2007 budou někteří řidiči bez platného dokladu opravňujícího k řízení motorových vozidel, přestože řidičské oprávnění jim
zůstane zachováno.
Aby tyto problémy byly minimalizovány, je nutné požádat
o výměnu řidičského průkazu v průběhu celého roku 2007 a ne-

čekat až na jeho závěr.
Platnost řidičských průkazů, které je nutné podle citovaného
zákona vyměnit je následující:
Řidičský průkaz
vydán od - do
1.7.1964 – 31.12.1986
1.1.1987 – 31.12.1991
1.1.1992 – 31.12.1993
1.1.1994 – 31.12.1996
1.1.1997 – 31.12.2000
1.1.2001 – 30.04.2004

Konečný termín
povinné výměny
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2013

Stávající řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 30. 4. 2004
budou i nadále platné do výše uvedených termínů a to ve všech
členských státech Evropské unie. Výměna řidičského průkazu,
která bude provedena ve stanoveném termínu, se nezpoplatňuje.
Od 1. 5. 2004 jsou již vydávány řidičské průkazy ve formě
plastové polykarbonátové karty s logem Evropské unie. Na nich
je již doba platnosti vyznačena.
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Statistika pohybu obyvatelstva ve městě v roce 2006
1. ledna 2007 žilo ve Velkých Pavlovicích 3.069 obyvatel,
v roce 2006 se k pobytu do Velkých Pavlovic přistěhovalo 55
osob, odstěhovalo se 37 osob, narodilo se 29 dětí (16 chlapců a 13
děvčat), zemřelo 30 občanů (13 mužů v průměrném věku 73 let
a 17 žen v průměrném věku 76 let), uzavřeno bylo 21 manželství,

10 rozvedeno.
Nejstarší ženou žijící ve městě je paní Ludmila Komosná narozená v roce 1907, nejstarším mužem pan Karel Franc narozený
v roce 1916.
Dagmar Švástová

Vývoj v počtu obyvatel 1986 - 2006

Vývoj - úmrtí a narození 1986 - 2006

Telegraﬁcky
• Velké Pavlovice se prezentovaly na dvou veletrzích cestovního ruchu
Město Velké Pavlovice, Turistické informační centrum a vinaři z Velkých Pavlovic se letos opět prezentovali na dvou významných mezinárodních veletrzích cestovního ruchu. Ve dnech
11. – 14. ledna 2007 GO & REGIONTOUR Brno a 18. – 19. ITF
SLOVAKIATOUR Bratislava. Stánek našeho města v podobě
habánského sklepa byl díky své kvalitní nabídce hojně navštěvován a velmi kladně hodnocen.

Stánek města. Foto: Z. Karber

• Internet v knihovně zdarma
Městská knihovna upozorňuje své čtenáře, že s platností od
1. 1. 2007 jsou internetové služby i ostatní práce na PC ve vel-

kopavlovické knihovně stanoveny na 60 minut pro registrované
a 30 minut pro neregistrované uživatele ZDARMA. Časové limity pro využití internetu lze upravovat podle potřeb a možností
knihovny.
• Práce na odbahnění rybníku zahájeny
Počátkem roku 2007 byly zahájeny práce na jedné z největších investičních akcí letošního roku. Touto akcí je odbahnění
místního rybníku. Podle pamětníků byl rybník naposledy čištěn
ještě před válkou, těsně po ní byl vypuštěn, ale odbahnění nebylo
prováděno. V historii rybníka to bude největší zásah do této stavby, odstraněna bude vrstva 1 až 1,5 m nánosu bahna, břehy budou
zpevněny kamením a plocha rybníka bude rozdělena na dvě části.
Jedna bude určena i pro eventuelní sportovní využití. Provedena
bude rovněž obnova břehového porostu včetně výsadby nových
stromů. Akce s náklady téměř 9,0 mil.Kč bude ukončena nejpozději do 30.září 2007, ministerstvo životního prostředí přispívá
na odbahnění částkou ve výši přibližně 2/3, zbývající část bude
hrazena z rozpočtu města.
Po ukončení této stavby by se rybník mohl stát důstojným
místem k relaxaci a oddechu. Navazovat bude na komplexní
sportovní areál.
• Výtěžek Tříkrálové sbírky
V letošní Tříkrálové sbírce, jejímž pořadatelem je Česká
katolická charita, byla ve Velkých Pavlovicích vybrána částka
62 591,50 Kč + 10 EUR. Tento obnos byl předán Oblastní charitě
v Břeclavi. Poděkování patří všem koledníkům, kteří nás v našich
domácnostech navštívili s pásmem koled a všem občanům, kteří
svým ﬁnančním darem přispěli na pomoc druhým.

z radnice
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• Vichřice smetla seník
Vichřice v noci z 18. na 19. ledna 2007 se stala osudnou pro
seník v katastru Vekých Pavlovic. Ten byl postaven v trati Závlacká či Záblacká na pozemcích státního statku po první světové
válce. Sloužil jako sklad sena a slámy a dešťová voda ze střechy
byla stahována do jímky a byla využívána v parních oračkách,
které velkostatek uplatňoval jako velmi progesivní prvek při orbě
polí, hlavně při pěstování cukrové řepy.
Ráno (18. ledna 2007) po silné vichřici jsme našli místo
seníku na Záblackých pouhé trosky Foto: Z. Karber

Nepovolené skládky odpadů
Zákon „o obecní polici“ ukládá strážníkům řešit především
záležitosti, týkající se veřejného pořádku. Mezi tyto záležitosti
patří i zjišťování pachatelů, kteří zakládají skládky odpadu mimo
místa k tomu určená.
I přes skutečnost, že zaměstnanci městského úřadu sváží
veškerý odpad za pomocí traktorů s vlečkami, stále se najdou
občané, kterým se domovní odpad či suť z právě opravovaného
rodinného domku vyplatí umístit do „zmoly“ u jejich vinice, či na
svá pole a ještě v horším případě na pole cizí.
Od počátku roku 2007 jsme zjistili tři místa, kde byl odpad
odložen v rozporu se zákony. Dva „dodavatele“ odpadu přírodě
se nám podařilo zjistit.
Nejlépe se občanům odkládá odpad do příkopů a roklí. Z rokle v trati „Išperky“ pochází i fotograﬁe. Naopak nejhůře se z roklí
a příkopů odpad vyklízí. Taková činnost může občana také potkat
a to, když bude uznán vinným ze spáchání přestupku - neoprávněné založení skládky, popř. odkládání odpadu mimo vyhrazená
místa.
Upozorňujeme občany, že odkládání odpadů mimo místa
k tomu určená, je jedna z nejvýše „ohodnocených“ činností
v přestupkovém zákoně. Za takové jednání hrozí uložení pokuty
ve výši až 50.000,-Kč.
Petr Hasil
Městská policie

Společenská kronika
Skutečnost, že rubrika „Společenská kronika“ zmizela ze
stránek našeho zpravodaje, je terčem kritiky většiny z vás.
Aby se jubilea, údaje o narození dětí, uzavření manželství
a o úmrtí našich spoluobčanů vrátila do zpravodaje, je třeba,
aby každý z vás přispěl svým vlastním rozhodnutím. Pokud
projevíte zájem o zveřejnění svého údaje, můžete se obrátit
na pracovnici matriky, vyplníte tiskopis a vyjádříte souhlas
s jeho zveřejněním.
Společenská kronika může být vedena vzhledem
k ochraně osobních údajů jen na základě písemného souhlasu občana.
Dagmar Švástová
matrika

I takové pohledy se nám občas naskytnou kolem našeho města
- černá skládka na Išperkách. Foto: Z. Karber

placená inzerce

Advokátní a znalecká kancelář
JUDr. Romana Kloudová, advokát
Ing. Romana Horňáková, znalec
oznamuje, že od 4. 1. 2007 zahajuje svoji činnost ve Velkých Pavlovicích, v objektu společnosti VINIUM,a.s.,
a to každý čtvrtek v týdnu od 10.00 do 16.00 hod.
Zaměření kanceláře – převody a oceňování nemovitostí: smlouvy,
odhady, daňová přiznání

tel. kontakt: 776 380 908, 777 343 446
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Otázky pro Městskou policii
Chtěla jsem Vás navštívit v době úředních hodin Městské policie, ale na služebně mně nikdo neotevřel. Jak je to možné?
Každý měsíc předkládáme starostovi města Ing. Procházkovi
ke schválení plán služeb. V tomto plánu je vždy počítáno s úředními hodinami v pondělí a ve středu od 15.00 do 17.00 hodin.
Někdy se však může stát, že jsme zavoláni k případu, který je
nutné neodkladně řešit.
Proto jsou na „informačním
letáku“ na dveřích služebny
uvedena čísla mobilních telefonů
obou strážníků, od kterých dostanou občané potřebné informace.
Občas se nám také stává, že
„návštěvníci“ služebny přehlédnou zvonek u schodů a jemně
zaklepou na dveře. Což samozřejmě není možné přes dvoje
dveře slyšet. Poté jsme neprávem
kritizováni, že nejsme na služebně v době úředních hodin.
Jak to mám pochopit, že každý měsíc předkládáte starostovi
města plán služeb?
Ve Velkých Pavlovicích jsme
strážníci pouze dva. Kdybychom chodili do zaměstnání v určité
pravidelnosti, občané by si na tento rytmus zvykli. Zjistili by, že
navečer mohou dělat to, co se nám dopoledne nelíbí. Proto máme
služby náhodně. Ranní, odpolední i noční. S plánem služeb je
seznámen na začátku měsíce pouze starosta. Nikdo jiný neví, kdy
sloužíme. Ani zaměstnanci městského úřadu. Tento plán jsme, po
odsouhlasení starostou, povinni dodržovat.
Mobilní telefony máte neustále zapnuty?
Ano, máme na ně napojeny i některé zabezpečovací systémy
ve Velkých Pavlovicích. Proto si telefony nemůžeme vypnout.
Pokud nejsme ve službě a máme jít na základě telefonního oznámení něco řešit, nejprve kontaktujeme policisty OOPČR Velké
Pavlovice, kteří v rámci možností buď věc vyřeší nebo nám
nezbude nic jiného, než se obléci a vyřešit vše sami. Například
odchyt psa.
Zabýváte se i anonymními telefonáty?
Musíme prověřit každé oznámení. Anonymní telefonáty jsou
však přijímány většinou prostřednictvím pevné linky, protože
nezjistíme telefonní číslo volajícího. Pokud takový telefonát vede
k dopadení pachatele, jsme rádi i za oznámení anonyma. Bohužel
nám potom chybí svědek, což může způsobit, že nebude pachatel
usvědčen.
Proč nenasazujete neposlušným řidičům tzv. botičky?
K tomu, abychom mohli nasazovat botičky, je nutné mít, dle
zákona, nepřetržitou službu, protože bychom byli povinni botičku

na žádost občana neprodleně odstranit (po učinění dalších nutných úkonů, které by vedly k zjištění totožnosti řidiče, který na
místě vozidlo zanechal).
Takže ve Velkých Pavlovicích botičku na auto nedostanu.
Ne. To se určitě nestane. Můžeme Vám však vložit za
stěrač „výzvu pro nepřítomného řidiče“. Pokud na ni nebudete reagovat, vyzveme majitele vozidla
doporučeným psaním k dostavení
se na služebnu k podání vysvětlení o přestupku. Majitel je povinen
nám sdělit, kdo s vozidlem jel.
Tedy pokud se nejedná o sobu
blízkou. Potom je, ale možné,
že si předvoláme všechny řidiče
v rodině.
Od července platí tzv. bodový
systém. Obdrželi od Vás „body“
velkopavlovičtí řidiči?
My body nepřidělujeme, ty
přiděluje Městský úřad v Hustopečích. Oznámení o uložení
blokové pokuty za přestupek, za
který se udělují body, jsme na
Městský úřad v Hustopečích již
samozřejmě odeslali. Nejednalo se ale o občany Velkých Pavlovic.
Jste k občanům Velkých Pavlovic více tolerantní?
Ne, to není možné.
Vykonáváte v zaměstnání i jiné úkoly, než které vám
ukládá zákon?
Asi každých čtrnáct dní kontrolujeme veřejné osvětlení. Jakmile zjistíme větší počet nesvítících světel, kontaktujeme ﬁrmu,
která opravy veřejného osvětlení provádí.
Po komunálních volbách byl zvolen nový starosta města.
Změnila se nějak činnost Městské policie? Máte jiné priority?
Naší prioritou zůstává veřejný pořádek. K tomu byla
městská policie zřízena a k tomu je zákonem i vedena. Veřejný
pořádek je velmi široký pojem a zákonem není deﬁnován. Je to
vlastně vše, co se má v našem městě dodržovat. Tedy obecně
závazné vyhlášky.
Na závěr nám prozraďte nějaký „velký případ“, který
jste v poslední době řešili.
Jeden velký případ se ještě řeší. Bohužel se jedná o trestný
čin „sprejerství“, kterého se dopustili mladiství. Proto nemůžeme
poskytnout další informace.
Petr Hasil
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Veletrhy cestovního ruchu REGIONTOUR
a SLOVAKIATOUR 2007 jsou úspěšně za námi
Začátek kalendářního roku se nese pro Město Velké Pavlovice,
Zapomenout nesmíme ani na významné hosty, jejichž přítomTuristické informační centrum, občanská sdružení Spolek vinařů
nost nás mile potěšila a které si velmi vážíme. Patřil mezi ně např.
Víno z Velkých Pavlovic a Forum Moravium v duchu veletrhů
hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek, hejtman
cestovního ruchu. Což znamená, že je to období velmi náročné,
Ústeckého kraje Ing. Jiří Šulc, známá brněnská fotografka Anna
hektické, ale zároveň také velmi obohacující a inspirativní.
Pecková a také řada starostů a představitelů okolních i vzdáleStejně jako v uplynulých letech jsme se i letos zúčastnili dvou
ných měst a obcí. Se starostou Velkých Pavlovic Ing. Pavlem
veletrhů – ve dnech 11. až 14. ledna 2007 to byl veletrh cestovProcházkou a místostarostou Ing. Zdeňkem Karberem se přišla
ního ruchu GO & REGIONTOUR na
pozdravit i taková sportovní legenda,
Brněnských veletrzích a výstavištích
jakou je nejslavnější český skokan na
a ve dnech 18. a 19. ledna 2007 melyžích Jiří Raška, dědeček v současné
zinárodní veletrh cestovního ruchu
době zraněného nadějného skokana
ITF SLOVAKIATOUR ve výstavním
na lyžích Jiřího Mazochy.
paláci Incheba Expo Bratislava.
Milým zpestřením pro návštěvV Brně jsme se prezentovali v saníky velkopavlovického stánku byla
mostatném stánku, který propagoval
prezentace našeho partnerského měsnaše město jako zajímavý turistický
ta ze Slovenska – Senice. Pracovníci
cíl, zaměřující se především na vinařMěsta Senica a Informačního centra
skou turistiku, cykloturistiku a souInfoSen zde propagovali možnosti
časně jsme vyzvedli Velké Pavlovice
turistiky a sportovního vyžití v Sejako významné centrum stále žijících
nici, bohaté folklórní tradice regionu
bohatých folklórních tradic.
Záhorie a nabízeli k ochutnání místní
Stánek Velkých Pavlovic, který
sladké speciality, jako makové záviPraktikantka MěÚ Monika Hasíková nezaváhala
měl podobu habánského sklepa s pony a pagáčky z listového těsta, po
a reprezentovala na veletrhu Slovakiatour Bratislava
sezením, byl neustále plný. Slogan
kterých se lidově řečeno „jen zapránaše město a lidové tradice v „odlehčené“ verzi velko„Velké Pavlovice - Srdce moravského pavlovického kroje! Foto: Z. Karber
šilo“.
vinařství“ a nápis „Víno z Velkých
Možnost zúčastnit se těchto
Pavlovic“ již z dálky lákaly hosty veletrhu k ochutnávce našeho
veletrhů je pro nás důležitá nejen z hlediska zviditelnění se a upovyhlášeného vína. To k účelům propagace věnovaly vinařské
zornění na naše město a jeho speciﬁka, ale také velmi inspirativní.
ﬁrmy sdružené do občanského spolku Víno z Velkých Pavlovic,
Každý stánek a každá prezentace jsou jiné, každé město, každý
dále pak Vinium a. s., Šlechtitelská stanice vinařská a. s., Pavregion nabízí něco zajímavého a neokoukaného. Což je ve výlovín spol. s r. o. a Vinařství Radomír Baloun, které se veletrhů
sledku neomezená studnice k hledání nových možností i pro nás.
také aktivně zúčastnily. Vinaři návštěvníkům víno ochotně naléProto se zákazníci našeho TIC mohou už nyní těšit na novinky
vali a současně o něm zájemcům poskytli i odborný výklad. Aby
pro letní sezónu 2007. Podrobnosti však zatím prozrazovat nebuse chutě vín navzájem nemíchaly, bylo našim hostům podáváno
deme, o těch až v příštím Zpravodaji!
k zakousnutí pečivo obou našich vyhlášených pekařství – PláteJak bylo již zmíněno, zúčastnili jsme se veletrhů dvou. Tím
ník a Pešák. Z nabízených výrobků nejvíce zachutnal Vinařský
druhým byl SLOVAKIATOUR v Bratislavě. Zde jsme převzali
a Dýňový chléb Pekařství J & M Pláteníkovi, který jsme nestačili
roli hostů my – pracovníci Města a TIC Velké Pavlovice. Seničtí
doplňovat. Nabídka našeho stánku však nebyla zaměřena pouze
nám ve svém stánku vyhradili své místo, kde jsme měli možnost,
na gastronomii, ale také na propagaci města, turistiky, kulturních
co by partnerské město, propagovat Velké Pavlovice. Příjemným
a vinařských akcí, folklóru. Té se kvalitně zhostili pracovníci Tuzpestřením prezentace našeho místního folklóru byl nápad prakristického informačního centra a Města.
tikanty Městského úřadu, která neváhala a oblékla se do velkoNejvětší zájem jsme zaznamenali o cykloturistiku, o stezky
pavlovického kroje. V kombinaci se sklenkou výborného vína
procházející naším městem (cyklostezka Krajem André, Moravtak zajistila opět velký zájem o Velké Pavlovice a to i přes to, že
ská vinná), krojované hody, zářijové vinobraní a možnosti ubytozastupovala zahraniční město.
vání. Obrovský zájem byl o dlouhodobou akci „Otevřené vinné
Velmi nás překvapilo, kolik lidí ze Slovenska zná Velké Pavsklepy“ a také o významné vinařské akce, jako je letní „Víno
lovice a kolik z nich je v minulosti již navštívilo. Potěšující je
v oranžovém“ nebo podzimní „Svatomartinské otevřené sklepy“.
i skutečnost, že jsou Velké Pavlovice v podvědomí slovenských
Velmi příjemně nás překvapilo, kolik hostů našeho stánku tuto
obyvatel vnímány jako místo s opravdu dobrým a kvalitním víakci v minulosti již navštívilo, jak si pochvalovali kvalitní velnem. Velmi mile na nás zapůsobila také spontánnost a přátelská
kopavlovická vína, jak byli spokojení s organizací akce a jak se
povaha našich sousedů a co se týče Senických kolegů, obrovská
celkově velmi pozitivně a v superlativech vyjadřovali o Velkých
vstřícnost a pohostinnost.
Pavlovicích. Ve velké většině se těšili na další obdobné počiny
Co dodat závěrem? Snad jen poděkování všem, co se na
a se zájmem studovali kalendář vinařských a folklórních akcí na
hladkém a úspěšném průběhu veletrhů podíleli a všem, co nám
rok 2007.
ochotně podali pomocnou ruku.
Karolína Bártová
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Modré Hory
jímavost, významné osobnosti, atraktivní místa, kvalitní vinařské
trati, zajímavé pohledy do krajiny, lidové kroje a zvyky apod.
Pro vinaře počítáme se zavedením ochranné známky vín
„MODROHORSKÉ“ pro vína s garantovaným původem z tratí
uvedených obcí. Udělování bude schvalovat nezávislá komise
odborníků vínům, která zde mají výjímečný a nezaměnitelný
charekter.
Tohoto cíle budeme dosahovat společnou propagací v médiích, na veletrzích cestovního ruchu, vydáváním propagačních
materiálů.
Těmito aktivitami chceme dosáhnout hlavně zvýšení zájmu
turistů o území Modrých Hor a tím podpořit podnikání v oblasti
vinařství a turistického ruchu a v důsledku pak motivaci pro pěstitele hroznů a výrobců vína.
Ing. Pavel Veverka
Diskuze nad mapou připravovaného projektu Modré hory
Foto: P. Procházka

Na podporu vinařské ale i ostatní turistiky je zaměřen projekt
Modré Hory, který vznikl ve Velkých Pavlovicích v občanském
sdružení Forum Moravium. Hlavním účelem je co nejvíce zatraktivnit celé území, kde se již více jak osm století pěstují modré
odrůdy révy vinné. Od toho vznikl i název Modré Hory, na který
nás přivedl vinařský odborník prof. Kraus. Modré - odrůdy révy
vinné, Hory - starý název pro vinici.
Myšlenka o vytvoření vinařské naučné turistické stezky přes
Pavlovice, Němčičky a Bořetice nás napadla již před několika
lety a po úspěšné loňské akci Krajem André jsme ji začali realizovat. Vymezili jsme území, kde jsou nejlepší polohy pro pěstování
modrých odrůd, a to se rozkládá na katastrech obcí Bořetice, Kobylí, Němčičky, Velké Pavlovice a Vrbice. V těchto pěti obcích
jsme našli projektu velkou podporu od obecních úřadů a vinařů.
Tento unikátní projekt bude mapovat dané území z širokého pohledu od geograﬁckého, geologického, přírodopisného,
historického až po dnešní podobu. Chceme se zaměřit na popis
jednotlivých obcí tak, abychom vyzvedli jejich jedinečnost a za-

Modré hory - přípravný výbor. Foto: Z. Karber

Třídění odpadů – jak na to?
Městský úřad Velké Pavlovice upozorňuje občany na rozšíření možností třídění odpadů. Stejně jako loni se bude třídit papír,
plast a železný šrot. Novinkou je třídění krabic od nápojů Tetra
Pack. Dále MěÚ upozorňuje, že bude každý sudý týden v sobotu otevřen sběrný dvůr ve dvoře Městského úřadu a to vždy
od 8.00 do 12.00 hod. Na sběrný dvůr se nevyváží následující
odpad – ledničky a mrazáky (odvoz na centrálu a. s. Hantály, info
www.hantaly.cz, tel.: 519 361 171), pneumatiky (odvoz skládka
a. s. Hantály, info www.hantaly.cz, tel.: 519 430 196), bojlery,
automatické pračky (odvoz Stavosur, spol. s r. o., Havlíčkova 38,
směr Kurdějov, tel.: 519 412 798).

TŘÍDĚNÍ PAPÍRU - modré pytle - papír musí být řádně svázán a nesmí být znečištěn (např. mastný)
TŘÍDĚNÍ PLASTŮ - bílé pytle - třídí se pouze PET lahve,
které se před uložením do pytlů zmačknou, případně sešlapou
TŘÍDĚNÍ KRABIC TETRA PACK - oranžové pytle - krabice
se před uložením do pytlů vypláchnou a rozloží
Jestliže vám nebudou pytle (které jste obdrželi na MěÚ) stačit,
máte možnost si je dokoupit v kanceláři MěÚ – 1 pytel/5,- Kč.
Pokud se vám podaří naplnit pytle krabicemi TetraPack dříve než
jednou za čtvrt roku, můžete je připravit k odvozu kdykoli, dle
vyhlášených termínů odvozu plastů.
Karolína Bártová
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Jak ušetřit výdaje rodinného rozpočtu?
Odpovědí mohou být i RODINNÉ PASY!
Co to jsou „Rodinné pasy“?
Hlavní myšlenkou projektu „Rodinné pasy“ je ﬁnančně
zpřístupnit rodinám s dětmi návštěvy historických památek, ale
i pořízení sportovních a školních potřeb nebo třeba každodenní
nákupy.
Historicky prvním krajem
v rámci celé České republiky,
ve kterém se projekt „Rodinných pasů“ začal realizovat, je
právě náš Jihomoravský kraj.
Stěžejním cílem je zajistit
držitelům rodinných pasů tak
výrazné slevy, aby celý proReálná podoba rodinného pasu. jekt přinesl zajímavou ﬁnanční úlevu v rodinném rozpočtu.
Dalším krajem, který se do mladého projektu (rok vzniku
2006) zapojil, je kraj Vysočina. Držitelé „Rodinných pasů“ mohou využívat slevy nejen v rámci celé České republiky, ale také
na území Slovenska a v oblasti Dolního Rakouska.
Pro koho je projekt určen?
Jednoduše řečeno projekt „Rodinné pasy“ je založen na systému poskytování slev pro rodiny s alespoň jedním dítětem do
18 let.
Jaké konkrétní výhody z projektu plynou?
Výhoda projektu „Rodinné pasy“ se zjednodušeně rovná
slevám. Nejvýraznější slevy – až 50% - poskytuje stále se rozšiřující řada příspěvkových organizací Jihomoravského kraje
a další státní organizace. Jedná se zejména o muzea, sportoviště,
historické památky, divadla nebo knihovny, ale také ubytování
a stravování. Potěšující je jistě také skutečnost, že vydání pasů je
zcela zdarma!
Jak je možné se do projektu zapojit?
Zapojení rodin je velmi jednoduché a týká se pouze rodin
z Jihomoravského kraje. Stačí vyplnit formulář o registraci, který
najdete na webové prezentaci „Rodinných pasů“ pod adresou
http://www.rodinnepasy.cz. V případě, že nemáte možnost při-

pojení k internetu, formulář si můžete vyzvednout na obecním či
městském úřadě a nebo přímo na krajském úřadě a poslat elektronicky nebo poštou na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje,
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno s heslem na obálce „Rodinné
pasy“.
Využít můžete i služeb Turistického informačního centra
ve Velkých Pavlovicích. Zde Vám pracovnice ochotně poradí
s vyplněním a odesláním formuláře o registraci prostřednictvím
internetu a současně Vám podají vysvětlení v případě dalších
dotazů.
Jak a kdy pas získám?
Po odeslání přihlášky bude rodině zaslán
průkaz v podobě karty,
se jménem rodiny včetně data platnosti karty,
Označení poskytovatele slevy
na adresu uvedenou
v přihlášce.
Jak poznám poskytovatele slev v rámci projektu?
V rámci sítě jsou všichni poskytovatelé slev, kteří jsou zapojeni do projektu „Rodinné pasy“, označeni samolepkami, případně
stojánky s graﬁkou „Rodinných pasů“ či samolepkou Sphere
Card.
Kde najdu ucelený aktuální seznam poskytovatelů slev včetně
výše procenta poskytované slevy?
Možnosti máte dvě – elektronický katalog s úplným seznamem poskytovatelů slev a výhod s průběžnou aktualizací najdete na webové adrese http://www.sphere.cz nebo
http://www.rodinnepasy.cz, kde si můžete katalog jednoduše
stáhnout.
Doufáme, že našeho tipu „Jak ušetřit výdaje rodinného rozpočtu“ využijete a prožijete tak více příjemných chvil strávených
s rodinou!
Karolína Bártová
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školní okénko

Sadováček na krojovém plese

BABY COUNTRY na Country bále

„Děcka, velcí budú mět krojovej ples!“
„Šak sme pozvaní, pudem taky.“
A tak děti ze Sadováčku šly. Za doprovodu dechové hudby
Sokolka si při nástupu vykračovaly téměř jako dospělí. Braly to
docela vážně. Po vydařeném nástupu, který byl doprovázen bouřlivým potleskem přítomných, předvedly připraveny program za
doprovodu harmoniky p. uč. Dobrovolné.
A na závěr? „Noženky si odpočaly, do tanca nám hrajte! Muziko.“ A Sokolka zahrála. Do tance i na odchod.
V dětských očích byla vidět radost z pohybu i z kladné odezvy dospělých. Líbily se!
Přestože bylo 20.00 hodin, na dětech nebyla znát únava.
Vždyť si přece raději už odpoledne odpočinuly.
Tak ať je zase někdy příště tolik elánu a radosti.

Děti z tanečního kroužku BABY COUNTRY zazářily svým
tanečním vystoupením na Country bále se skupinou Colorado.
Děti skvěle zvládly náročné pohybové prvky i tempo téměř dvacetiminutového vystoupení. Návštěvníky Country bálu okouzlily
nejen svým tanečním elánem, ale i novými kostýmy, které mohly
být pořízeny za ﬁnančního přispění města.
Úspěšné vystoupení dětí můžete zhlédnout ještě jednou a to
na Country bále, který pořádá YMCA Rakvice v sobotu 10. března 2007 v sále sokolovny. Přijďte se na náš určitě podívat!
Alena Cendelínová

Z. Pláteníková a R. Klašková
vedoucí souboru

Téměř jako dospělí … Foto: archiv MŠ

Zápis do 1. třídy
Jako každoročně proběhl na naší škole dne 1. února 2007 zápis dětí do první třídy. Zatímco dříve doprovázely do školy děti
převážně maminky, dnes se zápisu účastní
celé rodiny, včetně babiček a dědečků. Z toho vyplývá, že rodina chápe přijetí dítěte do
školy jako významný krok v jeho životě.
Letošní zápis jsme připravily formou
povídání „ O pejskovi a kočičce“. V tomto
duchu byly vyzdobeny i jednotlivé třídy,
v nichž nechyběly ani různé hry a stavebnice pro děti a jejich sourozence. Na očích
všech budoucích školáčků bylo patrné napětí a očekávání něčeho nového a neznámého.
Některé děti byly usměvavé, jiné zase ostýchavé a nejisté. Ale v příjemné atmosféře
se všem podařilo zapojit do připraveného

programu. Při povídání o pohádce nám nakreslily obrázek, zarecitovaly básničku, nebo se pochlubily znalostí čísel a písmenek.
Za odměnu dostaly pamětní list a složku se
svým jménem a omalovánkami.
Chlapci a děvčata z 5. ročníku připravili
pro děti papírové stojánky na tužky v podobě slonů a žraloků, v nichž na ně čekalo
pero. Žáci keramického kroužku, pod vedením Ing. Marie Šmídové, pro ně vyrobili
zase různé keramické ﬁgurky.
Věříme, že se všem dětem v naší škole
líbilo a těšíme se, že je v září přivítáme ve
školních lavicích.
Za kolektiv učitelek I. stupně ZŠ
Mgr. Miroslava Fišerová
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Hodnocení za I. pololetí školního roku 2006/2007
Základní škola
Uplynulé období na základní škole
přineslo celou řadu událostí, které zaslouží
pozornost. Mezi takové patří především
další zlepšování prostředí pro žáky i vyučující. Byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce školních budov a okolí školy, těsně
před ukončením 1. pololetí školního roku
byl dokončen nově zrekonstruovaný vstup
pro žáky 2. stupně. Předpokládáme, že
všechny uvedené změny přinesou jednak
efekt výchovný - estetické prostředí, jednak efekt ekonomický - zateplení školních
budov, splnění hygienických požadavků
apod.
V oblasti výchovně vzdělávací bylo
středem pozornosti uzavření vyučovacích
výsledků, zhodnoceno bylo chování našich
žáků. Z celkového počtu 326 žáků všichni
prospěli. Vždy konstatujeme rozdílnost
v přípravě na vyučování a tím i pak rozdílnost v učebních výsledcích. Zatímco žáci
1.- 5.ročníku velice dobře spolupracují se
svými vyučujícími, z výsledků a přístupu
máme radost, postupně s vyššími ročníky
a věkem dochází k menšímu zájmu o dosažení odpovídajících výsledků. Nechci
v žádném případě tento stav dostat do
polohy, že vesměs žáci na 2. stupni nejeví
o vyučování patřičný zájem. Domníváme
se, že je to z těch důvodů, že v současné
době některé typy středních škol snížily
nároky na přijetí. S tímto rozhodně nemů-

Gymnázium
V současné době, kdy probíhá již II.
pololetí školního roku, se chci vrátit k tomu, jak probíhalo předcházející období na
gymnáziu.
Na naší škole studuje 306 studentů.
Konstatuji, že z tohoto počtu studujících
prospělo 86 studentů s vyznamenáním.
U dalších studentů se podařilo a daří plnit v odpovídající míře cíle ve výchovně
vzdělávací oblasti, někteří studenti musí
ve studiu přidat.
Je pravdou, že studium je opravdu náročné. Je to však odraz požadavků a nároků jak vysokých škol, kam především naši
studenti budou odcházet a pro toto studium se připravují, tak i potřebám zvýšení
úrovně všeobecného vzdělání. Jsem rád,
že právě tuto skutečnost si velká většina
studentů uvědomuje již nyní.

žeme být spokojeni a proto žádáme především rodiče o těsnější spolupráci. Chceme
opravdu dosáhnout u žáků optimálních
vzdělávacích výsledků. Věřím, že tento
jev bude opravdu přechodný.
V chování a vystupování na jedné
straně máme z velké většiny našich žáků
radost, na druhé straně jsou však žáci,
kteří se opravdu odpovídajícím způsobem
nechovají. Jestliže někdo porušuje školní
řád, musí počítat s výchovným opatření.
Chtěl bych požádat rodiče, aby této výchovné oblasti věnovali společně s námi
významnou pozornost. Dochází mnohdy
k tomu, že jednotlivci narušují souvislou
vzdělávací práci velmi negativně. Jestliže
se někomu zdá toto hodnocení v určitých
směrech přísné, věřte, že se to opravdu
netýká většiny, ale že jsem chtěl upozornit
na náročnou práci učitele a potřebnou soustavnou spolupráci školy a rodiny.
Nechci hovořit pouze o problémech.
Vždyť kladné stránky opravdu převažují.
Naše škola svým žákům nabízí celou řadu
různých činností a žáci se do nich zapojují.
Na 1. stupni významným způsobem přispívají různé zájmové kroužky organizované
naší školní družinou. Činnost školního klubu pro žáky vyššího stupně organizuje na
280 žáků v různých činnostech. Největší
zájem je o kroužky keramický, výtvarný,
ale rovněž tak kroužky sportovní, kroužek
vaření, sborový zpěv a některé další. Cílem je získat vedoucí pro zahájení činnosti

házené. Naše škola organizuje pro žáky
zájezdy na divadelní představení do Brna,
které se velkou měrou podílí na formování estetického cítění žáků. Pravidelně žáci
navštěvují ﬁlmová představení, zúčastňují
se výtvarných a pěveckých soutěží apod.
Vycházky, exkurze např. do Planetária
v Brně, do muzea v Kobylí, pořádání lyžařského zájezdu, připravujeme plavání
- tyto a jiné akce jsou nedílnou součástí
činnosti školy.
V době, kdy vychází tento zpravodaj,
máme již ukončený zápis do 1. ročníku ZŠ,
žáci mají za sebou i jarní prázdniny a nyní
vycházející žáci podávají přihlášky ke
studiu na střední školy. Pro informaci dodávám, že žáci 9. ročníků podají přihlášku
na střední školy, stejně tak i mnozí žáci 5.
ročníků ke studiu na gymnáziu nejpozději
do 28. února 2007.
V závěru mi dovolte, abych poděkoval
našim lékařům ve Velkých Pavlovicích
za velmi dobrou spolupráci, kteří jednak
nezištně pomáhají v náhlých situacích ve
škole, ale i za preventivní prohlídky a to
jak u žáků, tak i u pracovníků škol.
Do II. pololetí přeji hodně úspěchů
všem našim žákům. Přeji si, aby výsledky
byly co nejlepší a všichni rodiče pak měli
radost.Svým spolupracovníkům děkuji za
jejich práci.

Pokud rekapituluji hlavní úkoly školního roku, musím zdůraznit, že se významně
promítají návrhy oblastí, které naši vyučující realizují. Jde o přípravu studentů
k různým aktivitám, soutěžím a olympiádám, realizaci akcí, které rozšiřují jejich
obzor. Daří se naplňovat záměry v návštěvě divadelních představení v Brně, které
nabízíme všem ročníkům. Jsme rádi, že
divadelní představení jak v anglickém, tak
německém jazyce mnohé naše studenty,
zvláště vyšších ročníků, získávají. Již
tradičně naši studenti nejvyšších ročníků
navštěvují Prahu, významné jsou pravidelné návštěvy Vídně. Setkání s uměním
patří k oblastem, které dostávají na naší
škole svou váhu. V letošním školním
roce to byla realizace projektu Cesty 2006
společně se ZUŠ Senica. K významným
akcím řadíme i setkání s umělci, návštěvy

knihoven, ale také pořádání ﬁlmových
představení. Ve sportovních aktivitách
jsou to především pořádané turnaje v kopané a ﬂorbalu. Uznání je třeba vyslovit
i našim studentům, kteří své sportovní
výsledky na významné úrovni prezentují
i v jiných sportovních oddílech, než ve
Velkých Pavlovicích.
Jsem rád, že mohu jmenovat akce jak
vzdělávacího charakteru, kterých je naše
škola pořadatelem, a to ať je to na okresní
úrovni matematická olympiáda a olympiáda německého jazyka, v nejbližším období
to bude okresní kolo Wolkerova Prostějova pod záštitou starosty města, nebo
pořádání okrskových kol ve sportovních
soutěžích.
Je třeba zvýraznit akce, které mají
význam pro naši školu. Jsou to prezentace
vzdělávací nabídky na akcích v Hodoníně

PaedDr. Antonín Kavan
ředitel základní školy
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a Břeclavi, na dnech otevřených dveří,
které naše škola pravidelně pořádá pro
veřejnost.
Do dalšího období nám jde o to, aby
naše škola poutala pozornost nejenom
blízkého okolí, ale i nadále co nejširšího
počtu škol jak našeho okresu, tak i okresu
Hodonín.

Chci poděkovat sponzorům, kteří naši
škole významným způsobem pomáhají.
Děkuji manželům Pěnčíkovým ze Staroviček, ﬁrmě Mikulica, Ing. Horáčkovi,
manželům Pláteníkovým, p. Tesárkovi
a p. Dufkovi z Bořetic. Velmi si této významné pomoci vážíme.
Závěrem přeji všem studentům hodně

úspěchů ve II. pololetí a studentům oktávy
a 4.A hodně štěstí ve výběru dalšího studia
a v dosažení co nejlepších výsledků u maturit. Svým spolupracovníkům děkuji za
dosavadní práci.
Dr. Antonín Kavan
ředitel gymnázia

Dny otevřených dveří na Gymnáziu
Gymnázium Velké Pavlovice uspořádalo i v letošním školním
roce dvakrát. Den otevřených dveří, a to v prosinci a začátkem
února.
V tyto dny si žáci i s rodiči z Velkých Pavlovic a dalších obcí okresu
Břeclav a Hodonín prohlédli kmenové
třídy a odborné pracovny. V pracovně
fyziky a chemie si vyzkoušeli chemické
a fyzikální pokusy, v pracovně biologie
si prohlédli pomůcky využívané v hodinách, v pracovně informatiky využili internet a výukové programy a v pracovně
cizích jazyků si poslechli cizojazyčnou
nahrávku z kazety. V prostorách školy
shlédli výstavku výtvarných a literár-

ních prací studentů gymnázia. Žáky i rodiče upoutala, kromě již
zmíněných odborných pracoven, i tělocvična se sportovním areálem a ateliér výtvarné výchovy. Žáci
získali informace o studiu i o zájmové
činnosti a využili možnosti prověřit si
své znalosti z matematiky a českého
jazyka ve zkušebních testech, které jim
byly průběžně opravovány.
Středeční odpoledne se vydařila, za
což patří poděkování profesorům gymnázia a studentům, kteří se ujali rodičů
a jejich dětí při prohlídce budov.
Mgr. Pavla Prátová
zástupkyně ředitele gymnázia

Studenti při laboratorních pracích.

Návštěva kulturních akcí
Vést děti k estetickému a kulturnímu vnímání není v dnešním
světě rychle se rozvíjející techniky žádný snadný úkol. Proto
k tomu využíváme ve škole každé sebemenší příležitosti. Spoustu
podnětů nám poskytují i akce konané v našem městě. V poslední
době jsme navštívili na radnici výstavu obrazů „Obrazy zo Záhoria“ a „Krajina pod Pálavou.“ Je vždy zajímavé, když se děti
po takové návštěvě snaží svým originálním způsobem napodobit
umělce a vyjádřit malbou svoje zážitky a pocity.
Velmi pěkná byla také výstava exotického ptactva od našich
zdejších chovatelů. Děti se zajímaly o chov a krmení ptáků.
Zjišťovaly, co je potřeba k tomu, aby mohly chovat papouška či
andulku. A co na ni říkali sami žáci ze IV. B třídy?
V jedné hodině výtvarné výchovy jsme navštívili výstavu cizokrajného ptactva. Výstava byla v chovatelské hale. Bylo tam
hodně druhů ptáků. V malé kleci byly krásné zebřičky. Svoje jméno mají podle zebrovitě pruhovaného peří na krku. Nejveselejší
barvu peří měli oranžoví kanárci, kteří se mi nejvíc líbili, protože
také krásně zpívali.
Martin Svozil
Líbilo se mi, jak tam seděl na bidýlku žlutozelený ptáček.
Nevím, jak se jmenuje, ale byl pěkný. Zpívali tam i malí ptáčci
v jedné kleci. Zajímavý byl papoušek, protože měl hodně barev.
Všichni měli dlouhý ocásek. U dveří běhaly slepice, asi se pro-

dávaly, protože tam visela cenovka. To byla moje hezká exotická
výstava.
Sabina Osičková
Za kulturou však vyjíždíme i mimo město. Pravidelně navštěvujeme krásně zrekonstruované a útulné brněnské divadlo Polárka. O úrovni zdejších divadelních představení svědčí i neustále
rostoucí zájem škol a veřejnosti, takže si musíme objednávat vstupenky s větším předstihem, než tomu bylo doposud. Na podzim
viděli naši nejmenší představení „Tři medvědi a babka Chňapka.“
Je to výběr z anglických, skotských, irských a velšských pohádek
obsahující čtyři příběhy.
Třetí a čtvrté třídy shlédly pohádku „Rumcajs“zpracovanou
netradičním a vtipným způsobem. Loupežník Rumcajs dětem
prozradil, co je sedminásobná polévka. „ Jeden díl se sní k snídani, druhý k obědu a třetí k večeři. Čtvrtým dílem se namažou
podrážky, pátým se vyleští pistole, šestým se ulije oheň a sedmý
díl polévky loupežník vypije, když má v noci žízeň.“ A to je jen
jedna z mála rad, které děti dostaly.
Nejstarší žáci z pátých ročníků viděli výběr tří balad z Kytice
od K. J. Erbena – Vodník, Poklad a Svatební košile. Toto představení dětem jistě pomohlo při pochopení významu Erbenových
básní a doplnilo praktickou ukázkou výuku ve škole.
Se zájezdy do divadel nekončíme a těšíme se již na další hry
a pohádky v měsíci březnu.
Mgr. Miroslava Fišerová
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Poslání a úkoly ZUŠ Velké Pavlovice
Hlavním posláním školy je poskytovat základní odborné
na veřejné vánoční besídce pro rodiče, 16. 12. 2006 vystoupila
vzdělání v oborech hudebním, literárně dramatickém a tanečním,
chlapecká dechovka a dívčí pěvecký sbor s pásmem koled na
které jsou na škole zřízeny.
Vánočním jarmarku v Bořeticích, dále 16. 12. 2006 vystoupil
V hudebním oboru má škola 130 žáků (v souladu s výpisem
ﬂétnový soubor Cácory na předvánočním koncertě v Mikulčicích,
MŠMT platným od 1. 9. 2002), 6,36 přepočtených úvazků
17. 12. 2006 vystoupila chlapecká dechovka s dívčím sborem na
pedagogických pracovníků. Kromě individuální výuky hry na
Koncertě u vánočního stromu ve Velkých Pavlovicích, 19. 12.
hudební nástroje (klavír, elektrické klávesové nástroje, akor2006 vystoupili klavíristé ze tř. řed. M. Karberové, recitační soudeon, housle, kytara, zobcové ﬂétny všech typů, příčná ﬂétna,
bor p. uč. K. Jarošové a žáci p. uč. O. Jeřábka na předvánočním
žesťové a dřevěné dechové nástroje), navštěvují žáci hromadnou
koncertě pro veřejnost a rodiče, 20. 12. 2006 byla uspořádána vávýuku přípravné hudební výchovy, hudební nauky, komorní hry
noční besídka klavíristů ze tř. p. uč. L. Stehlíkové, 21. 12. 2006 se
(ﬂétnové a žesťové soubory,
konala vánoční besídka žáků
cimbálová muzika, chlapecká
ze tř. L. a V. Stehlíkových
dechovka) a sborového zpěvu.
na odloučeném pracovišti
Škola pravidelně veřejně preškoly v Kobylí, 21. 12. 2006
zentuje výsledky své práce na
uspořádal vánoční besídku
besídkách a koncertech ZUŠ
se svými žáky ve Vel. Pavi na kulturně-společenských
lovicích p. uč. R. Zeman.
akcích v rámci Města Velké
Další činností školy bylo
Pavlovice i okolí.
zajišťování hudební složky
V literárně-dramatickém
při oslavách vánočních svátoboru má škola 10 žáků
ků v kostele Nanebevzetí
(v souladu s výpisem MŠMT
P. Marie ve Vel. Pavloviod 1. 9. 2002) a 0,18 úvazku
cích (vystoupení pěveckých
pedagogického pracovníka.
sborů, dechovky, učitelů
V tanečním oboru má škola
a žáků ZUŠ 24., 25. a 26.
15 žáků (t.j. 1/2 povoleného
12. 2006 a 1. 1. 2007).
počtu žáků dle výpisu MŠMT
V rámci udržování
1. 9. 2002) a 0,18 úvazku
a rozvíjení folklórních trapedagogického pracovníka.
dic našeho města připravuDechová hudba ZUŠ při vánočním jarmarku. Foto: Z. Karber
Organizačně se škola řídí vyjeme společné vystoupení
hláškou MŠMT č. 292/1991 Sb.
cimbálové muziky s tanečním
o základních uměleckých školách, v platném znění. Odborně vysouborem na oslavě svátku matek v neděli 13. 5. 2007 v 15.00
chází výuka z učebních plánů MŠMT pro ZUŠ ze dne 26. 6. 1995
hodin v sokolovně ve Vel. Pavlovicích.
č.j. 18418/95 a učebních osnov pro jednotlivé obory.
Celá ZUŠ společně připravuje Velký jubilejní koncert k 50.
Škola poskytuje vzdělání ve jmenovaných oborech žákům
výročí úmrtí I. ředitele velkopavlovické hudební školy p. Karla
základních a středních škol ve Velkých Pavlovicích, Kobylí (odFrance. Na koncertě, který se uskuteční dne 20. 5. 2007 v 15.00
loučené pracoviště školy) a okolí (Němčičky, Bořetice, Vrbice,
hodin ve výstavním sále městské radnice, se představí soubory
Zaječí, Starovičky, Brumovice, Rakvice, Čejkovice).
ZUŠ (chlapecká dechovka, dívčí pěvecký sbor, cimbálová muKromě přípravy žáků ke studiu na středních odborných
zika společně se souborem folklórních tanců, ﬂétnové soubory
a vysokých školách (hra na hudební nástroje i hudební teorie)
Cácory a Píšťalky, žesťový kvintet Alyjazz a recitační soubor)
je důležitým posláním školy pořádání výchovných koncertů pro
a sólisté, kteří představí všechny hudební nástroje, na které se
ostatní školy našeho města (MŠ, ZŠ a Gymnázium) a organizace
v naší ZUŠ učí žáci hrát.
kulturního života ve městě. Od 1. 7. do 31. 12. 2006 uspořádala
Nové zájemce o vyučování v ZUŠ zveme na talentové zkoušškola řadu koncertů a besídek a zúčastnila se aktivně i kulturních
ky, které se budou konat v naší škole dne 27. 6. 2007 od 13.00 do
akcí ve Vel. Pavlovicích, v Bořeticích, ve Velkých Bílovicích, ve
17.00 hodin. Děti od 5 let se dostaví v doprovodu rodičů a budou
Slupi u Znojma a v Mikulčicích.
odbornou komisí pedagogů vyzkoušeny z intonace a elementárDne 2. 9. 2006 vystoupily na Slavnostním velkopavlovickém
ního rytmu a ze zpěvu lidové nebo i umělé písně dle vlastního
vinobraní 3 soubory ZUŠ: chlapecká dechovka se zpěvačkami,
výběru.
cimbálová muzika ZUŠ a žesťový kvintet Alyjazz, 9. 9. 2006 na
Veškeré aktuální informace o dění ve škole, o způsobu plaSlavnostech chleba ve Slupi u Znojma vystoupily tyto soubory:
cení školného, rozpis besídek a koncertů jednotlivých pedagogů
dívčí pěvecký sbor, chlapecká dechovka, cimbálová muzika
ZUŠ, dokumentární fotograﬁe našich žáků i učitelů z vystoupení
a chrámový sbor pod vedením pedagogů ZUŠ, 19. 11. 2006 se
a také archivní fotky z 50. a 60. let minulého století naleznete na
chlapecká dechovka se zpěvačkami pod vedením p. uč. Z. Bílka
adrese http://www.zus-velkepavlovice.cz. Prostřednictvím www
stránek ZUŠ můžete posílat vzkazy, dotazy i omluvenky Vašich
zúčastnila I. ročníku Přehlídky dechových hudeb ve Velkých
dětí a přihlášky nových žáků k talentovým zkouškám.
Bílovicích, 24. 11. 2006 vystoupila cimbálová muzika ZUŠ na
mezinárodní vinařské soutěži Salon červených vín ve Vel. PavloMilena Karberová
vicích, 14. 12. 2006 vystoupili všichni žáci ze tř. p. uč. J. Míchala
ředitelka ZUŠ
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Z činnosti DDM
Připravujeme na březen a duben:
V neděli 4. 3. 2007 ve 13.00 hod. KURZ HRY NA DJEMBE, který se uskuteční v prostorách DDM Velké Pavlovice. Povede ho zkušený lektor a hráč na africké bubny Martin Maleček
z Brna.
Na sobotu 17. 3. 2007 od 13.00 hod. připravujeme po loňském
ohlasu znovu KURZ DRÁTKOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ. Kdo
má čas a chuť na rukodělné práce, může se přihlásit na DDM.

pro všechny holky a kluky, kteří se chtějí podívat k mravenečkům
a poznat jejich zajímavé, užitečné a hravé dny.
23. 7. – 27. 7. 2007 DOBA LEDOVÁ II – tak jako v minulém
roce bude pro děti připraveno mnoho překvapení z pravěké doby
mamutů.
Bližší informace o všech akcích získáte na DDM a na tel.
519 428 822

Capoeirando 2006
V sobotu 24. 3. 2007 se s námi můžete začít připravovat na
velikonoční svátky. Od 13.00 hod. budeme v prostorách DDM
vyrábět VELIKONOČNÍ DEKORACE Z PŘÍRODNÍCH
MATERIÁLŮ – ze sena a slámy. Chcete-li obohatit výzdobu
svého bytu velikonočními motivy, přijďte se inspirovat „jak na
to“.
Na středu 4. 4. 2007 připravujeme pro děti z MŠ CESTU
KOLEM SVĚTA.
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY připadají na čtvrtek a pátek
5. – 6. 4. 2007. V tyto dny se uskuteční na DDM tvořivá odpoledne od 13.00 – 17.00 hodin. Máme pro vás připraveno mnoho
nápadů jak se zabavit a vyrobit krásné maličkosti (čokovajíčka
s hračkou) a doplňky (slepičky, kuřátka a vajíčka plná zeleně).

Skvělý víkend prožila o prosincovém víkendu parta lidí,
kteří propadli staronovému trendu; brazilskému bojovému umění
Capoeira. Soustředění se uskutečnilo 16. – 17. 2. 2006 na SVČ
Hustopeče. Vznikla tady spousta nových přátelství a radostných
situací, byli zde nejen pravidelní návštěvníci kroužku Capoeira
Velké Pavlovice, ale i z Coracao de Capoeira Brno. Celkem tu
bezchybnou atmosféru tvořilo 25 nadšenců pro tento sport, 3
trenéři a 2 výborní kuchaři. Capoeira není pouze bojové umění,
ale i tanec a hudba. Zde na soustředění jsme cvičili také při zvuku
afrického bubnu djembe a a pravého brazilského berimbaa.
Kdo by se rád blíže seznámil s tímto sportem, má možnost každou sobotu od 13.30 hod. v malé tělocvičně ve Velkých
Pavlovicích, kde trénuje Jan Vlach z Brna. Těšíme se na viděnou
na příštím capoeirandu, které je plánováno na měsíc duben.
Za DDM Velké Pavlovice Jana Valoušková

V pátek 27. 4. 2007 jako každý rok i letos připravujeme
SLET ČARODĚJNIC. Těšíme se na všechny příznivce těchto
stvoření i na „rozené čarodějnice“, které si přijdou zaskotačit,
zatancovat a zasoutěžit. Přípravy kostýmů se uskuteční ve středu
a čtvrtek (25. a 26. 4. 2007).

LETNÍ PRÁZDNINY
1. HEROLTICE - od 30. 6. do 10. 7. 2007 pro děti od 7 do
13 let
- Celotáborová hra LETOPISY NARNIE
- Zaměření: moderní tanec, capoeira, sportovní, aerobik, keramika, angličtina
- Úhrada: 2.850,- Kč
2. HEROLTICE – od 23. 8. do 30. 8. 2007 pro mládež od 14
do 17 let
- Celotáborová hra OLYMPIJSKÉ HRY
- Zaměření: hudební, orientální tanec, moderní tanec, capoeira, sportovní, aerobik, keramika, angličtina
- Úhrada: 2.250,- Kč
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NA DDM VELKÉ PAVLOVICE jsou určeny pro děti, které se chtějí bavit a soutěžit, ale nerady
by odjížděly na delší dobu někam daleko. Na příměstském táboře
uskutečněném v prostorách DDM a v okolí V. Pavlovic je zajištěn oběd, svačinka a jednodenní výlet. Úhrada 500,- Kč za týden.
16. 7. – 20. 7. 2007 MRAVENČÍ POLEPŠOVNA – určeno

Z víkendu s brazilským bojovým uměním Capoeira

Pololetní prázdniny na DDM Velké Pavlovice
V pátek 2. února 2007 jsme se sešli na „Domečku“, abychom
mohli strávit DEN S PRÁZDNINAMI. Dětem jsme připravili
zajímavý program na volný čas, který si zasloužily po půlroční
práci ve škole.
Někteří pracující rodiče jistě ocenili celodenní program pro
děti. Původně bylo přihlášeno 18 dětí, avšak kvůli nemocnosti
přišlo jen jedenáct.
Všechny děti byly nadšeny výrobou gelových svíček, které
byly opravdu velmi povedené. Rukodělné práce vystřídaly intelektové hry cvičící pozornost a postřeh. Po obědě jsme šli na

školní okénko
hřiště, abychom využili slunečného, téměř jarního počasí a věnovali se tak míčovým hrám. Když jsme se dostatečně nadýchali
čerstvého vzduchu, zašli jsme do tělocvičny, abychom si ověřili
a rozšířili vědomosti a věnovali se obratnostním hrám.
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Keramika pro dospělé
První lednovou sobotu byla na domečku zahájena keramika pro dospělé. Každý týden se zde schází osm tvořivých žen
a s pomocí naší hodné slečny vedoucí kurzu Evy Káčerové se seznamujeme s různými technikami a prací s hlínou.Vyrábíme jak
dekorace pro okrasu, tak pro užitek. Jak se říká „fantazii se meze
nekladou“ a tak jsou i naše výrobky různorodé a originální.
V polovině měsíce ledna se podařilo získat keramickou pec.
Díky tomu budeme osvobozeni od převážení a přenášení výrobků
k vypalování.
Náš kurz měl zpočátku trvat jen jeden měsíc, ale díky nové
peci, zájmu účastnic a hlavně ochotě Evy se plánuje celoroční
provoz keramiky pro dospělé. Nejen pro mne je sobotní keramika
příjemným zpestřením zimy, ale třeba také i celého roku.
Lenka Michnová

Děti z DDM při vlastnoruční výrobě gelových svíček

Děti vyzkoušely známé Bludiště v oddíle „červených“
a „modrých“. Odkrývaly a poznávaly obrázky a doplňovaly známá lidová přirovnání. Sbíraly „Bludišťáky“ a vyzkoušely záludný
„balancovník“ s míčky (kdo sleduje televizní soutěže pro děti,
určitě tyto symboly zná). Vyzkoušely si znalostní soutěž Riskuj
s otázkami počasí, zvířata, rostliny, pohádky a olympijské hry.
Soutěž byla téměř vyrovnaná, vítězné družstvo získalo zasloužených 2300 bodů a druhé získalo jen o 300 bodů méně.
Na závěr se děti rozptýlily neznámými bramborovými hrami, které ukončily naši celodenní zábavu. Se sladkou odměnou
a krásnou svíčkou se účastníkům ani nechtělo domů.

Tou cestou necestou
zatížen údělem
potkán byl nevěstou
a padlým andělem.

Láska, prý čaroděj
jen bolest dává mi.
Proč zažívám jen beznaděj,
proč v srdci mám tamtamy?

K ránu když svítáním
Slunce kraj zaplaví,
stojím a upíjím
čaj, který nechladí.

Co komu jsem učinil, já
přítel přírody,
když v tomto období
sklízím jen úhory.

Přemítám o noci,
kam jsem šel?
Nevím sám. Není mi pomoci,
už brzy dodýchám.

Proč dál má být,
mé srdce bolavé?
Proč trpět mám,
vždyť se nic nestane…
Eva Mráziková, 4.A

Hrabalová Hana

Bogdan Trojak ve Velkých Pavlovicích
Naděje naší nejmladší poezie, pokračovatel Skácelův či Mikuláškův – tak bývá nazývána osobnost současného básnictví Bogdan Trojak, nositel Ceny Jiřího Ortena 1998 a Magnesie Litery
za poezii v roce 2005.
Studenti maturitní třídy Gymnázia ve Velkých Pavlovicích
v lednu završili přehled středoškolských
literárních dějin právě soudobou literaturou. Proto využili možnosti a pozvali
si na besedu Bogdana Trojaka žijícího
v blízkých Bořeticích.
Setkání proběhlo v pátek 26. ledna
2007 v aule gymnázia, kde byla připravena pro tuto událost výstava týkající se
života a činnosti této básnické osobnosti. Studenti zpracovávali dané informace
celý týden, prováděli literární interpretaci jeho básní a nakonec se pokoušeli
tvořit vlastní texty, které jsou taktéž
součástí výstavy. Při této příležitosti

vznikl i Almanach studentských prací.
Umělec studentům představil časopisy, v nichž působil, vyprávěl o rodném Těšínsku, četl ze svých překladů. Závěr pak byl
v podání jeho Balady o nepeřeném šípu z oceněné knihy Strýc
Kaich se žení.
Mgr. Renata Bláhová
vedoucí předmětové
komise pro český jazyk

Touha znát,
pokynout a jít,
je pryč se dnem,
kdy v touze mít
zradili jsme sami sebe.
Zdeňka Poláková, 4. A
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z farnosti

Co je půst?
21. února je popeleční středa, kterou začíná doba postní. Jak
to bylo s půstem ve Starém zákoně? Starý zákon předpisoval jen
jeden půst v roce, a to v Den smíření, ale zbožní židé se postili
dvakrát v týdnu, v pondělí a ve čtvrtek. V Písmu čteme: „Postím
se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů.“
I sebelepší zbožné úkony se však mohou stát sebestředné a formální. Tak tomu bylo často i s postem ve Starém zákoně. Člověk
se soustřeďoval pouze na asketický výkon a zapomínal na druhé.
Bůh však vyžaduje především milosrdenství k potřebným. To
přináší ovoce a obohacuje i dárce.
Modlitba a půst jsou důležitými náboženskými úkony, které
doporučoval Pán Ježíš nejen slovem, ale i příkladem. Je to však
jen prostředek, cesta, ne cíl. Zbožnost nespočívá v lidských úkonech. Podstatou zbožnosti je spojení s Bohem. Modlitba a půst
činí člověka schopnějším, aby přijal Boha do svého srdce.
Půst znamená, že přeji život druhému. Nejprve dám jíst dítěti
to je přirozená rovina. Nadpřirozená spočívá v tom, že nejprve se
postím a potom dát ušetřené peníze druhým. Ježíš se postí k oběti
života. Půst připravuje člověka na to, aby položil svůj život pro
druhého. My máme zprostředkovat Boží život druhému člověku
postem. Bez modlitby je půst přirozená záležitost, s modlitbou je
to svatý půst.
Pokud chceme dobře prožít letošní velikonoce, je třeba se
postní dobou na ně důkladně připravit. Musíme umřít s Ježíšem,
abychom pak mohli být s ním vzkříšeni k novému životu. Když si
budeme sypat popel na hlavu, ať to není jenom gesto, ale opravdu
v srdci prožíváme svoji pomíjivost a obrácení. Ať tuto dobu postní využijeme k nápravě svého života.
P. Petr Papoušek

Fórum mládeže 2007
Na přání našeho Otce Petra jsme reprezentovali naši farnost
na Foru mládeže. V pátek po příjezdu jsme se ubytovali na chla-

peckém internátu Petrinum v Brně. Tuto super akci odstartovala
mše svatá s otcem Kubínem. Základem setkání byla práce ve skupinách na téma ,,solidarita ve farnosti“ ve formě otázek. Inspirací
k řešení nám byly přednášky PhDr. Zemana a Mons. Mikuláška.
Každá skupina přednesla své odpovědi na panelové diskusi otci
biskupovi a hostům.
Na sobotní večer bylo pro nás připraveno překvapení v podobě netradiční křesťanské kapely. Dnešní den jsme zakončili
společnou a soukromou adorací. V neděli jsme dostali možnost
zeptat se na všechno co nás zajímá otce biskupa. Opět jsme sešli
ve skupinkách rozjímali nad písmem svatým. Potom následovala mše sváta s otcem biskupem. Jako upomínku jsme dostali
něčí výsledek dastroskopicčí prohlídky, tj.otisk ruky s letošním
motem: ,,Jak jsem miloval vás, tak se i vy milujte navzájem.“
Následoval oběd, úklid, rozloučení s přáteli a odjezd domů. Po
celý víkend nás doprovázela hudba a zpěv scholy ze Žďáru nad
Sázavou a animátoři Petra a Mirek.
Toto setkaní nám dalo mimo jiné spoustu nových informací
a krásných vzpomínek. Tímto chceme také poděkovat otci Petrovi za to, že jsme tam díky němu mohli být.
P. Petr Papoušek

Biřmovanci
V naší farnosti se připravuje 45 mladých lidí na svátost křesťanské dospělosti, na svátost biřmování. Tato svátost jim bude
udělena v roce 2008 z rukou našeho biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho. V rámci této přípravy farnost pořádá různé přednášky.
V pátek 19. ledna 2007 se uskutečnila na Městském úřadě
přednáška P. Petra Bartoňka na téma Sekty. Otec Petr se již 20 let
zabývá touto problematikou v České republice. Přednáška byla
velice zajímavá.
V pátek 2. února navštívil naši farnost Mgr. Dr. Ing. Pavel
Konzbul, který přednáší morálku na Biskupském gymnázium
v Brně. Na setkání jsme se dověděli, jak žít podle 6. přikázání.
V březnu nás navštíví manželé Svobodovi z komunity Emanuel. Na podzim P. Jaromír Smejkal, který má téma: Svoboda
a závislost.
P. Petr Papoušek

MASOPUST
Masopust je třídenní lidový svátek, který předchází
čtyřicetidennímu půstu před Velikonocemi. Jeho kořeny lze
údajně nalézt již v pohanských dobách, kdy byl předzvěstí
jara. Pro naše předky byl oﬁciálním svátkem obžerství.
Příprava na masopust začínala již ve čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný též „tučný čtvrtek“. Panovalo
přesvědčení, že v tento den má člověk pít a jíst co nejvíce,
aby byl celý rok při síle. Hlavní masopustní zábava se odehrávala v neděli. Servíroval se bohatý oběd, ale netrval příliš
dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice.
Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často protáhl
až do rána. Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení
zábavy a tance. V mnoha vsích se konal tzv. mužovský bál,
kam neměla přístup svobodná chasa a tanci se mohli oddávat
pouze ženatí muži a vdané ženy. Vyvrcholení celého masopustu nastalo v úterý. Vesnicemi procházeli průvody maškar.
Obvykle nechyběl vlastní Masopust, dále Medvěd, Slaměný

neboli Pohřebenáč, Klibna nebo také Šiml, Žid s pytlem na zádech, Bába s nůší, Kominík s žebříkem,Turek a mnoho dalších.
Masky byly všude pohoštěny něčím k zakousnutí a především
pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí.
Masopustní zábava končila vždy přesně o půlnoci. Lidé totiž věřili, že pokud budou o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se
mezi nimi ďábel. Ponocný zatroubil na roh a rychtář nebo někdo
z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protože
nastala Popeleční středa a s ní předvelikonoční půst.
Letošní masopust dle kalendáře již proběhl (10. a 11. února),
ale o masopustní veselí nebudete v žádném případě ochuzeni.
Na dospělé čekají 3. března oblíbené a veselé Šibřinky plné
maškar, o den později potom pro děti maškarní bál plný hudby,
tance, soutěží a krásných cen pro nejmenší. Srdečně vás tímto
zveme!
Věra Procingerová
(Zdroj: Travel in the Czech republik)

kultura
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Jak bylo na krojovém plese…
Letošní bohatou plesovou
sezónu zahájil Krojový ples, uspořádaný Velkopavlovickou chasou.
Nejmladšími hosty plesu byly děti
z folklórního souboru Sadováček
z mateřské školy, které svým
krásným tanečním vystoupením
ples zahájily a současně prokázaly, že jednou budou našimi dobrými nástupci v zachování lidových
tradic našeho regionu.Všichni
ostatní návštěvníci je doprovázeli
zaslouženým potleskem.
Vystrojená Velkopavlovická
chasa zatančila v počtu 24 párů
Českou besedu. Velké poděkování za secvičení nástupu a besedy
patří Veronice Draškové, která
naší přípravě věnovala spoustu
času a trpělivosti. K dobré pohodě

opis
d
ý
n
v
Děko

a spokojenosti všech hostů
přispěla i skvělá dechová
hudba Sokolka ze Šakvic,
která svým profesionálním
výkonem nechtěla tanečníky
za žádnou cenu pustit z tanečního parketu. K veselé
zábavě za námi přijela v hojném počtu i krojovaná chasa
z okolí. Poděkování patří
rovněž všem, kteří přispěli
svým darem do slosovatelné
tomboly.
Zbývá již jen Vám všem,
kteří jste nás svou návštěvou
na plese podpořili, poděkovat. Věříme,že jste se všichni
dobře bavili. A kdo veselý
nebyl, sám sobě škodil.
Za Velkopavlovickou chasu Roman Švásta
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Výzva: hledá se promítač
Město Velké Pavlovice hledá
zájemce o promítání ﬁlmů v Městském kině. Podrobné informace
u tajemnice MěÚ paní Jitky Krátké, nebo na tel. 519 428 149.

Městská knihovna v roce 2006
Čtenáři mají možnost
vybrat si v knihovně z téměř
13.000 svazků knih, převažuje beletrie, které je 9.000
a naučné literatury 4.000
svazků. Celkem odebírá
knihovna 33 druhů periodik,
některé z nich, jako jsou časopisy o bydlení, fauně, ﬂoře
a zeměpisné, jsou odebírány
jako remitendy, tedy s měsíčním zpožděním, ale i tak je o ně velký zájem, což dokazuje číslo
4.065 výpůjček periodik.
V loňském roce navštívilo knihovnu 4.850 čtenářů, kteří si
vypůjčili 21.890 svazků knih a časopisů, z toho bylo 4.035 naučných knih a 17.855 beletrie. V hojné míře návštěvníci využívali
služeb internetu, v roce 2006 to bylo 920 uživatelů.

Nejžádanější knihy beletrie pro dospělé:
1. Lenka Vrbová: Obrácené srdce
2. Barbara Wood: Plamen duše
3. India Edghill: Královna ze Sáby
Nejvíce půjčovaná naučná literatura:
1. P. Ackermann: Metodiky ochrany zahradních rostlin
2. J. Salomé: Naslouchej sám sobě a porozumíš
3. M. Zeman: Jak jsem se mýlil v politice
4. Literatura faktu
Zveme Vás tímto k návštěvě knihovny, knihy které zde nenajdete, zajistíme z jiných knihoven, rádi Vám poradíme při výběru
a odpovíme na Vaše dotazy. Nabízíme hezké knihy Vašich oblíbených autorů a příjemně strávené chvíle Vašeho volna při četbě
knih.
Ludmila Plhalová
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Vzpomínka na Vánoce
s pásmem koled dívky z pěveckého sboru
Vůně vánočního cukroví, svapři ZUŠ pod vedením paní učitelky Kvěřeného vína, medových perníčků,
toslavy Jarošové a Mileny Karberové.
zvědavá světélka v dětských očích,
Sbor excelentním výkonem doprovázela
rozzářený strom, nostalgické koledy
dechová hudba při ZUŠ pod taktovkou
a příjemná vánoční nálada - to vše
pana učitele Zbyňka Bílka. Po společném
bylo k mání na náměstí, pod okny
zazpívání si nejstarší dochované české
velkopavlovické radnice, poslední
koledy „Narodil se Kristus Pán“, která
neděli před loňskými Vánocemi.
se slavnostně nesla celým náměstím, děti
V neděli 17. prosince 2006 zde
vystřídal mužský Presúzní sbor. Veselých
proběhlo tradiční koledování u vávánočních písní a koled se pak v uvolněnočního stromu spojené s jarmarnějším duchu ujala místní country kapela
kem lidových řemesel se vším, co
COLORADO, která vyhrávala všem
k Vánocům patří.
zúčastněním k zpříjemnění nálady při
Již od ranních hodin se procháVánoce patří především dětem
popíjení svařeného vína a ochutnávání
zeli první návštěvníci po náměstí,
připravených specialit.
které bylo zaplněno dřevěnými stánky ozdobenými zelenými
Během celého dne bylo možné navštívit ve výstavním sále
vánočními chvojkami, a zvědavě pokukovali a vybírali, co by
radnice prodejní výstavu obrazů malířů Štefana Ortha a Jozefa
ještě mohli koupit svým blízkým pod stromeček. Nabídka byla
Chreny „Obrazy zo Záhoria“. Autoři olejomaleb se zaměřili, jak
široká, avšak v dobrém slova smyslu „omezená“ výhradně na
již z názvu vyplývá, na obrazy okolo slovenských měst Senica,
lidová řemesla a rukodělné výrobky, jako jsou výrobky ze dřeva,
Gbely, Malacky, Stupava a Holíč, ale pozornosti nikoho zajisté
kukuřičného šustí, medové perníčky a výrobky dětí z velkopavneunikly obrázky z Velkých Pavlovic, okolí města a také něco
lovického Domu dětí a mládeže. Od desáté hodiny dopolední
málo z moderní abstraktní tvorby.
začal bohatý kulturní program. Příjemnou atmosféru adventu
Věříme, že se všichni přítomní na jarmarku pod rozzářeným
podtrhovala hudba žesťového kvintetu při ZUŠ Velké Pavlovice
vánočním stromem příjemně vánočně naladili a prožili pěknou
ALLYJAZZ, v poledne vystoupilo s pásmem věnovaným Vánotřetí adventní neděli.
cům cimbálové trio RIVUS a od druhé hodiny odpolední si mohli
Závěrem bychom rádi poděkovali paní Ludmile Pavelkové,
návštěvníci jarmarku zazpívat koledy s dětmi chrámové scholy
která se velkou měrou podílela na organizaci akce a tím se spoDEO GRATIAS z Bořetic.
lu se všemi pořadateli zasloužila o důstojný průběh Vánočního
V 16.00 hod. začal hlavní kulturní program. Úvodního slova
jarmarku. Děkujeme a těšíme se o příštích Vánocích u radnice
se před jeho zahájením ujal starosta města Ing. Pavel Procházka,
nashledanou!
který popřál všem spoluobčanům krásné prožití vánočních svátKarolína Bártová
ků a šťastný start do nového roku 2007. Jako první vystoupily

MAŠKARNÍ PLES 2007
TJ Slavoj Velké Pavlovice srdečně zve všechny zábavychtivé
občany na tradiční vyvrcholení plesové sezóny ve městě - Maškarní ples aneb ŠIBŘINKY 2007.
Své masky si pečlivě připravte na sobotu 3. března 2007,
kdy proběhne tento ples v místní sokolovně a to od 20.00 hodin.
Slavností průvod masek bude zahájen v cca 21.00 hodin. Všechny
masky mají samozřejmě vstup zdarma, pro ostatní návštěvníky je
vstupné symbolické – 70,- Kč.
Nejlepší masky budou opět vyhodnoceny všemi účastníky
plesu a budou odměněny v kategoriích jednotlivec a skupina.

K tanci a zábavě Vám bude vyhrávat skupina ESSO MUSIC
z Lanžhota, která již loni doslova uchvátila návštěvníky plesu
svými známými šlágry a vyhrávala až do brzkých ranních hodin.
Pro návštěvníky plesu bude připraveno bohaté občerstvení,
tentokrát dokonce dvě „pekla“ a velmi hodnotná tombola.
Vstupenky na ples si můžete zakoupit nebo zamluvit na ubytovně TJ Slavoj nebo telefonicky na čísle 604 604 991 (F. Čermák) od 19. února 2007.
František Čermák

Výzva pro místní fotografy - profesionály i amatéry
Město Velké Pavlovice, kulturní komise a velkopavlovičtí
fotografové - profesionálové i amatéři - uspořádají ve dnech 9.
až 18. března 2007 ve výstavním sále radnice výstavu místních
fotografů. Pokud je pro Vás fotografování koníčkem a máte ve
své sbírce pěkné obrázky, které byste měli zájem vystavit, při-

pravte si je (nejméně tři kusy o rozměru min. 18 x 24 cm) a přineste na Turistické informační centrum, Hlavní 9. Zde Vám
budou podány bližší informace - tel. 519 428 149. (Podrobné
informace najdete i na www.velke-pavlovice.cz/Aktuality)
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SDH Velké Pavlovice
Po téměř roční odmlce se opět můžete dozvědět co dělají
hasiči ve Velkých Pavlovicích. V tomto článku jsem se rozhodl
zrekapitulovat rok 2006 z pohledu občana Velkých Pavlovic.
Co mně hasiči v roce 2006 dali? Co mně vzali?
Co by mně hasiči mohli dát? Možná tak pár kubíků vody, kdyby mně hořela střecha nad hlavou. A to bych je ještě požádal, aby
si nechali vodu i na jiné požáry, aby se mi nepromočil strop.
Když se však zamyslím, zjistím, že hasiči nemusejí dávat jenom vodu, ale mohou dávat i radost. A to radost dvojího druhu.
První, nefalšovanou radost, kdy se člověk zasměje. Takovou
radost jsem si užil s mou dcerou na dětské maškarní diskotéce
v březnu minulého roku. Není nic krásnějšího, než vidět rozzářené oči svého dítěte, které je nadšené z obyčejného lízátka, které
získalo za splnění úkolu při některé dětské soutěži.
Radost jsem měl i na noční hasičské soutěži v červenci. Na
soutěž se sjelo devatenáct družstev. Byl jsem rád, že jsem nezůstal doma u televize a mohl v krásný červencový večer vyrazit na
něco ojedinělého. Dokonce i manželka si soutěž pochvalovala
a zakoupila si pár losů v tombole. Kdyby tak vyhrála první cenu
– televizi! Hm, bylo by to pěkné. Bohužel, vyhrála jen dvě láhve
vína. Nakonec jsem zjistil, že víno bylo lepší než televize. Když
jsme se kolem druhé hodiny ranní vrátili domů, stará televize stála
na svém místě, ale napít jsem se neměl čeho. Vyhraná láhev vína
mě hned zachránila!
Při konání Velkopavlovického vinobraní jsem také hasiče viděl. Neseděli v hospodě, stáli na křižovatce v reﬂexních vestách
a starali se o to, aby měli přijíždějící hosté kde parkovat a naopak
neparkovali tam, kde je to zakázáno. Měl jsem z toho radost, jak
to funguje.
Druhá radost je radost jiná. Zvláštní. Takový pocit nepřeji
nikomu zažít. Je to radost, že mně zachránili hasiči život, že mně
zachránili hasiči mé bydlení, že mně hasiči uchránili majetek.
Když se spustí siréna, trnu. Pevně vždy doufám, že nevyjíždějí
k velkému neštěstí. V roce 2006 zazněla siréna 45krát. Z toho zasahovali místní hasiči ve Velkých Pavlovicích 21krát.
Na konci zimy v roce 2006 jsem jezdil pravidelně do Bořetic.
Nevěřil jsem svým očím, hasiči snad na konci Velkých Pavlovic
i bydleli. Čerpali tam každý druhý den vodu. No to museli mít
lidé v domcích na konci města radost. Pevně doufám, že měli.
Hasiči na tomto místě odčerpali neskutečné množství vody, která
přitékala z tajícího svahu v trati „Nad zahrady“ a hrozilo zatopení sklepů pod domy. Ptal jsem se kluků, kolikrát vodu na konci

Velkých Pavlovic čerpali. Dostalo se mi odpovědi, že osmkrát.
Osmkrát došli domů promočení, od bláta, unavení. Za těchto osm
dní vrčela dvě výkonné čerpadla 33 hodin.
Ještě větší radost musel mít švagr v Uherčicích, který bydlí
u Svratky. Tolik hasičů prý v životě neviděl. Sjelo se jich tam
při povodních několik desítek a velkopavlovičtí samozřejmě
nechyběli. Stavěli umělou hráz z pytlů naplněných pískem, aby
voda nezaplavila všechny domy u řeky. Vodu, která se k domům
dostala, odčerpali.
Jednoho krásného večera jsem se díval na televizní noviny.
Byl to opravdu pěkný večer, dopíjel jsem druhou láhev vína,
kterou vyhrála manželka v tombole na hasičské noční soutěži.
K vínu jsem zakusoval sýrovou roládu a nic mně nechybělo.
Najednou v televizi vidím hasiče z Velkých Pavlovic. Vůbec
jsem jim nezáviděl, protože mně bylo docela fajn. V pokračující
reportáži jsem viděl převrácený kamion vezoucí hašené vápno.
Vápno se z návěsu sypalo do potoka pod dálnicí. No to musí mít ti
hasiči radost, myslel jsem si. Hasiči asi radost měli, ale takovou tu
„morální“, že mohou pomoc. Větší radost měl určitě řidič kamionu, že přežil. Hasiči poté museli navozit několik cisteren vody do
potoka, aby vápno zředili a předešli tak ekologické katastrofě.
V televizi jsem čekal i jinou událost. Při procházce kolem
městského úřadu začala houkat siréna. Hasiči vyjížděli se stařičkým Trambusem za čtyři minuty a stačili na mě zavolat, že hoří
Moraccel v Zaječí. Nevěřil jsem svým uším. Vždyť ten shořel už
dřív! Hned, jak jsem přišel domů, sedl jsem k internetu a netrpělivě prohlížel aktuální zprávy. Nic jsem nenašel. Až večer v hospodě jsem se dozvěděl, že hořel pouze odpad z vyhořelého závodu.
Zase jsem měl radost. Při vykládání se mně dostala informace, že
se staré hasičské auto bude možná v roce 2007 prodávat. Město
Velké Pavlovice dostalo 2.mil dotaci na nákup nového vozidla
a tak možná budou mít hasiči ve Velkých Pavlovicích velkou
slávu.
Nyní je na řadě druhá část úvah. Začínám přemýšlet, co mně
hasiči vzali. Mně určitě nic. Vlastně vzali mně a ne jenom mně,
vzali to všem občanům Velkých Pavlovic. Vzali v roce 2006
z rozpočtu města 358.000,-Kč (mzdy, pojištění, energie, PHM),
které mohly být použity na něco jiného. Domnívám se ale, že tato
částka je akceptovatelná.
Já bych si raději dal sýrovou roládu a popíjel při tom víno, než
abych tahal cizím lidem vodu z domu, špinil se a nakonec chytil
rýmu.
Petr Hasil

O chovatelství ve Velkých Pavlovicích
Chovatelství je koníček, který je v současné době často odsouván na vedlejší kolej, a kterému se věnují především starší lidé.
Základní organizace chovatelů ve Velkých Pavlovicích má
v současné době již jen 21 členů a z toho ještě po jednom členu
z Kobylí, Rakvic a po dvou členech z Bořetic a ze Zaječí. Mladé
chovatele máme pouze dva. Mezi nejčastěji chovaná zvířata patří
králíci a exotické ptactvo, postupem času ubývá chovatelů drůbeže a holubů.
Velkopavlovičtí chovatelé v loňském roce nezaháleli a uspořádali řadu výstav. Výstavní sezónu zahájili již v lednu Klubovou
výstavou Brněnských voláčů (21. ledna 2006) a Klubovou výstavou Amerických kingů (28. ledna 2006). Po těchto výstavách

následovala díky ptačí chřipce nucená přestávka a jako by to nestačilo, v létě mixomatóza zdecimovala často celé vrhy králíků.
Od září je v chovatelské hale opět živo. Každý měsíc proběhla
alespoň jedna výstava. Okresní výstava mladých králíků, holubů
a drůbeže se konala 30. září, po ní následovala 21. října Speciální
výstava Brněnských voláčů. V polovině listopadu (18. a 19.) chovatelé pořádali Okresní soutěžní výstavu králíků, holubů a drůbeže, které se již tradičně účastní i chovatelé z okresu Hodonín a ze
Slovenské republiky. V těsném sledu, o týden později, se konala
výstava Strukturových holubů. Pro širokou veřejnost byla zcela
jistě nejzajímavější výstava exotického ptactva (1. až 3. prosince).
Tuto výstavu, uspořádanou v předvánočním čase, navštívila nejen
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široká veřejnost, ale i mateřská školka a základní škola.
Aby chovatelé dokázali, že nebudou zahálet ani v letošním
roce, přichystali na 20. ledna 2007 Klubovou výstavu Římanů
a Kobulských skřivanů a 3. února 2007 Klubovou výstavu Amerických kingů.
Na sedmi výstavách uspořádaných v roce 2006 bylo celkem
vystaveno 2274 holubů, 419 králíků, 204 kusů drůbeže a 350
kusů exotického ptactva. Je velká škoda, že mezi veřejností
navštěvované můžeme řadit jen tři výstavy – Okresní výstavu
mladých králíků, drůbeže a holubů, Okresní soutěžní výstavu
králíků, drůbeže a holubů a Výstavu exotického ptactva. Ostatní,
především klubové a speciální výstavy, proběhnou téměř bez

povšimnutí.
Kromě výstav pořádají chovatelé každou čtvrtou neděli v měsíci od osmé ranní do desáté hodiny dopolední burzu drobného
zvířectva, kde si mohou lidé nejen koupit králíka nebo holuba, ale
také přebytečné kusy ze svého chovu prodat. Zároveň s burzou
probíhá výkup exotického ptactva a výkup kůží.
Ze stručného výčtu aktivit lze usoudit, že i přes lehce skromnou základnu velkopavlovických chovatelů, je naše činnost
bohatá a různorodá. Budete-li mít někdy chuť a čas, přijďte se
i s dětmi na výstavy a burzy podívat! Již nyní jste srdečně zváni
a doufáme, že nebudete litovat!
Za chovatele Věra Procingerová

100 let odborného časopisu Vinařský obzor (1907 - 2007)
Na počest 100. výročí vydávání Vinařského obzoru uspořádal
Svaz vinařů České republiky a redakce časopisu Vinařský obzor
pro své čtenáře a pozvané hosty dne 25. ledna 2007 odbornou
konferenci ve Velkých Bílovicích. S referáty vystoupili Prof. Vilém Kraus, Ing. Drahomír Míša, Ing. Jan Otáhal, Doc. Eduard
Postbiegl a další.
V úvodním projevu předseda Svazu vinařů ČR Ing. Jiří Sedlo
citoval úryvek z prvního čísla časopisu, který považuje za platný
i pro hodnocení dosavadní existence Vinařského obzoru: “Jedno
století je v koloběhu světovém nepatrná chvilka času a přec pro
život lidský, zejména při hospodaření na hroudě hlíny, znamená
kus práce k pokroku, kus práce ku zlepšení blahobytu jedince.“
Protože ve stoleté historii Vinařského obzoru zaujímá významné místo Alois Václav Horňanský, řídící učitel ve Velkých
Pavlovicích, administrátor a redaktor Vinařského obzoru, dovoluji si historii časopisu popsat podrobněji.
První číslo časopisu vyšlo 24. ledna 1907 v období Rakousko-Uherské monarchie. O jeho vydávání rozhodl Zemský vinařský
spolek pro Markrabství moravské, který byl založen v roce 1902.
Již v roce 1905 je zvolen jednatelem spolku Alois Horňanský.
Prvním redaktorem časopisu je jmenován Antonín Markant, vinařský komisař v Hodoníně. Řízením administrace ve Velkých
Pavlovicích je pověřen Alois Horňanský. Tisk časopisu byl svěřen Tiskárně Fencl v Hodoníně. Po odstoupení Antonína Markanta je řízením redakce pověřen v roce 1908 učitel Vinařské školy
v Bzenci Ladislav Čech. Ten se však po dvou letech působení pro
přeložení do školy ve Žďáře nad Sázavou vzdává funkce.
V roce 1910 přebírá redakci Vinařského obzoru na dlouhou
dobu Alois Horňanský, jednatel Zemského vinařského spolku.
Za jeho působení se časopis rozšířil obsahově a stal se rádcem
v odborných a organizačních záležitostech. Svou nezastupitelnou
roli sehrál při první rekonstrukci moravských vinic po révokazové kalamitě i v boji proti perenospoře a oidiu. Rekonstrukce vinic
spočívala v postupné přeměně vinic pravokořenných na vinice
štěpované na podnožích odolných révokazu.

Alois Horňanský vedl redakci i administraci ve Velkých
Pavlovicích až do června roku 1930. Plných 20 let spočívala veškerá tíha spojená s vydáváním Vinařského obzoru na bedrech A.
Horňanského, zvláště za 1. světové války, kdy polovina výboru
Zemského vinařského spolku byla na frontách. Staral se nejen
o redakci, ale i o rozšiřování časopisu, jeho expedici a ﬁnanční záležitosti. Jeho práce nebude snad nikdy náležitě oceněna.
Z rozhodnutí Ústředního svazu československých vinařů je redakce z Velkých Pavlovic přemístěna do Brna a redakci přebírá
Karel Votruba, vrchní rada ministerstva zemědělství. Rovněž
tisknutí časopisu z Hodonína přechází do Brna. Do brněnské redakce přechází i Dr. Blaha jako odpovědný redaktor.
Těžké období prožívá časopis po únoru 1948. Na likvidační
valné hromadě 5. července 1949 v Břeclavi byl zrušen Zemský
vinařský spolek pro Moravu a Ústřední svaz československých
vinařů, včetně vinařských besídek v jednotlivých obcích. V roce
1950 odchází z funkce vedoucího redaktora Dr. Blaha a redakci
přebírá Miloslav Vitouch a Ing. Miloslav Vávra. Ke změně názvu
časopisu dochází v roce 1953 a časopis nese název Vinařství.
K další změně názvu dochází v roce 1963. Časopis přechází na
Slovensko do Bratislavy a je vydáván pod názvem Vinohrad.
K obnovení vydávání časopisu Vinařský obzor dochází v roce 1991 zájmovou organizací Moravín v Mikulově. Tento čin je
nerozlučně spojen s osobností Ing.Vojtěcha Pazderky, který působil dlouhá léta ve funkci předsedy Moravínu a ředitele Střední
vinařské školy ve Valticích. První tři roky vydávání časopisu byly
rozsahem skromné, ale postupně se obsah a kvalita zlepšovala.
V roce 1997 přebírá vydávání časopisu Českomoravská vinohradnická a vinařská unie. Redakce přechází do Velkých Bílovic
a šéfredaktorem je jmenován Ing. Richard Stávek z Němčiček,
absolvent Zahradnické fakulty v Lednici. Z Vinařského obzoru
se za 100 let stal časopis s vysokou odbornou úrovní, estetickou
úpravou i vysokou informovaností z legislativy i hospodářství.
Ing.František Kostrhun

Svěcení vína ročníku 2006
Evropské vinařství je velmi úzce spjato s křesťanskou tradicí.
Svátek sv. Martina je spojován se křtem mladého vína. V této
době, kdy se formuje kvalita a chuť mladého vína, scházejí se
vinaři, aby nejen zhodnotili vegetační rok, ale i vzdali úctu vínu.
V neděli 19. listopadu měli naši vinaři malé jubileum. Slavnost svěcení vína pořádali již po desáté. Chtěl bych vzpomenout
na počátky této krásné vinařské tradice. První poznatky jsme

získali na svěcení vína na zámku v Mikulově, kde obřad prováděl
probošt kapituly sv. Václava Dr. Nováček. Spolu s Ing. Pavlem
Lacinou jsme si přivezli i scénář celého obřadu. První obřad svěcení vína prováděl již zesnulý pan farář Josef Němec, toho času
na zaslouženém odpočinku u paní Pilkové. Když jsme jej spolu
se Stanislavem Kostrhunem byli poprosit o účast na celé akci,
tak nás mile překvapil tím, že nás pohostil mělnickým vínem

příroda, zemědělství a vinařství
z lobkovického vinařství a ochotou celý obřad provést, i když,jak
říkal není z vinařského kraje. Celý obřad svěcení vína měl úspěch
a přispěl k němu i pan Ant. Fukal a paní Lenka Michnová. V dalších letech svěcení vína prováděli pan farář Ant. Střelec, Piler
a Petr Papoušek.
Letos poprvé se konalo svěcení v sále sokolovny. Ke spolupořadatelům Město Velké Pavlovice a Český zahrádkářský svaz
se letos přiřadila i občanská sdružení Forum Moravium a Víno
z Velkých Pavlovic. Slavnost moderovala již po desáté paní
Lenka Michnová, která přivítala pana faráře Mgr. Petra Papouška, starostu města Ing. Pavla Procházku a zástupce pořádajících
organizací. Obřad doplňovala cimbálová muzika Rivus pod vedením Romana Veverky a mužácký Presúzní sbor. Ke svěcení
poskytli vinaři přes 100 vzorků vín.
Vlastní svěcení vína začalo citáty z knihy Sirachovcovy,
žalmy a modlitbami ke svěcení. Po přímluvných modlitbách
a závěrečném: Otče náš, pan farář požehnal kropením svěcenou
vodou všechny vzorky vín. Slavnostní přípitek pronesl pan sta-
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rosta Ing. Pavel Procházka vínem svatomartinským od Vinařství
Zborovských. Po společném přípitku všech zúčastněných začala
individuální degustace. O pohoštění účastníků se staraly paní
Zborovská a Švástová.
Vinaři při degustaci hodnotili i uplynulý rok a celkovou kvalitu vína. Kvalitu vína hodnotili jako dobrou. Přispěla k tomu
vysoká cukernatost hroznů. Méně spokojenosti je však s množstvím sklizených hroznů. Sklizeň negativně ovlivnily zimní
mrazy a během vegetace krupobití. Ve srovnání s rokem 2005 se
pohybovala od 40% do 80% loňské skutečnosti v závislosti na
odrůdách a poloze vinice.
Pozitivně vinaři hodnotili propagaci vín Vinařským fondem,
který začal propagaci sloganem: Vína z Moravy, Vína z Čech.
Touto národní značkou je možné označovat lahvové vína jakostní
a přívlastková s garantovaným původem z vinařských oblastí
Morava a Čechy. Cílem je zvýšit povědomí o kvalitě a jedinečnosti moravských a českých vín.
Ing. Kostrhun František

APIVITAMIN - novinka ze Sedloňova posiluje odolnost organizmu
Na mezinárodní včelařské výstavě, jež doprovázela XV.
konferenci zlepšovatelů a vynálezců, bylo k vidění mnoho zajímavých věcí – a věcí dokonce prospěšných lidskému zdraví.
Jako novinka zde byl prezentován apivitamin - nepřehlédnutelný
příklad využití včelích produktů pro širokou veřejnost.
CO OBSAHUJE
Apivitamin obsahuje pouze přírodní látky – acerolu (zdroj
přírodního vitaminu C), citrusový pektin a med.
Tyto látky jsou bohaté na antioxidanty a ﬂavonoidy. Jan
a Václav Grulichovi ze Sedloňova v Orlických horách se využíváním včelích produktů v přípravcích podporujících zdraví
zabývají řadu let.
Apivitamin neobsahuje umělá barviva nebo přidané konzervační látky, není obohacen synteticky vyrobeným vitaminem C
jako některé jiné vitaminové výrobky na zdánlivě přírodní bázi.
Zpracování výrobku probíhá podle jejich slov za studena, což je
důležité pro zachování původní kvality medu i stability přírodního vitaminu C. Podívejme se nyní podrobně na složení apivitaminu. Už víme, že jej tvoří acerola, citrusový pektin a med.
ACEROLA
Acerola (tropická třešeň) je velmi bohatá na přírodní vitamin
C (až 50 krát více než citrony). Obsahuje jej ve formě několikrát
složené kyseliny askorbové, jejíž vliv je zpravidla trvalejší než
u jednoduché průmyslově vyráběné kyseliny askorbové (syntetický vitamin C). Někteří lidé reagují optimálně pouze na přírodní
„céčko“, jež je většinou i lépe stravitelné. Acerola dále obsahuje
vitaminy A, B1, B2, B3, B6, kyselinu listovou, vitamin E, minerály a další důležité ﬂavonoidy (vitamin P-rutin a hesperidin).
Vitamin C, který představuje 80% lidské potřeby vitaminů,
aktivuje buněčný metabolizmus, zvyšuje energii, chrání před infekcemi, má silné antioxidační účinky – chrání tedy buňky před
poškozením, dále zbavuje škodlivin, podporuje tvorbu červených
krvinek, napomáhá udržovat dobrý stav kostí a krevního řečiště,
chrání před neduhy srdce a cév. Působí při využití železa v těle,
stimuluje zrání červených krvinek, snižuje hladinu cholesterolu.
Obnovuje fyzickou výkonnost, urychluje hojení ran, odstraňuje

pocit únavy a působí proti virovým a bakteriálním infekcím. Protože se v buňkách neukládá, je třeba jej pravidelně doplňovat.
PŘÍRODNÍ PEKTIN
Přírodní pektin (citrusový) váže na sebe většinu těžkých kovů
(olovo, rtuť, kobalt aj.) a významně přispívá k jejich odstranění
z těla. Pektin má z vláknin největší účinek na snížení cholesterolu. Tento pozitivní vliv je vysvětlován „vychytáváním“ žlučových
kyselin a jejich následným vylučováním.
MED
Med obsahuje vitaminy A, B1, B2, B6, D, H, K, E, P. Pro
přítomnost železa podporuje krvetvorbu. Posiluje činnost srdce,
ledvin, jater a plic, zlepšuje krevní oběh, tlumí vředové choroby
žaludku. Přírodní cukry v medu jsou lehce stravitelné, nezatěžují
organizmus jako cukry průmyslově raﬁnované. Med působí zároveň jako účinný konzervační prostředek, který přirozeně chrání
vitamin C před jeho nestabilitou, a proto u něj během skladování
nedochází k obvyklým ztrátám jeho účinnosti.
PRO KOHO JE
Apivitamin se doporučuje osobám se sníženou imunitou, oslabeným organizmem, vysokou hladinou cholesterolu, při nachlazení, únavě, stresu a vysoké zátěži organizmu. Doporučená denní
dávka jsou čtyři čajové lžičky (tj.40g) apivitaminu. Budete-li se
řídit jejich doporučením, pak dostanete do svého těla 1.800 mg
aceroly, v níž je 180 mg přírodního vitaminu C, což odpovídá
300% doporučené denní dávce (DDD) vitaminu C.
Apivitamin byl pro své vynikající vlastnosti významně posilující odolnost organizmu schválen Ministerstvem zdravotnictví
České republiky (OVZ-350-21.9.05-32011/2). Navíc je patentově
chráněn.
KONTAKT
Chcete-li se dozvědět víc, kontaktuje přímo „vynálezce“
apivitaminu Jana a Václava Grulichovi, Sedloňov 149, 517 91
Deštné v Orlických horách, tel. 777 885 318, www.apivitamin.cz,
info@apivitamin.cz.
Zdroj: časopis Včelařství - 26. 1. 2007
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Memoriál Vladislava Trsťana
Na „Štěpána“ loňského roku proběhl ve velkopavlovické
sportovní hale již 13. ročník turnaje v kopané - Memoriál Vladislava Trsťana. Ve čtyřech základních skupinách proběhly opět
dramatické souboje o postup do čtvrtﬁnále.
V „A“ skupině, která byla již od vylosování považována za
nejtěžší, se sešli budoucí ﬁnalisté Restaurace U Kolíka a B – 52.
S přehledem si zajistili postup, vyřazeni byli mladíci z týmu Jackass a tentokrát velké zklamání turnaje, Lázeňští šviháci, kteří
skončili bez bodu!
„B“ skupinu prošli bez porážky YOUNG BOYS, navíc jejich
gólman Jenda Strýček ani jednou
neinkasoval. Druhé místo nakonec získali Trsťani, vyřazeni
byli Aligators Brumovice a Benﬁca Suchý řádek.
Velmi silnou „C“ skupinou vyhrál překvapivě jednoznačně
AC Suchý řádek, když hlavně jejich drtivá porážka Kepák Teamu
5:1 (Procházka Pavel st. - 4 branky!) soupeře postrašila. Zasloužené druhé místo vybojovaly Padělky, když v přímém souboji
o postup porazily Kepák Team 2:0. Bez bodu skončili mladíci
z Bořetic Celtic B.
Loňský ﬁnalista Sadová vyhrál „D“ skupinu, když v rozhodujícím zápase porazil po dramatickém souboji Němčičky 3:2
a odsunul je na třetí nepostupové místo. Druhé místo vybojoval
spojený tým Radegast/SVOKR, poslední ve skupině skončil Junior Team.
Čtvrtﬁnále:
AC Suchý řádek – Restaurace U Kolíka
YOUNG BOYS – Radegast/SVOKR
Sadová – Trsťani
B – 52 - FC Padělky

2:5
6:1
3:0
2:1

První tři čtvrﬁnálové souboje měly jednoznačný průběh. Drama se odehrálo mezi mladými „bombardéry“ a zkušeným týmem
Padělků. Štěstí nakonec přálo mužstvu B-52, o jejichž postup se
zasloužil střelec obou branek Lukáš Černý.
Semiﬁnále:
Restaurace U Kolíka – Sadová
YOUNG BOYS – B – 52

4:1
1:2

Repríza loňského ﬁnále dopadla zase lépe pro „Kolíky“, třetí
tým minulého ročníku YOUNG BOYS

opět zůstal těsně před branami ﬁnále.
O 3.místo:
Sadová – YOUNG BOYS

3:2

Zkušená Sadová vedla nad zklamanými mladíky celkem rychle 3:0, ovšem nejlepší hráč YOUNG BOYS Šilinger z Hrušovan
n/J spoluhráče vyburcoval, dvěma góly snížil, ale vyrovnat už se
mu nepodařilo.
Finále:
Restaurace U Kolíka - B – 52 2:4 (0:2)
„Bombardéři“ se pustili do favorita turnaje odvážně, vytvořili
si několik šancí a jednu z nich kapitán
Petr Vašek proměnil – 0:1. Ještě do konce poločasu neuhlídali
„Kolíci“ rychlého Tomáše Krůzu a ten zvýšil na 0:2. Do druhé
půle vstoupili „Kolíci“ aktivněji, měli převahu, ale opět jim unikl
T. Krůza a skóroval – 0:3. Soupeř se ale nevzdal, po nádherných
akcích na jeden dotek snížili Aleš Martinek a Marek Hollý na
2:3. Vyrovnání doslova viselo na vlásku a v těchto okamžicích
výrazně podržel tým
B – 52 gólman Laďa Vašek, když soupeře několikrát doslova vychytal! Těsně před koncem zápasu korunoval svůj životní
výkon Tomáš Krůza a svým třetím gólem v zápase deﬁnitivně
zlomil odpor „Kolíků“ - 2:4.
Je třeba říci, že triumf mužstva B – 52 byl naprosto zasloužený, po několika nevyrovnaných výkonech
v minulých ročnících turnaje získali hráči více zkušeností,
navíc výraznými posilami týmu byli Petr Damborský a Ivo Čermák.
Sestava B – 52: Petr Vašek, Ladislav Vašek, Tomáš Krůza,
Petr Damborský, Ivo Čermák, Lukáš Černý,
Jan Kadlec a Petr Lebeda.
V letošním ročníku padl i jubilejní 1500. gól turnaje, který
vstřelil hráč Sadové Petr Šebesta.
Nejlepším střelcem turnaje byl Michal Janíček (Rest. U Kolíka) – vstřelil 7 branek.
Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Tomáš Kučerňák
ze Sadové, který tak obhájil loňský primát.
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Marek Hollý z Restaurace U Kolíka.
František Čermák

Štambacher cup 2007
Ve velkopavlovické sportovní hale proběhl v sobotu 27. ledna 2007 žákovský turnaj v kopané
ŠTAMBACHER CUP 2007. Dopoledne soupeřili mladší žáci
(rok narození 1994 a mladší), odpoledne se utkali starší žáci (rok
narození 1992 a mladší). V každé kategorii se turnaje účastnilo 6
mužstev, která hrála systémem každý s každým.
Mladší žáci Slavoje narazili v prvním kole na vítěze turnaje
Velké Němčice a po slabém výkonu podlehli 1:2 (branku vstřelil
Michal Ušpák). V dalších zápasech se už našim hráčům dařilo,
nejprve uhráli remízu 2:2 s V. Bílovicemi (2 góly Jan Melichar),
potom porazili Mikulčice 2:0 (branky Dominik Kunický a Michal Ušpák), v důležitém zápase o druhé místo v turnaji remi-

zovali s MSK Břeclav 1:1 (gól Michal Ušpák) a v závěrečném
zápase šťastně zvítězili proti Rakvicím 1:0 (branku vstřelil Mirek
Kekelák). Velmi dobrými výkony se prezentoval v týmu brankář
David Václavek, který navíc musel zaskočit i odpoledne v mužstvu starších žáků za zraněného kolegu.
Zasloužené vítězství v turnaji slavili mladší žáci Velkých
Němčic, kteří získali 12 bodů. Druhé místo nakonec získal MSK
Břeclav se ziskem 8 bodů. Stejný zisk 8 bodů, ale o jeden gól
horší skóre odsunulo na třetí místo domácí fotbalisty. Další místa obsadili Baník Mikulčice – 7 bodů, Velké Bílovice – 6 bodů
a Rakvice bez bodu.
Hlavní sponzor turnaje pan Josef Štambacher předal na zá-
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místo získaly Rakvice ziskem 7 bodů, čtvrtý byl domácí tým se 6
věr ceny pro nejlepší družstva a jednotlivce. Nejlepším střelcem
body, páté místo obsadily Velké Němčice se ziskem 2 bodů a poturnaje se stal s 6 vstřelenými góly Roman Valenta z V. Bílovic.
slední byl Baník Mikulčice s jedním bodem.
Dále vyhlásil organizační štáb turnaje nejlepším brankářem MarNejlepším střelcem turnaje se stal Michal Malhocký z V.
ka Tetura z V. Němčic a cenu pro nejlepšího hráče turnaje získal
Bílovic, vstřelil 7 branek. Nejlepším brankářem byl vyhlášen
Marek Otáhal z MSK Břeclav. Avšak diváci, kteří navštěvují
Jakub Příkazský z MSK Břecžákovské zápasy, znají Marka Otáhala
lav a nejlepším hráčem turnaje
z dresu velkopavlovického Slavoje.
Michael Ruber
Tento rok přestoupil syn bývalého hráče
z Rakvic.
Slavoje Luboše Otáhala do MSK BřecCelý turnaj v obou kategolav a jak je vidět z ocenění, tak se mu
riích proběhl velmi dobře, na
v Břeclavi daří.
čemž mělo zásluhu výborné
Odpolední program zahájili velkozajištění ze strany trenérů a vepavlovičtí starší žáci vítězstvím nad
doucích žákovských mužstev
Velkými Němčicemi 3:0 (branky Martin
Slavoje, přesné a jednoznačné
Kučera 2, David Havlík). V dalších zározhodování dvojice rozhodpasech podlehli mužstvu V. Bílovic 1:3
(gól vstřelil David Pohl), porazili Mikulčích Tomáše Otýpky a Zdeňka
čice těsně 3:2 (branky Vašek Bukovský,
Herzána a hlavně přístup hlavLukáš Zájeda a Luboš Sladký) a po
ního sponzora turnaje pana
Štambacher Cup 2007 – Mladší žáci
vyrovnaném boji podlehli MSK Břeclav
Josefa Štambachera, který
zajistil hodnotné ceny a osobně se
2:3 (obě branky Vašek Bukovský). V pozúčastnil slavnostního vyhlášení výsledků.
sledním zápase o konečné třetí místo v turnaji podlehli starším
Organizační štáb děkuje všem, kteří se na pořádání turnaje
žákům Rakvic 1:2 (gól Vašek Bukovský).
podíleli a věří, že tradice turnaje
Vítězem turnaje se stali Velké Bílovice pouze zásluhou lepbude v roce 2008 pokračovat!
šího skóre před MSK Břeclav, když oba týmy získaly 13 bodů.
V dramatickém vzájemném zápase se rozešly remízou 1:1. Třetí
Za organizační štáb turnaje František Čermák

Vánoční nohejbalový turnaj dvojic
Dne 9. prosince 2006 proběhl v tělocvičně gymnázia Velkých Pavlovic 3. ročník nohejbalového turnaje dvojic O PUTOVNÍ POHÁR ŘEDITELE GYMNÁZIA, který uspořádali
nohejbalisté z Velkých Pavlovic ŘÍZCI. Turnaje se zúčastnilo
12 jihomoravských družstev (Kobylí, Lednice, Moravany,
Vracov atd.), mezi něž patřila i 4 družstva z Velkých Pavlovic.
Hrát se začalo v 8.30 hod. a zápasy probíhaly až do 17.00 hod., kdy byl turnaj
ukončen předáním putovního poháru
vítězům. Během turnaje bylo zajištěno
i občerstvení, které přišlo všem hráčům
i divákům vhod.
Celkem byla vyhodnocena první 4
místa. Nohejbalové družstvo Velkých
Pavlovic ŘÍZCI A ve složení Nippert
Zdeněk a Lebeda Petr narazili v playoff
na vítěze turnaje BOCA JUNIORS
z Lednice. Spolu odehráli vyrovnaný
zápas, ale nakonec ŘÍZCI podlehli na
sety 1 : 2 (10 : 9, 9 : 10, 10 : 4) a nepostoupili tak do ﬁnálové skupiny. ŘÍZCI
B ve složení Josef Hicl a Baťa Radek se
utkali v playoff s BAKLAŽÁNEM Hodonín a podlehli na sety 2 : 0 (10 : 7, 10 : 7) a tím nepostoupili
do ﬁnálové skupiny.
Ve ﬁnálové skupině se utkala 3 nejlepší družstva, která
postoupila z playoff (SAKO Vracov A, BOCA JUNIORS

a BAKLAŽÁN) a odehrála ﬁnálové zápasy systémem každý
s každým.
Vyhodnocená družstva:
1. místo - BOCA JUNIORS – Lednice
2. místo - SAKO Vracov A – Vracov
3. místo - BAKLAŽÁN – Hodonín
4. místo - ŘÍZCI A – Velké
Pavlovice
Vyhodnotit první 4 místa
a uspořádat turnaj nám umožnily sponzorské dary od ﬁrem
a jednotlivců, kterým velice děkujeme za podporu nohejbalu ve
Velkých Pavlovicích. Dále děkujeme Petře Šmídové a Radce
Meluzínové, které po celou dobu
turnaje zajišťovaly pro všechny
hráče i diváky občerstvení.
Sponzoři turnaje: Gymnázium Velké Pavlovice, Město Velké Pavlovice, Dalibor Průdek
– Restaurace Vinopa, Restaurace Sport, Vinařství Buchtovi,
Vinařství Havlík, Kadeřnictví Jarka, Vinařství V&M Zborovský,
HI-CL Josef Hicl, Nohejbal Řízci Velké Pavlovice
Další turnaj se bude konat před Vánoci v roce 2007 – již nyní
srdečně zveme všechny příznivce nohejbalu!
Josef Hicl
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Podivuhodná zima …
Místo bílé peřiny a třeskutého mrazu - koberec modrých
pro veřejnost častým tématem k diskuzím a dohadům. Na jednu
ﬁalek, zářící macešky a jaro hlásající sněženky! Právě tak se
stranu si lidé pochvalují výrazné snížení ﬁnančních nákladů na
letos projevovala zima ve Velkých
otop domácností, ale zároveň se všichni
Pavlovicích – rádoby nejstudenější
shodují na názoru, že současný průběh
období roku.
zimy, a počasí vůbec, není zcela norNejvíce nás překvapoval, co se
mální. Podle majitelů lyžařských vleků
týče teplot, rychlosti větru a nakov českých a moravských horských střenec i sněhu, extrémně teplý až jarní
discích je sice jednou za 4 roky mírná
leden. Teploty se během prvního
zima obvyklá, avšak letošní extrém
měsíce roku běžně pohybovaly
nebyl zaznamenám dle hydrometeorokolem 10 °C a v noci málokdy pologického ústavu již 200 let.
kořily bod mrazu. Zima se zdráhala
K výrazné změně klimatu, k častým
poodhalit nám svou pravou bílou
zvratům, nečekaným výkyvům a katatvář, avšak krutou moc ukázala silstrofám způsobených vlivy vrtkavého
nou vichřicí (18. a 19. ledna), která
počasí přispívá obrovskou měrou člose stala osudnou mimo jiné i pro
věk svým ﬂegmatickým, sobeckým
seník v lokalitě Záblacká, který doa neekologickým chováním. Dle závěrů
slova lehl. U nás byla rychlost slábsvětového summitu o vlivech chování
Lednové jaro 18. ledna 2007.
Foto: K. Bártová
noucího větru proudícího od západu
člověka na naši planetu bylo konstadeﬁnována jako vichřice, ale na věttováno zoufalé zjištění - lví podíl na
šině území naší republiky dosáhla síla větru orkánu, který dostal
globálním oteplování naší Země má právě člověk.
i oﬁciální jméno - Kiryl. Bohužel, neničil pouze hmotné statky,
Tak jako křičící nemluvně, vzpínající zoufale ruce k matce,
došlo i na lidské životy. Abychom nezapomněli jak sníh vypadá,
chtějící tím upozornit na své trápení a bolest - stejně se projevuje
na chvíli nám ho bylo nakonec dopřáno. Jak letos jinak - opět
i naše Země. Chce nás svým vzdorovitým a nevypočitatelným
způsobem extrémním – 23. ledna začalo mírně sněžit a během 24.
chováním upozornit na skutečnost, že takto to už opravdu dál
ledna vyhlašoval Hydrometeorologický ústav sněhovou kalamitu
nejde. Slyšíte? Naše Země pláče – zkuste jí, každý sám za sebe,
na území celé České republiky. Silničáři, policie i služby měst
jít na pomoc…
a obcí měli plné ruce práce, sníh se odhrnoval z komunikací dnem
Karolína Bártová
i nocí a po pár dnech nebylo opět nikde po sněhu ani památky.
V lednu 2007 padlo nezvykle mnoho teplotních rekordů.
Pražské Klementinum zaznamenalo maxima v následujících
dnech – 1. 1. 2007 – 12,5 °C, 9. 1. 2007 – 12,8 °C, 18. 1. 2007
– 15,4 °C !!!, 20. 1. 2007 – 14,2 °C.
Po přečtení těchto řádků snad už nikoho nepřekvapí fakt, že
se dle meteorologů letošní zima jeví jako nejteplejší v historii přístrojového zaznamenávání počasí, které se v pražském Klementinu pravidelně provádí již od roku 1752. Různých extrémů jsme
si však užili i v lednu 2006. Zatímco dlouhodobý lednový průměr
ve Velkých Pavlovicích je -1,88 °C, v loňském roce byla průměrná lednová teplota -5.8 °C. Dne 21. ledna 2006 bylo naměřeno 4,4
°C a tři dny na to dne 24. ledna 2006 teplota klesla na - 21,1 °C
(teplotní rozdíl činil úctyhodných 25,5 °C).
Jak se bude počasí z dlouhodobého hlediska vyvíjet dál, je
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