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Vážení spoluobčané, 

již za pár dnů se ve většině domů ve městě rozzáří vánoční stro-
mečky a vy budete prožívat nejkrásnější sváteční dny v roce. I tento 
zpravodaj se nese v duchu vánočních svátků. Přesto se však musím 
vrátit k uplynulým dnům a týdnům a zhodnotit zásadní věci, které 
se v tomto období ve městě udály.  

Vrátím se především ke komunálním volbám, jejich průběhu 
a výsledku. To je téma, o kterém se nejvíce v uplynulých týdnech 
diskutovalo a které samozřejmě podstatným způsobem i ovlivnilo 
dění ve městě. Hledají se příčiny, proč někteří uspěli, proč na druhé 
straně někdo hlasy ztratil, proč nebylo u voleb více občanů. Je to 
příliš vážné a složité téma k diskusím.Vyjádřím pouze svůj osob-
ní názor: „Výsledek letošních voleb dokazuje, že v demokratické 
společnosti jsou volby k tomu, aby si občané zvolili své zástupce 
ve vedení města, dali jim důvěru a oni jejich přání respektovali. 
Poté samozřejmě očekávají, že jejich zástupci vloženou důvěru 
nezklamou a budou plnit nejen své předvolební sliby, ale dokážou, 
že jsou schopni jejich problémy v rámci možností řešit.“ Nejen 
mě mrzí nízká volební účast, něco málo přes padesát procent není 
mnoho. Je to tím, že jsou lidé spokojeni a nejdou k volbám, protože 
nechtějí změnu? Nebo nevěří v demokracii a myslí si, že volbami 
se nic nezmění. Možná je to i důvod třetí a nejpravděpodobnější, 
a to je nezájem o dění ve městě. Většina občanů má své každodenní 
starosti a volby nepovažují za důležité. V každém případě si na čtyři 
roky občané zvolili své zástupce a na ně je přenesena zodpovědnost 
za rozvoj a další rozkvět Velkých Pavlovic. Všichni si přejeme žít 
v krásném, moderním městě a mít pocit, že k našemu městu patříme 
a s hrdostí se k němu hlásíme. 

Volbami 2006 skončilo šestnáctileté období, kdy funkci starosty 
vykonával pan Ing. Martin Bálka. O tom, že byl schopným staros-
tou není pochyb. Jeho práci hodnotili voliči v minulých letech, a že 
mu dali důvěru po čtyři volební období, není nutné komentovat. 
Jeho zásluhy, zejména v oblasti školství, jsou mimořádné. Poprvé 
po 16 letech nemá své zástupce v radě města KDU-ČSL, je to jejich 
rozhodnutí. Myslím si, že je to škoda, neboť nabídku zapojit se do 
práce rady města měla. Přesto věřím, že zvolení členové zastupitel-
stva města všech politických stran a sdružení vytvoří jeden kolek-
tiv, který bude citlivě a spravedlivě prosazovat zájmy našeho města 
a vytvoří zdravé prostředí pro jeho další rozvoj a pro život všech 
generací našich občanů.

Po několika prvních týdnech od voleb by bylo předčasné psát 
o konkrétních prioritách a záměrech města pro nastávající volební 
období. V mnoha směrech budeme pokračovat v úkolech vyplýva-
jících z minulého volebního období. Je to logické, neboť 13 ze 17 
zastupitelů pokračuje ve své práci z minulého období a jistě bude 
chtít navázat na cestu, která byla dobře nasměrována. Samozřejmě 
příchod nových lidí do rady města se musí projevit i v určité změně 
názorů a zájmu zasáhnout do dění ve městě. Již nyní je zřejmé, že 
mezi priority bude zařazena výrazná podpora podnikání s cílem 
vytváření nových pracovních příležitostí. V každém případě, na 
počátku tohoto období se budeme muset také vyrovnat se závazky, 

z radnice

Slovo starosty
které nám zůstaly po nákladných investičních akcích z minulého 
období. Ať již to byla rekonstrukce základní školy, čistírna odpad-
ních vod či výstavba inženýrských sítí pro novou výstavbu. Je to 
daň za výrazný rozvoj města, ale musím zdůraznit, že tyto investice 
byly pro město prospěšné. Srovnání se s těmito závazky je v silách 
města. Přesto je jejich vyrovnání odrazovým můstkem pro další 
rozvoj a první roky je jejich rozsah nutno brát ve zřetel. Nechci tím-
to novému zastupitelstvu vytvářet žádné alibi pro jeho práci, Je to 
prostě závazek, který musíme vyrovnat a přitom pokročit v rozvoji 
o kus cesty dále. 

Potěšitelné je, že se nám hned na počátku práce podařilo zajistit 
dotaci na dofi nancování rekonstrukce základní školy, která byla 
zahájena koncem června. V rámci této akce probíhají práce na do-
končení vstupu do budovy základní školy z ulice Hlavní. V těchto 
dnech rovněž pokračujeme likvidací topolů v lesíku u zastávky ČD 
v celkové obnově této lokality. Novou akcí, která bude zahájena 
ještě v letošním roce, je odbahnění rybníka u drůbežářských závo-
dů. Další činnost bude závislá na schválení rozpočtu pro rok 2007. 
Návrh rozpočtu je připraven, schválen by měl být na II.zasedání 
ZMě dne 21.12.2006.  

První týdny po volbách také ukázaly, že na radnici přichází 
mnozí naši občané s novými připomínkami a současně i návrhy na 
spolupráci s městem. Iniciativa občanů i jednotlivých organizací mě 
nesmírně těší a spolu s vedením města a zastupitelstvem se budeme 
snažit aktivní činnost ve městě podporovat. Za příklad mohu jmeno-
vat místní vinaře, kynology, chovatele či svaz pacientů postižených 
civilizačními chorobami. Jednou z prvních akcí, která vznikla na 
základě takové iniciativy, je uspořádání vánočního jarmarku, kte-
rý bude v neděli 17. prosince před radnicí a na který Vás všechny 
tímto srdečně zvu. O jednotlivých akcích, ať již investičních, kultur-
ních či společenských budeme občany průběžně informovat pomocí 
našeho zpravodaje, internetu či běžných tiskovin. Pokud má někdo 
z občanů zájem aktivně se zapojit do dění ve městě s přínosnými 
myšlenkami, věřím, že se najde cesta k realizaci těchto záměrů.    

Vážení spoluobčané, na závěr mi dovolte, abych poděkoval 
za podporu při volbách. Současně přijměte ode mě srdečné přání 

k prožití krásných vánočních svátků. Užijte 
si tyto svátky ve zdraví a klidné sváteční po-
hodě, odpočiňte si a do nového roku 2007 
přeji Vám i Vašim rodinám vše nejlepší, 
hodně zdraví a štěstí!

Ing. Pavel Procházka
starosta města
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Z jednání zastupitelstva města 
• návrhy na ustanovení členů fi nančního a kontrolního výboru, 

které je zastupitelstvo města povinno zřídit jako své iniciativní 
a kontrolní orgány, dále pak návrhy na zřízení jednotlivých komisí 
rady města  a na jmenování jejich členů.

• stanovila pro volební období 2006 – 2010 místostarostu 
Ing. Zdeňka Karbera k užívání závěsného odznaku při významných 
příležitostech a občanských obřadech

• projednala návrh smlouvy mezi městem a spol. RPA na vypra-
cování projektu a žádosti o dotaci na rok 2007 na vinařskou turisti-
ku ve výši 1.200 tis. Kč

• smlouvu na pokácení a odkoupení dřeva v lesíku v lokalitě ky-
nologického areálu u dráhy za Trkmankou, město má od Drážního 
úřadu na základě vyhlášky přípis k odstranění dřevin, které ohrožují 
dráhu. Část již byla odstraněna a na uvolněném místě je budován 
lesopark, druhá část je předmětem smlouvy

• prodloužení pronájmu radaru od Stavby a správy silnic Břec-
lav na ul. Brněnská a jeho přesunutí za zatáčku

• informaci o organizačním řádu a organizační struktuře města 
a městského úřadu, dále směrnicí pro provedení inventarizace a pří-
kaz k provedení inventarizace k 31. 10. 2006 včetně rozpisu členů 
ústřední inventarizační komise a členů dílčích komisí

• dodatek č. l ke smlouvě mezi Jm krajem a městem na dotaci 
500 tis. Kč pro JSDH – na rekonstrukci požární techniky na místo 
nákupu a prodloužení termínu čerpání do 30. 6. 2007

• odsouhlasila žádost ZO SPCCH o poskytnutí příspěvku na 
činnost v roce 2007 a spoluúčast Města Velké Pavlovice při konání 
Svatomartinského mladého vína

• pronájem pozemků KN 
p.č. 4148, 4149,4150,4151, 
4152, 4153, 4154, 4155, 
4156 ostatní plocha v trati 
Sůdných za účelem výsadby 
sadu panu Luďku Lacinovi, 
Úvoz 2

• projednala výměnu 
5 oken na MěÚ 

• informaci o konání za-
sedání Mikroregionu Husto-
pečsko a o schůzce komise 
pro vydávání zpravodaje, 
jehož hlavním redaktorem je 
Ing. Zdeněk Karber

• informaci o jednání 
mezi městem a spol. Stavo-
sur ve věci odebírání a tří-
dění skla

• informaci Policie ČR, 
obvod Velké Pavlovice 
o odložení podezření ze 
spáchání trestného činu ne-
známým pachatelem ve věci 
poškození, zlomení kmenů 
dvou listnatých stromů, 
čímž vznikla městu škoda 
ve výši 6.880,- Kč

Z jednání rady města 
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města, které 

se konalo dne 31. 10. 2006 byl zvolen starosta Města Velké 
Pavlovice, místostarosta města a členové rady města. Dále 
byl jako zástupce města do společnosti Hantály a.s., Tovární 
345/22, Velké Pavlovice zvolen starosta města a jako náhradník 
místostarosta. Na jednání valných hromad společností, ve kterých 
má město akcie (VaK Břeclav a.s., Čechova 23, Břeclav a Česká 
spořitelna a.s. Olbrachtova 1929/62, Praha 4) byl jako zástupce 
zvolen starosta města a jako náhradník místostarosta.

Jitka Krátká
tajemník MěÚ

• žádost ředitelky MŠ o povolení uzavření mateřské školy po 
dobu zimních prázdnin od 23. 12. 2006 do 2. 1. 2007, provoz zahá-
jen 3. 1. 2007

• otevření sběrného dvora mimo pracovní dobu městského úřadu 
– sběrný dvůr bude otevřen 13. 1. 2007 a po té každou sobotu v su-
dém týdnu od 8.00 do 12.00 hodin

• informaci o konání Memoriálu Vladislava Trsťana

Jitka Krátká
tajemník MěÚ

z radnice
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V listopadu Město Velké Pavlovice nakoupilo větší množství 
stromů z  okrasné školky v Lednici. V dovezeném sortimentu jsou 
jasany, javory, platany, habry, katalpy a duby. Děkujeme tímto ře-
diteli školního statku MZLU v Lednici ing. Ladislavu Kánskému za 
vstřícné jednání. Dále děkujeme panu Františku Melicharovi, který 
zajistil sazenice dubů.

Část dřevin již byla vysázena  na pozemcích města v okolí Ja-
noškova křížku v Jezírkách. Větší část stromů byla uložena na zimu 
v základišti a výsadby budou pokračovat na jaře. Na nich se bude 
podílet jak město, tak myslivci i další organizace.

Ing. Zdeněk Karber
místostarosta

  

Výsadba veřejné zeleně

Podle nařízení vlády č. 612/2004 Sb., 
kterým se stanoví lhůty pro výměnu ob-
čanských průkazů bez strojově čitelných 
údajů, jsou občané povinni provést výměnu 
občanských průkazů bez strojově čitelných 
údajů vydaných do 31. prosince 1996, za 
občanské průkazy se strojově čitelnými 
údaji nejpozději do 31. prosince 2006. 

Dne 1.září 2006 nabyla účinnosti nove-
la zákona č. 328/1999 Sb., o občanských 
průkazech. Ustanovením § 24 odst. 2 ci-
tovaného zákona byla zrušena povinnost 
výměny občanských průkazů bez strojově 
čitelných údajů vydaných občanům naro-
zeným před 1.lednem 1936, pokud v těchto 
občanských průkazech není doba ukončení 
platnosti vyznačena konkrétním datem. To 
znamená, že občané narození před 1. led-
nem 1936, kteří mají v občanském průkazu 
v kolonce „platnost“ uvedeno „bez  omeze-
ní“ nemusí občanské průkazy měnit. 

Občanské průkazy vydané do 31. 12. 1996 
je třeba vyměnit do 31. 12. 2006.

Občanské průkazy vydané do 31. 12. 1998 
je třeba vyměnit do 31. 12. 2007.

Občanské průkazy vydané do 31. 12. 2003 
je třeba vyměnit do 31. 12. 2008.

Nejčastější dotazy:

Může se cestovat po EU na občanský 
průkaz?

Pro cesty v rámci EU a EHP (navíc 
Norsko,Island a Lichtenštejnsko) je možné 
použít jako cestovní doklad občanský prů-
kaz se strojově čitelnou zónou. Tento typ 
dokladů je vydáván zhruba od roku 2000. 
Od konce roku 2004 je možné cestovat na 
OP i do Švýcarska. OP nesmí být neplatný 

a nesmí mít odstřižený roh.

Jak je to, pokud cestuji s dětmi?
Pro cestování s dětmi není možné použít 

OP. V tomto dokladu jsou totiž děti zapsány 
pouze pomocí rodného čísla, což není me-
zinárodně srozumitelný údaj. Dítěti je třeba 
nechat vystavit vlastní cestovní pas.

Jak je to s novými pasy?
Česká republika začala od 1. září 2006 

vydávat občanům starším 5 let  nový typ 
cestovního pasu se strojově čitelnými údaji 
a s nosičem dat s biometrickými údaji,který-
mi jsou  údaje o zobrazení obličeje a údaje 
o otiscích prstů, ukládané do  nosiče dat 
(čipu). Údaje o zobrazení obličeje obsahují 
cestovní pasy vydávané od 1.září 2006, oba 
biometrické údaje cestovní pasy vydávané 
od května 2008. Tento nový typ dokladu má 
zjednodušit odbavování a zároveň napomoci 
zvýšení základních bezpečnostních před-
pisů. Do nového cestovního pasu již není 
možné zapisovat děti, ty musí mít povinně 
své vlastní cestovní pasy.

Kde požádat o vydání cestovního pasu?
U obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností podle místa trvalého pobytu 
občana a u tohoto úřadu lze rovněž cestovní 
pas převzít. Občané s trvalým pobytem ve 
Velkých Pavlovicích navštíví Městský úřad 
v Hustopečích. 

Jaký je správní poplatek?
Cestovní pas s platností na 10 let 

zhotovený do 30 dnů – 600 Kč, cestovní 
pas s platností na 6 měsíců zhotovený do 
15 dnů – 1 500 Kč

Platnost občanských průkazů
občan ve věku od 5 do 15 let s do-

bou platnosti 5 let zhotovený do 
30 dnů –100 Kč, s platností na 6 měsíců 
zhotovený do 15 dnů 1 000 Kč

občan mladší 5 let s platností na 1 rok 
50 Kč

Jak platí starý pas?
Cestovní pasy vydané do 31. srpna 2006 

zůstávají v platnosti po dobu v nich uvede-
nou. Je-li v  pasu zapsáno dítě mladší 15 let, 
může cestovat s rodičem i nadále, nejdéle 
však do 15 let věku dítěte.

A co můj řidičský průkaz?
Při cestování do členských zemí EU platí 

řidičský průkaz vydaný v České republice, 
nepotřebujete mezinárodní řidičský průkaz. 
V České republice se od 1. května 2004 vy-
dává nový řidičský průkaz podle vzoru EU 
v provedení plastové karty. Stávající řidič-
ské průkazy (vydané od 1. července 1964 do 
30. dubna 2004) jsou i nadále platné, a to ve 
všech členských státech Evropské unie.

Do kdy je třeba vyměnit starý řidičský 
průkaz?

Řidičské průkazy vydané:
od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 musí být 

vyměněny do 31. 12. 2007
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 musí být 

vyměněny do 31. 12. 2010
od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 musí být 

vyměněny do 31. 12. 2013
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Starosta města Ing. Pavel Procházka s místním panem farářem 
Mgr. Petrem Papouškem při letošním svěcení vína.  Foto: Z. Karber          

• Kulturním programem, vernisáží výtvarných prací žáků Gym-
názia Velké Pavlovice a Základní umělecké školy Senica a dnem 
otevřených dveří oslavilo v pátek 6. října Gymnázium Velké Pavlo-
vice 10 let od svého vzniku.

 
• Městská knihovna oznamuje, že od 1. listopadu 2006 je veřej-

ně přístupný internet zdarma.

• V trati Padělky proběhla pozemková úprava, která byla vy-
tyčena v terénu a nově vytvořené stavební pozemky byly předány 
vlastníkům. K dispozici je přes 30 stavebních míst.

• Zajisté neuniklo Vaší pozornosti, že se den co den mění k lep-
šímu prostranství po bývalém lesíku u zastávky ČD. Pracovníci 
Služeb města zde odvedli již obrovský kus práce. Uklidili prostran-
ství po starém lesíku, srovnali terén, vybudovali chodníky, opravili 
most přes Trkmanku, vysadili stromy, keře , vyseli trávník a vy-
dláždili přístupový chodník od fi rmy ZAF a upravili jeho okolí.

Telegrafi cky

Echenon se nachází ve Francii, asi 
20 km od Dijonu, na okraji Burgundské 
oblasti známé svým vinařstvím. Je to malá 
obec na venkově, kde v současné době žije 
asi 750 obyvatel. 

Zástupci Města Velké Pavlovice po-
depsali dne 23.srpna 1992 při příležitosti 
první ofi ciální návštěvy občanů Velkých 
Pavlovic v Echenonu partnerskou smlouvu 
o spolupráci v oblasti vzájemné výměny 
zkušeností v samosprávě měst a přátel-

ských vztahů mezi občany formou vzájem-
ných návštěv v rodinách.

Za 14 let od podepsání této smlouvy se 
uskutečnila celá řada výměnných pobytů 
našich občanů ve Francii a naopak francouz-
ských občanů u nás ve Velkých Pavlovicích. 
Program návštěv týkající se poznávání 
nových krajin, historických památek i kul-
turního života bývá velmi bohatý a pestrý. 
Odměnou pro všechny účastníky jsou pak 
trvalé vzpomínky na společně prožité chvíle 

v lidském životě. I přes jazykovou bariéru 
byla navázána nová přátelství, která trvají 
dodnes. 

Již v těchto dnech jsme obdrželi od na-
šich francouzských přátel pozvání k návště-
vě Francie a  Echenonu, která by se měla 
uskutečnit pravděpodobně v první polovině 
srpna 2007.  

Zájemci o tento pobyt se mohou přihlá-
sit, případně se blíže informovat do konce 
roku  na městském úřadě.

Partnerské vztahy Echenon - Velké Pavlovice se dále rozvíjí...

• ČSCH uspořádal v chovatelské hale čtyři výstavy. Výstavní se-
zona ve Velkých Pavlovicích začala na přelomu září a října Okresní 
výstavou mláďat, o dva týdny později se konala Klubová výstava 
brněnských voláčů, od 17. do 19. listopadu se konala Okresní vý-
stava králíků a drůbeže a od 1. do 3. prosince chovatelé vystavovali 
exoty. 

• Těžební fi rma zahájila kácení druhé části topolového „ lesíka“. 
Přestárlé a již nebezpečné stromy budou postupně nahrazovány no-
vými výsadbami. Celý prostor vedle již upravené části u zastávky 
ČD dostane novou tvář a bude sloužit rekreaci a sportu. Generálka 
proběhne i na kynologickém cvičišti.

• Ve městě jsou rozmístěny nové kontejnery na sklo. Jejich sta-
noviště je v ulicích: Bezručova u domu dětí a mládeže, Bří Mrštíků 
u mateřské školy, Hlavní u nákupního střediska a na autobusovém 
nádraží.

• V listopadu proběhly tři vinařské akce – Svatomartinské otevře-
né sklepy, Svěcení mladého vína  a Salon červených vín. Potěšitelný 
je trvale stoupající zájem návštěvníků.

Z lesíku u zastávky ČD vzniká prostorný park. Foto: Z. Karber                        
          

z radnice
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Výsledky letošních komunálních voleb 

1. Ivana Vojtěšková 64 334

2. Jan Kadlec 53 269

3. Ing. Mgr. Marie Šmídová 54 339

4. Rudolf Bauer 68 207

5. Oldřich Fůkal 58 209

6. František Kalus 56 189

7. Jaroslava Janů 47 219

8. Emilie Zajícová 62 164

9. Václav Vymazal 60 184

10. Jiří Šula 59 199

11. Veronika Krausová 65 152

12. Miroslav Adámek 61 152

13. Eva Žáková 61 192

14. Marie Forejtová 63 200

15. Jan Štefka 57 149

16. Marie Šulová 59 151

17. Peter Palka 59 145

Komunistická strana 
Čech a Moravy

jméno                    věk    hlasů

celkový počet hlasů: 3 454
počet zvolených osob do zastupitelstva: 3
věkový průměr: 59,18 let

1. Ing. Pavel Procházka 47 593

2. Mgr.Alexander Tomeček 58 339

3. MUDr. Štefan Istenes 61 443

4. Jiří Hanzálek 41 436

5. Iing. Dušan Bedřich 42 420

6. Roman Šťavík 41 352

7. Ivan Kalivoda 44 346

8. MUDr. Ludmila Čeperová 52 266

9. Miroslav Pláteník 55 392

10. Jaroslav Pešák 61 345

11. Ján Trsťan 52 286

12. Jaroslav Ulica 41 253

13. František Melichar 43 250

14. Ing. Josef Horáček 52 262

15. Martina Hiclová 29 235

16. Pavel Pilarčík 42 219

17. Lenka Michnová 30 238

celkový počet hlasů: 5 675
počet zvolených osob do zastupitelstva: 5
věkový průměr: 46,53 let

ODS

jméno                       věk   hlasů

1. Štěpán Pavelka 49 138

2. Jan Škodák 56 226

3. Bc. Charlotta Pavelková 45 87

4. Ivan Podešva 51 129

5. Marie Jurenová 40 70

6. Emil Hlávka 40 133

7. Bc. Lenka Tesařová 25 129

8. Zdeněk Krčmař 56 244

9. Jana Tesařová 22 94

10. Roman Franc 40 231

11. Mário Švásta 45 98

12. Zdeňka Kalivodová 34 108

13. Miroslav Franek 18 66

14. Josef Pilař 60 219

15. Ludmila Podešvová 48 75

16. Ivan Kallus 62 61

17. Jaroslav Posolda 46 56

celkový počet hlasů: 2 164
počet zvolených osob do zastupitelstva: 1
věkový průměr: 43,35 let

jméno                      věk   hlasů

ČSSD

Sdružení nezávislých 
kandidátů

1. Ing. Jaroslav Benda, Ph.D. 42 510

2. Ing. Libor Benda 30 454

3. Eva Buchtová 38 275

4. Alena Cendelínová 55 222

5. ing.Ladislav Hádlík 51 337

6. ing.Petr Halm 45 273

7. Jan Havránek 32 226

8. Jaroslava Janů 23 236

9. Libuše Juchelková 61 286

10. Ing. Zdeněk Karber 49 563

11. Radomíra Klašková 42 293

12. Jaroslav Kovář 31 227

13. Ing. Pavel Lacina 30 365

14. Jan Melichar 36 304

15. Roman Pláteník 31 233

16. Miluše Šťavíková 48 197

17. Ing. Pavel Veverka 53 204

celkový počet hlasů: 5 205
počet zvolených osob do zastupitelstva: 4
věkový průměr: 41 let

jméno                      věk   hlasů

celkový počet hlasů: 5 208
počet zvolených osob do zastupitelstva: 4
věkový průměr: 52,82 let

jméno                      věk   hlasů

KDU - ČSL

1. Ing. Martin Bálka 58 491

2. Josef Dostoupil 56 518

3. ing.Vladimír Veverka 43 347

4. Ing. Vlastimil Loveček 42 305

5. Mgr.Pavla Prátová 55 341

6. Lidmila Kostrhunová 60 401

7. Ing. Mgr. Martin Prokeš 27 274

8. Josef Mikulica 53 250

9. Lubomír Zborovský 32 347

10. Mgr. Pavla Míchalová 32 311

11. Miroslav Plhal 58 264

12. Stanislav Bálka 63 247

13. Antonín Nesvadba 83 228

14. Marie Suská 63 251

15. Stanislav Kostrhun 47 231

16. František Veverka 67 206

17. Ing. Ludmila Prátová 59 196
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Porovnáme-li dosažené výsledky voleb dle počtu získaných 
hlasů pro jednotlivé strany za uplynulá čtyři volební období, jsou 
výsledky velmi zajímavé. Znatelný je pokles úbytku u voličů ČSSD 
a KSČM, v roce 2006 překvapivě nejvíce hlasů ztratila KDU-ČSL. 
Naopak nejvíce hlasů přibylo SNK, ODS si již po čtvrté volební 
období drží téměř stále stejný počet hlasů, při nižší volební účasti 
a ztrátách ostatních stran ji to vyneslo k vítězství:

  1994 1998 2002 2006
ODS 5749 5763 5775 5675
KDU-ČSL 7393 6183 8238 5208
SNK 5199 4180 4110 5205
KSČM 4706 4397 3923 3454
ČSSD 3598 3253 2655 2164
SPŽR 1458                                            

celkem          28103    23776     24701    21706

Výsledky voleb - rok 1994-2006

V 17 členném zastupitelstvu města jsou pouze čtyři změ-
ny. Svou práci v ZMě ukončili Josef Mikulica (KDU-ČSL), 
Ing. Vlastimil Loveček (KDU-ČSL), Mgr.Alexander Tome-
ček (ODS) a  Jan Škodák (ČSSD), novými zastupiteli se stali
 Ing. Lacina Pavel (SNK), Ing. Dušan Bedřich (ODS), Miroslav 
Pláteník (ODS) a Ing. Marie Šmídová (KSČM).

Příloha: ohlédnutí za komunálními volbami 2006

Komunální volby 20.-21.října 2006 jsou minulostí. Stejně jako 
při posledních volbách i tentokrát ve Velkých Pavlovicích sestavi-
lo své kandidátky 5 politických stran či sdružení. Vzhledem k to-
mu, že tyto strany byly ve volbách již počtvrté, je možné srovná-
vat, hodnotit a zamýšlet se nad tím, jak se mění přízeň voličů, jak 
jednotlivé strany uspěly, jaká je volební účast či na co spoléhaly 
strany při přípravě na letošní volební zápolení. Mimo kompletní 
výsledky jsme pro Vás připravili i několik různých pohledů, které 
mohou být pomocí při analýzách. Současně přinášíme i názory ně-
kterých stran, které nám dodaly své stanoviska k těmto volbám. 

Volební účast: 

- ke komunálním volbám přišlo nejméně voličů od r.1994. 
Z celkového počtu 2482 voličů přišlo k volbám 1395 voličů,
tj. 56,2 %. Svého práva ovlivnit svými hlasy výběr zástupců do 
vedení města nevyužilo 1087 občanů Velkých Pavlovic

- rok 1994 – 76,83 %
- rok 1998 – 62,22 %
- rok 2002 – 64,11 %
- rok 2006 – 56,20 %

Volební účast ve volnách od r. 1994

Volební výsledky:

- poprvé po šestnácti letech vyhrál volby někdo jiný než 
KDU-ČSL. Vítězem se stala ODS, která získala o 467 hlasů více 
než druhá KDU-ČSL, jen o 3 hlasy méně získalo SNK. Na čtvrtém 
místě KSČM zůstala za ODS o 2221 hlasů, pátá ČSSD stejně jako 
v minulých letech opět výrazně ztratila. Převedeno na rozdělení 
míst v zastupitelstvu města - KDU-ČSL ztratila v zastupitelstvu 
dvě místa, ČSSD jedno, naopak ODS, SNK a KSČM po jednom 
místě získaly

strana     počet hlasů   v %               mandáty           v %
ODS            5675          26,14 %               5 29,41 % 

      KDU-ČSL  5208 23,99 %               4 23,53 %
SNK           5205 23,98 %               4 23,53 %
KSČM        3454 15,91 %               3 17,65 % 

      ČSSD         2164   9,97 %               1   5,88 %

 

Ohlédnutí za volbami

Výsledky letošních voleb
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Přehled zvolených členů ZMě:

P.č. jméno                      věk   strana, sdr.   počet hlasů
1. Ing.Procházka Pavel        47       ODS 593
2. Ing. Karber Zdeněk        49       SNK 563
3. Dostoupil Josef                56       KD-ČSL 518
4. Ing.PhD. Benda Jaroslav  42        SNK 510
5. Ing. Bálka Martin             58    KDU-ČSL 491
6. Ing. Benda Libor              30         SNK 454 
7. MUDr. Istenes Štefan       61         ODS 443
8. Hanzálek Jiří                     41         ODS 436 
9.  Ing. Bedřich Dušan          42          ODS  420
10. Kostrhunová Lidmila      60       KDU-ČSL 401
11. Pláteník Miroslav            55         ODS 392
12. Ing. Lacina Pavel          30         SNK  365
13. Ing. Veverka Vladimír    43       KDU-ČSL 347
14.  Ing. Šmídová Marie       54        KSČM 339
15. Vojtěšková Ivan              64        KSČM  334
16. Kadlec Jan          53         KSČM 269
17. Krčmař Zdeněk          56         ČSSD 244

Náhradníci za jednotlivé strany:

 Zborovský Lubomír           32  KDU-ČSL 347
 Mgr. Tomeček Alexander 58      ODS 339
 Ing. Hádlík Ladislav  51       SNK 337
 Franc Roman   40      ČSSD 231
 Bauer Rudolf  68      KSČM 207

Věkový průměr vypočítaný ze všech 85 kandidátů na kandidát-
ních listinách činil ke dni voleb 48,67 let. Kandidáti nad 55 let tvo-
řili více než 41 % ze všech kandidátů. Nejstarším na kandidátních 
listinách byl Antonín Nesvadbba st. (KDU-ČSL), který ke dni voleb 
dosáhl věku 83 let, naopak nejmladším byl Miroslav Franek ČSSD), 
který měl pouhých 18 let. Nejnižší věkový průměr měli kandidáti 
SNK – 41 let, naopak nejvyšší věkový průměr měla KSČM – úcty-
hodných 59,2 let. V následujícím grafu je zajímavé takové srovnání, 
jak se věkově změnily kandidátní listiny oproti uplynulým volbám. 
Vzhledem k tomu, že některé kandidátní listiny měly minimální ob-
měnu navržených kandidátů, je zřetelné zvýšení průměrného věku 
u těchto stran. V posledním sloupci je v grafu vidět, že zestárlo 
o 2,4 roku i zastupitelstvo města.

Věkový průměr kandidátních listin a ZMě - porovnání 2002 a 2006

Na kandidátních listinách bylo mezi 85 kandidáty 57 mužů 
(tj.: 67 %) a 28 žen (33 %). Nejvíce žen bylo na kandidátce KSČM 
– 8, nejméně na kandidátce ODS – 3. V novém zastupitelstvu města 
jsou 3 ženy.

Starosta, místostarosta a složení rady města:

Ustavující zasedání zastupitestva města se konalo v úterý 
31. října 2006. Do jednotlivých funkcí byli zvoleni:

Starosta města: Ing. Procházka Pavel, 47, ODS
Místostarosta města: Ing. Karber Zdeněk, 49, SNK 
Rada města (5 členná): Ing. Bedřich Dušan, 42, ODS  

   Pláteník Miroslav, 55, ODS  
   Ing. PhD. Benda Jaroslav, 42, SNK

V pětičlenné radě jsou novými členy Ing. Bedřich Dušan, 
Ing. PhD. Benda Jaroslav a Miroslav Pláteník, tito nahradili 
Ing. Bálku Martina, Mgr. Tomečka Alexandra a Dostoupila Josefa. 
Věkový průměr rady města činí 47 let. O složení výborů a komisí 
budou čtenáři informováni po jejich zvolení, pravděpodobně již 
v příštím čísle zpravodaje. 

Ing. Pavel Procházka

Poměrné zastoupení na kandidátkách a v ZMě

Teddy Rosevelt: Nejdůležitější dílčí předpoklad 
úspěchu je vědět, jak vycházet s lidmi.

Na závěr příspěvky od zástupců stran, které své příspěvky 
dodaly:
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ODS děkuje svým voličům
Vážení spoluobčané,

místní sdružení Občanské demokratické strany ve Velkých Pav-
lovicích představilo občanům v předvolební tiskovině své kandidá-
ty do zastupitelstva města a svůj volební program na příští čtyřleté 
období. Výsledky komunálních voleb přinesly z hlediska Občanské 
demokratické strany první a tedy i historické vítězství a to jak cel-
kově, tak i individuálně. Dovoluji si tedy upřímně poděkovat všem 
našim příznivcům a voličům za jejich projevenou důvěru. Současně 
bych chtěl ubezpečit naše spoluobčany, že ODS prostřednictvím 
svých zastupitelů je odhodlána pokračovat v dosavadní dobré práci 
předchozích zastupitelstev a svůj program, který předložila obča-
nům v předvolební tiskovině, splnit beze zbytku. Vzhledem k zá-
važnosti a snad i obtížnosti některých částí programu si dovoluji 
touto cestou požádat i Vás občany města o podporu a spolupráci při 
jejich realizaci, aby naše město bylo krásnější a i z hlediska pod-
nikání, turistiky, kultury, sportu a dalších společenských hledisek, 
atraktivnější. 

Komunální volby 2006 ve svých výsledcích, z hlediska obsazení 
jednotlivých funkcí ve vedení města a městské radě jasně prokázaly 
tu skutečnost, že demokracie je  součástí našeho života  a že ve své 
podstatě již funguje. 

Vážení spoluobčané, závěrem mi dovolte, abych Vám a Vašim 
blízkým popřál klidné a pokojné prožití vánočních svátků, pevné 
zdraví a mnoho pohody i v novém roce 2007.

Ing. Vladislav Blata
předseda MS ODS V. Pavlovice

      

Sdružení nezávislých kandidátů Pro rozvoj Velkých Pavlovic 
děkuje svým příznivcům a voličům hned dvakrát. 

Poprvé za podpisy na petičních  listinách, které umožnily ve 
svém součtu našemu sdružení kandidovat v komunálních volbách. 

Podruhé za hlasy ve volbách, které se proměnily ve čtyři man-
dáty pro naše kandidáty: Ing. Zdeněk Karber, Ing. Jaroslav Benda 
Ph.D., Ing. Libor Benda a Ing. Pavel Lacina.

Ve čtyřech budoucích letech se budeme snažit o co největší na-
plnění hlavních bodů našeho volebního programu, ke kterým patří 
zejména podpora podnikání a vznik  nových pracovních míst, což 
může zastavit úbytek obyvatel Velkých Pavlovic. 

Dále je to zúročení již téměř osm století trvající tradice vinař-
ství, která dává našemu městu jedinečnost a tím  možnost zvýšit 
prosperitu tohoto oboru podnikání jak v samotném odbytu  vína 
tak i v agroturistice, pro kterou je potřebné vytvořit co nejlepší 
podmínky.

Budování infrastruktury a podpora výstavby bytů je dalším dů-
ležitým bodem našeho volebního programu.

Poslanci zvolení za Sdružení nezávislých kandidátů budou  v ra-
dě města i zastupitelstvu usilovat společně s poslanci dalších stran 
o to, aby se Velké Pavlovice dále  úspěšně rozvíjely.

Ing. Zdeněk Karber

SNK Pro rozvoj Velkých Pavlovic

Vzhledem k tomu, že se po volbách v tisku objevila ne zcela 
objektivní informace o povolebních jednáních mezi politickými 
stranami, chceme touto cestou informovat občany města i ostatní 
čtenáře o průběhu i výsledku jednání,kterých jsme se zúčastnili.

Ve Velkých Pavlovicích kandidovaly celkem čtyři politické 
strany a jedno hnutí nezávislých kandidátů. V zastupitelstvu 
získala vítězná ODS pět mandátů, KDU-ČSL a nezávislí kandi-
dáti po čtyřech mandátech, KSČM tři a ČSSD jeden mandát. Pro 
získání rozhodujícího vlivu v zastupitelstvu potřebovala ODS 
devět mandátů. Ty si zajistila koalicí s nezávislými kandidáty. Na 
prvním zasedání zastupitelstva pak tajnou volbou tato koalice ob-
sadila všechna volená místa. ODS získala post starosty a tři místa 
v pětičlenné radě, nezávislí dvě místa v radě a post místostarosty.

Místní organizace KSČM,přestože získala tři místa v zastu-
pitelstvu,na uvedený výsledek neměla prakticky žádný vliv. Je 
pravdou,že před zasedáním zastupitelstva byla místní organizace 
KSČM požádána o podporu volby dnes již bývalého starosty 
města. Tuto žádost poslanci zvolení za KSČM společně s výbo-
rem organizace projednali a výsledkem bylo rozhodnutí podpořit 
nezávislé kandidáty. Přijaté rozhodnutí však výsledek voleb neo-
vlivnilo. Místní organizace KSČM nebyla ofi ciálně nikým jiným 
oslovena ke spolupráci.

K rozhodnutí podpořit volbu nezávislých kandidátů jsme do-
spěli především proto,že  jsme vycházeli z celkových výsledků 
voleb a přihlédli k tomu,co si přáli občané města.

Bývalý starosta Ing.Martin Bálka získal v těchto komunálních 
volbách od občanů podstatně méně hlasů než ve volbách před-
cházejících. Přestože město dosáhlo za jeho působení ve funkci 
starosty výsledků,které mohou být příkladem ostatním obcím 
a městům regionu,volby ukázaly,že tato skutečnost nestačí a že si 
lidé přejí změnu. Volby jsou demokratickým nástrojem v rukou 
voličů,proto je třeba výsledky voleb respektovat.

Závěrem chceme připomenout důležitou věc. Jsme hluboce 
přesvědčeni,že na komunální úrovni nejde o „pravou“ nebo „le-
vou“ politiku. Nám všem musí jít o budování pěkného prostře-
dí,ve kterém žijeme. Jsme tu pro naše občany a chceme jim být 
nápomocni při řešení jejich každodenních problémů.

Děkujeme všem našim voličům za podporu,kterou nám svými 
hlasy projevili. Vážíme si toho a budeme se snažit realizovat vo-
lební program v plné šíři a tím přispět k dalšímu rozvoji našeho 
města. Chceme také využít možnost diskutovat se svými voliči 
i ostatními občany města v rámci organizování poslaneckých dnů, 
které budeme pořádat vždy druhou středu v měsíci od 15 do 17 
hodin v zasedací místnosti městského úřadu.  

                                                                                                          
Zastupitelé za KSČM a výbor ZO KSČM Velké Pavlovice

KSČM: Ohlédnutí za volbami 



Letos poprvé se zvony velkopavlovického kostela rozezvonily 
v sobotu 11. 11. v 11 hodin a 11 minut. V tento okamžik si účast-
níci před radnicí poprvé přiťukli mladým vínem ročníku 2006. 
V místních restauracích byla připravena svatomartinská husa, pří-
jemně strávený den byl zakončen cimbálovou zábavou v sokolovně 
a Martin Vaculík ze Zlína, vylosovaný šťastlivec (v sobotu ihned 
po vylosování z nějakého důvodu nebral telefon…zřejmě byla akce 
příliš náročná), si odvezl 100 lahví výtečného velkopavlovického.

Ano, řeč je o prvních velkopavlovických Svatomartinských 
otevřených sklepech, kdy 13 místních vinařů otevřelo své sklepy 
pro 400 milovníků vína. Upřímně, tolik návštěvníků jsme nečekali. 
Ještě větší radost  máme z toho, že se akce líbila, a tak je rozhod-
nuto, že Svatomartinské otevřené sklepy 2006 budou v roce 2007 
pokračovat druhým ročníkem. 

Od mnoha návštěvníků jsme také slyšeli, že byli příjemně pře-
kvapeni výtečným vínem, pohostinností ve sklepech a také tím, že 
se ve Velkých Pavlovicích vinaři umí domluvit a působí tak jako 

Svatomartinské otevřené sklepy 2006
sourodý celek. A tady je naše nej-
větší deviza: kvalita a schopnost se 
domluvit. To není málo! Je to dost 
na to, abychom dostatečně sebevě-
domě navenek působili a dali „ze-
lenou“ dalším akcím s cílem pro-
pagace značky „Velké Pavlovice“. 
Více lidí ve městě znamená více 
prodaného vína, více snědených porcí v restauracích, více prospa-
ných nocí v ubytovacích zařízeních a tak dále; tedy více zdrojů pro 
rozvoj Velkých Pavlovic. 

A kdy budou mít milovníci vína nejbližší možnost zavítat do 
velkopavlovických sklepů? Budeme rádi, když se v našich sklepech 
společně sejdeme 7.  dubna 2007 v rámci akce Velikonoční otevře-
né sklepy!!!

Ing. Pavel Lacina
předseda o.s. Víno z Velkých Pavlovic

Ve dnech 24. a 25. listopadu se  Velké Pavlovice staly hlavním 
městem červených vín. V sokolovně proběhla prezentace meziná-
rodního soutěžního festivalu vín – Salon červených vín 2006. 

Proč Velké Pavlovice?  Protože město je středem ekologického 
bioregionu , ve kterém se na těžkých půdách s vysokým obsahem 
hořčíku rodí prvotřídní moravská červená vína se zvláštním charak-
terem, typickým pro středoevropské vinařství.

Festival červených vín uspořádalo občanské sdružení Forum 
Moravium, Město Velké Pavlovice a Šlechtitelská stanice vinařská 
a.s. Velké Pavlovice , garantem bylo Ministerstvo zemědělství. Cí-
lem festivalu bylo soutěžní porovnání vín s garantovaným původem 

z Moravy s víny dováženými.
Soutěž od září připravoval organizační 

výbor v tomto složení: Ing. Pavel Veverka 
– prezident festivalu, Jitka Demingerová, 
Ing. Zdeněk Karber, Ing. František Kostr-
hun, Ing. Stanislav Málek, Pavlína Práto-
vá, Věra Procingerová, Ing. Mgr. Martin 
Prokeš, Pavel Veverka ml. a Ing. Vero-
nika Vykydalová. Záštitu nad soutěžní přehlídkou přijal Profesor 
Ing. Vilém Kraus Csc..

V říjnu proběhl příjem vzorků a 10. listopadu byla vína ohod-

Salon červených vín 2006

Zahájení akce u radnice. Foto: Z. Karber                                  Několik set návštěvníků ocenilo pohostinnost a kvalitní nabídku našich 
vinařů . Foto: Z. Karber                                 
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nocena pod vedením Ing. Jaromíra Veverky pěti degustátorskými ko-
misemi, jejichž předsedy byli  Bc. Jaroslav Suský, Renata Hradilová, 
Ing. Vladimír Eliáš, Miloš Lanžhotský a Ing. Tomáš Čačík. 

V pátek 24. listopadu odpoledne byli pozváni vystavující vinaři, de-
gustátoři, distributoři, nákupčí obchodu, gastronomie a vinoték a další 
hosté. 

Moderátor Ing. Antonín Schäffer přivítal senátora za Břeclavsko 
Ing. Jana Hajdu a starostu města Ing. Pavla Procházku, který zahájil 
slavnostní předávání vítězných cen. Tuš cimbálové muziky ZUŠ do-
provodil na jeviště postupně majitele bronzových, stříbrných a zlatých 
medailí. 

Bronzové: 
Gedevani s.r.o. Praha – Teliani, 2003
Vinařství Jan Michna V. Pavlovice – Frankovka, p.s., 2004
Réva Rakvice s.r.o., Rakvice – Cabernet Moravia, slámové, 2005
Vinařství Ludvík Maděřič M.Žižkov – Frankovka jakostní, 2005

Stříbrné:
Vinselekt Michlovský a.s. Rakvice – André, kabinet, 2002
Gedevani s.r.o. Praha – Pirosmani, 2003
Víno Marcinčák, Mikulov – Frankovka, slámové, 2003
SOŠV a SOUZ Valtice – Frankovka, pozdní sběr, 2005

Zlaté:
Vinselekt Michlovský a.s. Rakvice – Rulandské modré, p. sběr, 2004
ŠSV a.s. Velké Pavlovice – Cab. Sauvignon, výběr z bobulí, 2004
Oldřich Drápal, Brno – Frankovka, slámové, 2004
Vinařství Lacina Velké Pavlovice – Frankovka, jakostní, rosé, 2005

Pohár starosty města Ing. Pavla Procházky za nejlépe ohodnocenou 
kolekci vín převzalo Rodinné vinařství Jedlička & Novák z Bořetic. 

Z rukou senátora Ing. Jana Hajdy putoval  pohár pro šampiona vý-
stavy do Vinařstí Vladimír Tetur z Velkých Bílovic za Cabernet Sauvi-
gnon, pozdní sběr, 2003.

          Vedle vín domácí produkce mohli návštěvníci ochutnat vína 
z Austrálie, Španělska, Rakouska, Maďarska a Gruzie. Zejména kolek-
ce gruzínských vín, kterou vystavovala fi rma Gedevani, zaujala svou 
originalitou. Orientální odrůdy révy a kavkazské slunce nabízejí širokou 
paletu vůní, chutí a intenzivní barvu vín s exotickými názvy – Saperavi, 
Kvanchara, Mtatsminda, Naperauli….

     V sobotu byla výstava otevřena pro veřejnost. Potěšitelné je, že 
90 % z nich k nám přicestovalo z blízkého či vzdálenějšího okolí. Byli 
tu milovníci vína například z Prahy, Českého Těšína, Pelhřimova a Plz-
ně.

     Všem návštěvníkům se velmi líbilo vystoupení mužáckých sbo-
rů, které mělo motto: „ Víno, víno, víno červené…..“. Domácí mužáci 
pozvali své přátele z Bořetic, Vrbice a Hrušek. Vedle krásných písní 
zaujaly i malebné kroje zpěváků. Za doprovodu cimbálového tria Rivus 
si na závěr zazpívaly všechny čtyři soubory. Spolu s nimi i návštěvníci 
výstavy.

     Salon červených vín navštívilo v obou dnech přes šest set milov-
níků červeného vína. Za rok,  ve dnech 23. a 24. listopadu, bude uspořá-
dán soutěžní festival červených vín opět. 

     Poděkování patří všem, kteří svou prací přispěli ke zdárnému 
průběhu letošního ročníku Salonu červených vín.

                                                                          Ing. Zdeněk Karber
                     Forum Moravium

Pátečním odpolednem provázela cimbálová muzika Vojara z Velkých 
Pavlovic. Foto: Z. Karber

V sobotu večer se na pozvání místního Presúzního sboru setkaly 
mužácké sbory z Bořetic, Vrbice a Hrušek.  Foto: Z. Karber

Pan Oldřich Drápal a pan Antonín Nesvadba - zkušení vinaři při 
degustaci.  Foto: Z. Karber
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Zahájení Salonu červených vín se zú-
častnil také pan senátor Jiří Hajda, zástupce 
Břeclavska. Při této příležitosti jsme se ho 
zeptali:

Máte nějaký osobní vztah k Velkým Pav-
lovicím?

Mám zde vdanou sestru a řada místních 
občanů – František Pavelka, Toník Švásta, 
Pavel Lacina a další se mnou chodili na gym-
názium do Hustopečí, takže z tohoto pohledu 
jsem v Pavlovicích velice často. Mám zde 
i některé spolupracovníky, např. Františka 
Kostrhuna ze zemědělské správy a také s řa-
dou vinařů jsem ve styku. Kromě toho jsem 
do Pavlovic jezdil hrávat stolní tenis, takže 
prostředí této sokolovny je mi velice známé.

Co je stěžejním bodem vašeho senátor-
ského programu? 

V senátu jsem byl zařazen do hospo-
dářského a zemědělského výboru, který byl 
nazýván silovým – práce v něm bude velice 
náročná. Budu se snažit při prosazování zá-
konů i s poslanci parlamentu, aby podmínky 
pro moravské vinaře byly co nejpříznivější. 
A to jak pro malé, tak i velké vinaře.

Při Vaší promluvě při zahájení Salonu 
jste řekl, že vinařství je jedním ze stěžejních 
pilířů života tohoto regionu. V čem je dle Vás 
hlavní síla místních vinařů?

Síla moravského vinařství je v tom, že 
umíme udělat kvalitní víno a domnívám se, 

Senátor Jan Hajda mezi vinaři
že všichni vinaři umí o tom víně vyprávět 
a umí také pohostit lidi – proto sem jezdí 
mnoho turistů. Myslím, že přednost mo-
ravského vinařství je v tom, že máme velice 
široký sortiment. Když se podíváme do 
okolních států, např. do Rakouska, kde je 
hlavně VZ a RV – tedy omezený sortiment, 
to samé je v Německu. A domnívám se, že 
majitelům vinoték a vedoucím hotelových 
sklepů jsou naši vinaři schopni nabídnout 
širokou sortu odrůd, které vyzrávají v této 
oblasti. Vždyť mají tak jedinečné aroma, 
přirozenou kyselinu a další originální prvky. 
Této výhody vinaři musí a umí využít. Také 
akce jako otevřené sklepy, kdy se k nám učí 
jezdit lidé z celé republiky, napomáhají udr-
žet a rozvíjet úroveň vinařství. 

Kde naopak vidíte nedostatky?
Největší chybu vidím v tom, že v ob-

dobí privatizace vláda nepřiznala restituční 
nároky vinařům, bývalým členům hospo-
dářských družstev, a že to nepřiznala také 
právnickým osobám. Rozhodující část 
velkozpracovatelů není v důsledku toho 
místních. Místní vinaři pak mnohdy vytváří 
pouze meziprodukty a nepodílí se na zisku 
z prodeje.

Dá se to dnes nějak změnit?
Domnívám se, že toto se už změnit nedá. 

Je však velice důležité, aby se každý vinař 
snažil prodávat láhve. Protože každý vinař, 
který prodává meziprodukt – tedy hrozny 

– nemůže být v zisku i při vysokých vý-
nosech. 

Máte pocit, že nyní ze své pozice sená-
tora můžete dost věcí změnit?

Myslím, že budu jeden z těch, co na-
pomůžou ke změnám. Ostatní skupiny 
zemědělců a podnikatelů nás vinaře nemají 
příliš rády, protože jsme nejsilnější lobis-
tická skupina. Takže nespoléhám jenom na 
sebe, ale i na ostatní vinaře. 

Trávíte hodně času v Praze. Máte pocit, 
že se tam povědomí o moravském vinařství 
zlepšuje?

Je určitě na vzestupu. V poslední době 
se zastavil ten trend vytlačování zahranič-
ními víny, poněvadž naše vína si získala 
obrovskou důvěru. Praha jako nejbohatší 
město – z pohledu spotřeby a nakupování 
moravských vín – má pozitivní vliv na tyto 
věci.

Chcete našim vinařům závěrem něco 
vzkázat?

Chtěl bych popřát všem vinařům do 
roku 2007 velice dobrou úrodu a kvalitní 
víno. Letošní úroda byla kvalitní, ale víno 
nedocílilo čtyř nul v rámci vinařských 
podniků. Proto přeji v příštím roce nejen 
tu kvalitu, ale i výnos. Tak, aby dosahovali 
stále lepší ekonomiky ve vinicích. 

Roman Veverka

Cestování patří k nejoblíbenějším lid-
ským činnostem. Svědčí o tom i pestrá na-
bídka veletrhů GO a REGIONTOUR, které 
se konají od 11. do 14. ledna 2007 na brněn-
ském výstavišti. Ve dvou zaplněných pavilo-
nech najdou návštěvníci  cestovní kanceláře 
a agentury z celé České republiky. Pavilon 
V je naopak vyčleněn prezentaci turistických 
možností v jednotlivých regionech. Najdete 
zde expozice všech krajů České republiky, 

REGIONTOUR 2007 a GO 2007
řadu dalších turistických oblastí, měst a his-
torických památek. 

Na všechny čtyři dny veletrhů je připra-
ven zajímavý doprovodný program. První 
dva dny je zaměřen především odborně. 
Uskuteční se zde řada konferencí a semi-
nářů. Víkend je určen návštěvám široké 
veřejnosti.

Město Velké Pavlovice se bude po 
letošních zkušenostech opět prezentovat 

Jménem pracovníků a klientů Oblastní charity Břeclav Vám 
děkuji za fi nanční dar na provoz Domova svaté Agáty v Břeclavi, 
azylového domu pro matky s dětmi. Všichni si vážíme snahy po-
moci klientkám domova a zmírnit jejich životní krizi. Přeji Vám, 

aby se radost, kterou svým darem způsobíte maminkám a jejich 
dětem, mnohonásobně vrátila do Vašich srdcí.

Ing. Josef Gajdoš
ředitel Oblastní charity Břeclav

Poděkování Oblastní charity Břeclav

v samostatném stánku se zaměřením na 
představení  města a jeho okolí, na tradici 
pěstování vinné révy a vinařství, prezen-
taci a ochutnávku velkopavlovických vín 
a místní folklór.

Pokud nebudete vědět, kam zavítat 
v tento lednový víkend, pak navštivte Re-
gintour i stánek Velkých Pavlovic.
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Rodinní příslušníci, spolupracovníci, zástupci vinařských in-
stitucí, vinaři z Velkých Pavlovic a okolí, ale i vinaři z Mikulov-
ska se dne 26. října 2006 rozloučili v obřadní síni v Hustopečích 
s vinařem a šlechtitelem vinné révy panem Ing. Josefem Vever-
kou, který zemřel dne 21. října 2006 ve věku 84 let.

Se zesnulým se rozloučil a poděkoval za jeho přínos morav-
skému vinařství předseda Svazu vinařů České republiky Ing. Jiří 
Sedlo CSc. 

Předúnorovému členu ČSL poděkoval za aktivní činnost před-
seda velkopavlovické organizace KDU-ČSL Stanislav Kostrhun.

Pan Ing. Josef Veverka se narodil 12. ledna 1922 v zeměděl-
ské rodině ve Velkých Pavlovicích. Zde prožil dětství a získal 
základní vzdělání a první poznatky z pěstování vinné révy. Vztah 
k vinné révě ovlivnil celý jeho život. Po absolvování reálného 
gymnázia ukončil svá středoškolská studia v letech 1942-1945 na 
Vyšší vinařské a zahradnické škole v Mělníce. Diplom inženýra 
zemědělství získal na Vysoké škole zemědělské v Brně v roce 
1951. Nastoupil do Šlechtitelské stanice ve Velkých Pavlovi-
cích, kde začal pracovat na úseku udržovacího šlechtění. V roce 
1953 dostala stanice úkol vyšlechtit nové jakostnější a výnosnější 
moštové odrůdy. Ing. Veverka začal ve stanici rozvíjet první no-
vošlechtění. Začal provádět vegetativní hybridizaci. Rozsah mate-
riálu nebyl velký, šlo o první pokusy bez předchozích zkušeností. 
Do tohoto období spadají i začátky práce na vyšlechtění odrůd Pá-
lava a Aurelius. Jeho prací bylo získáno velké množství prvních 
semenáčků z provedených křížení. V roce 1957 byl jmenován 
vedoucím ve šlechtitelské stanici. Z politických důvodů byl v ro-
ce 1959 přeložen do Šlechtitelské stanice v Perné a sebou převezl 
i šlechtitelský materiál a dál na něm pracoval. V Perné provedl 
rekonstrukci hospodářství stanice a rozšířil její půdní fond. V roce 
1973 byl jmenován předsedou šlechtitelské rady pro révu vinnou 
s celostátní působností. O rok pozdějí se stal vedoucím týmu 

šlechtitelů vinařských stanic na Moravě. Pod jeho vedením vznikly 
další kombinace novošlechtění, ze kterých byly později vybírány kří-
ženci do státních odrůdových pokusů. Na základě dobrých výsledků 
byla v roce 1977 zapsána ve Státní odrůdové knize první českosloven-
ská odrůda Pálava (TČxMT) autora Ing. Josefa Veverky.

Šlechtitelská činnost byla časově náročná, vyžadovala velkou trpě-
livost a dosažení uznání nové odrůdy představovala celoživotní práci 
šlechtitele. V roce 1983 byla povolena a zapsána ve Státní odrůdové 
knize druhá odrůda Aurelius (NgxRR) šlechtitele Ing. Josefa Veverky 
a spoluautora Ing. Františka Zatloukala. Vinařská praxe přijala odrůdy 
Pálava a Aurelius dobře, obě odrůdy si oblíbili i konzumenti. 

Ve své šlechtitelské práci se Ing. Veverka zabýval i zlepšováním 
vlastností stávajících odrůd. Stal se spoluautorem klonů MO, RV 
a SG,ze ŠS v Perné, které byly uznány v letech 1985-1990. Za dobré 
výsledky ve šlechtitelské práci byl oceněn řadou vyznamenání  re-
sortních a oborových . Byl vyznamenán státním vyznamenáním Za 
vynikající práci.

Po odchodu do důchodu se s rodinou vrátil do rodných Velkých 
Pavlovic. V letech 1988-1992 působil jako odborný poradce ve vinař-
ské fi rmě v USA. V roce 1991 se aktivně podílel na obnovení činnosti 
vinařského družstva VINOPA a podporoval snahy o vrácení majetku 
znárodněného družstva vlastníkům podílů, kterým nebylo dle zákona 
o restitucích vyhověno. 

Zásluhy v rozvoji moravského vinařství ocenila v roce 1995 i Čes-
komoravská vinohradnická a vinařská unie a jmenovala Ing. Veverku 
čestným členem. Byl rovněž členem výboru Českého zahrádkářského 
svazu a Svazu chovatelů drobného zvířectva.

Odchodem Ing. Josefa Veverky ztrácí moravské vinařství skrom-
ného člověka, šlechtitele a vinařského odborníka.

Čest jeho památce!
                                  Ing. František Kostrhun a Ing. Pavel Veverka
                                      

Vzpomínka na pana Ing. Josefa Veverku

V dubnovém čísle Zpravodaje jsme se seznámili s poradkyní 
pro zdraví Markétou Loskotovou. V krátkosti připomenu obsah 
článku, abychom mohli na něj navázat:

Paní Loskotová uspořádala ve Velkých Pavlovicích přednášky 
o Řízené detoxikaci podle MUDr. Josefa Jonáše. Doktor Jonáš se 
již po 30 let zabývá alternativní medicínou.

Vždy ale  narážel na určitá omezení a úskalí v lidském ozdra-
vění. Sám rovněž trpěl vážným onemocněním a tak se snažil najít 
způsob jak tělu pomoci  účinněji. Vznikla tak postupně metoda 
odstraňování toxické zátěže z organismu. Tato metoda se ukázala 
být natolik funkční, že během posledních asi  6-ti let pan doktor  
zaškolil mnoho zájemců z řad lékařů i laiků.  Jedním z nich je 
i Markéta Loskotová, jíž tato metoda zachránila život.

Jaké potíže jste měla  po dvou operacích zhoubného nádoru 
a jak Vám pomohla detoxikace?

Po operacích zhoubného nádoru mi lékaři nedávali moc šan-
cí k životu. Našel se   pouze jeden lékař, který mi tuto smutnou 
skutečnost oznámil. Bylo to velmi těžké, obzvláště kvůli mým 4 
dětem, které tato událost zasáhla nejvíce. S nemocí jsem bojovala 

vůlí i optimismem, přesto však se za dva roky nato objevil další ná-
lez…. Po dalším operativním zákroku jsem stále ještě  věřila tomu, že 
odstraněním nemocné tkáně se tělo uzdraví. Bohužel se tak nestalo. 
Přestože jsem se zdravě stravovala, užívala podpůrně vitamíny a mi-
nerály, podstoupila jsem i enzymoterapii a užívala množství bylinných 
preparátů, můj stav nebyl stabilizovaný. Po bylinných preparátech se 
pak navíc objevila silná alergická reakce, která vznikla v důsledku che-
moterapeutické léčby.  Tuto skutečnost mi potvrdil i lékař.

Detoxikovat jsem se začala před dvěma roky, kdy už jsem pouze 
čekala na ofi ciální verdikt lékařů. Věděla jsem totiž, že můj zdravotní 
stav je velmi vážný a věděla jsem také, že další chemoterapii mé tělo 
již nezvládne. Dostala jsem tehdy kontakt na  poradkyni a tak jsem se 
vlastně dostala k samotné detoxikaci. 

Výsledek Vás nadchl a později jste absolvovala školení…
Pan doktor Jonáš školí poradce na kurzech, já sama mám několik 

certifi kátů, není to ale pro mne tolik důležité, neboť mnohem důleži-
tější je skutečnost, že  nejvíce vědomostí musí člověk vstřebat sám 
vlastními silami jako samouk a nadšenec. Musí mít samozřejmě jisté 
základní vědomosti a znalosti, aby vůbec mohl takovou práci vykoná-

Nová detoxikační ordinace
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vat. Já sama se tímto  zabývám již mnoho let, ale nikdy by mě nena-
padlo, že budu moci někdy své vědomosti takto  zúročit a  pomáhat  
tak druhým lidem. Je to velmi dávno, co  jsem od pana doktora četla  
knihy a vždy mě zaujal jeho zajímavý pohled na  zdravotní proble-
matiku. Jeho knihy jsou inspirativní a také v nich člověk nachází 
upřímný a jemný humor, který  mám velmi ráda.    

Pan doktor chtěl, aby tuto metodu podpořilo Ministerstvo zdra-
votnictví, toto se mu však nepodařilo a proto nabídl laikům, aby 
zkusili sami detoxikaci prosadit.

Bylo a je pro mne velkou ctí, že mohu tuto službu lidem nabízet. 
Je to metoda fi nančně nenáročná, účinná a jednoduchá v dodržová-
ní jistých zásad a tím si mě velmi získala. 

Jak probíhá měření a léčení?
Měření provádím na přístroji EAV (Elektroakup. Vollův pří-

stroj).  Přístroj snímá  informace z organismu,  na stupnici pak  do-
káže vyhodnotit ve smyslu „ano“ a „ne“ míru znečistění organismu. 
K samotnému přístroji mám programový a ampulkový set,  se kte-
rým mohu zjistit velmi mnoho. Sama tomu říkám -  „nejlevnější la-
boratoř“. Informace potom vyhodnotím a podle toho pak stanovím 
samotný detoxikační postup. Ten spočívá v tom, že klient  užívá 
velmi účinné čistící preparáty. 

Pro detoxikaci není  tolik důležitá samotná diagnóza stanove-
ná lékařem,  podstatné je množství a míra toxinů, které se v těle 
nacházejí. Ty je třeba z těla vyloučit a odstranit, to pak způsobí, 
že organismus sám  má již  prostor k tomu, aby se zregeneroval 
a ozdravil.

Metoda je mimo jiné ojedinělá tím, že při jakémkoli jiném 
léčebném postupu se do těla dodávají  různé látky. My se naopak 
snažíme z těla  odebrat  to, co tam nepatří a provádíme tím  vlast-
ně takovou vnitřní očistu.  Pomáháme samotnému tělu v tom, aby 
zmobilizovalo své síly a nevyžadujeme po něm nic násilím. Z výše 
uvedeného vyplývá, že terapie je sice náročnější na čas, neboť tělu 
musíme dát prostor k regeneraci, ale pokud jsme trpěliví, naše úsilí 
se nám bohatě vyplatí v našem postupně se navracejícím zdraví. 
Vracíme se pak po spirále projevů určité nemoci až  ke  „ztracené-
mu pokladu  zdraví“.

 Otevírá se poradna i v Pavlovicích…
Mám zájem vyjít svým klientům vstříc a být jim víc nablízku, 

přijala jsem proto nabídku pronájmu a nabídla jsem své služby kaž-
dou  středu ve vašem městě.

Bohužel  se  ukazuje, že místo je nevyhovující  a tak hledám 
vhodnější prostor pro moji poradenskou činnost.

Co byste popřála našim  čtenářům k nadcházejícím Vánocům?
Čtenářům bych moc přála, aby nemuseli nikdy prožívat to, co 

mé děti, které v roce 1999 na Vánoce smutně seděly u stromečku 
a nevěděly, zda jejich maminka bude žít,  3 dny před svátky totiž 
byla  operována a nikdo nevěděl, co bude dál.

Bylo to velmi těžké období, na které nerada vzpomínám a o to 
více lidem přeji tolik důležité a tolik potřebné zdraví a k tomu hodné 
a milé blízké, se kterými může člověk tyto krásné svátky prožívat.

Ivana Švástová 

POZOR: Chřipka!

A je to zase tady. Za dveřmi jsou vánoce. 
Venku fi čí studený vítr a vlhká zima se nám 
vtírá pod kabáty. Všichni se chystáme na 
Štědrý den, vymýšlíme poslední dárečky, 
uklízíme a většina z nás je v tradičním stresu. 
Jen málokdo se v tuto dobu věnuje svému 
tělu a své kondici, ale právě nyní nastává 
doba největšího ohrožení virovým onemoc-
něním. 

  Obvykle se můžeme setkat s méně zá-
važnými tzv. nemocemi z nachlazení. Jsou 
to „prosté“ záněty horních cest dýchacích. 
Ty se projevují nepříjemnými, ale zpravidla 
ne nebezpečnými příznaky, jako jsou bolest 
v krku, rýma, kašel, a někdy zvýšená teplota. 
Průběh bývá na rozdíl od chřipky obvykle bez 
komplikací.

  Chřipka je infekční onemocnění způ-
sobené viry chřipky. Je vysoce nakažlivá, 
postihuje všechny věkové skupiny a může 
vyvolat epidemii. Jako sezónní onemocnění, 
se nejčastěji vyskytuje v zimních a jarních 
měsících. Přenáší se tzv. kapénkami. Jde 
o mikroskopické částečky slin, které se pře-
nášejí vzduchem při kýchání, kašlání, ale i při 
běžném mluvení nebo používání společných 
předmětů (např. sklenice, příbory).

  Inkubační doba je 18 až 48 hodin 

a nemoc proto přichází náhle, bez předešlé 
únavy.

Začíná zpravidla vysokou horečkou 
(38 až 40 °C) v doprovodu zimnice a třa-
savky.

Přidávají se silné bolesti hlavy, často 
se světloplachostí a ztuhnutím šíje, bolesti 
kloubů, svalů, zad, očí a  nohou ( prostě 
vás bolí celý člověk). Cítíte se velmi una-
vení a malátní. U dětí se  může vyskytnout 
zvracení, spavost, nechutenství a výjimečně 
i halucinace.

 Během dalších dvou dní  nastupují 
klasické příznaky postižení horních cest 
dýchacích a to je rýma, pálení v hrdle, suchý 
dráždivý kašel, který se postupně zvlhčuje 
a mění v produktivní hlenovitý kašel. Tyto 
příznaky za týden až deset dní vymizí, ale 
únava a slabost se mohou projevovat i měsíc 
po onemocnění.

  Nebezpečí chřipky spočívá v jednodu-
chosti přenosu a v možném výskytu kompli-
kací. Jedná se o komplikace způsobené agre-
sivnějším virem, nebo při nákaze oslabeného 
organismu.A to jsou: akutní zánět hrtanu, 
chřipkový zápal plic, vzácněji zánět srdce či 
postižení nervového systému.  

  Nejčastější je však sekundární infek-

ce. Vzniká nasedající bakteriální infekcí. 
Rozvoj takové komplikace se většinou 
prozradí novým vzestupem teplot. K těmto 
tzv. sekundárním komplikacím patří: zápal 
plic, zánět středního ucha, zánět vedlejších 
dutin nosních.

  Nejhůře probíhá nákaza u dětí a seni-
orů, problém činí také lidem s oslabenou 
imunitou.

Pokud nakažený trpí chronickou choro-
bou, obvykle se v průběhu chřipky prudce 
zhorší.

  V  roce 2005 mezi 6. a 10. týdnem 
onemocnělo chřipkou v ČR 1,5 milionu 
lidí. Epidemie nejvíce postihla děti před-
školního a školního věku. Mezi seniory, 
díky vysoké proočkovanosti, byl výskyt 
nejmenší.

  Jak se tedy proti chřipce bránit?
Nejdůležitější je správná životospráva, 

která utužuje náš organismus. To znamená 
dostatek pohybu, odpočinku a vyvážený jí-
delníček. V zimních období je nutné posílit 
tělo vitamíny z ovoce a zeleniny. Pokud se 
nám zdá, že výživu zanedbáváme, může 
pomoci některý vitamínový přípravek, pře-
devším s vitaminem C. Imunitu pozitivně 
ovlivňuje také zinek, echinacea, betaglu-
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kan a lze také použít některá homeopatika.
  V případě chřipky je však nejspolehlivěj-

ší prevencí očkování. Vakcíny jsou připravo-
vány každý rok nové, podle toho, který kmen 
viru nás ohrožuje. Očkovat lze až do propuk-
nutí onemocnění v populaci. Doporučováno 
je především u rizikových skupin ( senioři, 

děti, chronicky nemocní, oslabení atd.). Člo-
věk však nesmí při očkování prodělávat jinou 
infekci.

  Pokud už chřipku máme, je nejdůležitější 
klid na lůžku, dostatek tekutin a symptoma-
tická léčba ( například léky na kašel, rýmu, 
horečku atd.). Existují sice léky přímo proti 

virům (antivirotika), ale vzhledem k je-
jich vysoké ceně se používají jen u velmi 
ohrožených osob (například po transplan-
taci, aids).

  Na závěr Vám, milí čtenáři, přeji 
poklidné prožití Vánoc a šťastný nový rok 
bez chřipek.

Mgr. Alexandra Mazalová

Den za dnem plyne jako voda a již je tu měsíc prosinec, tolik 
očekávaný dětmi, a s ním i nastávající vánoční svátky, na které se 
děti tolik těší.

I my v mateřské škole zaměřujeme všechno dění na krásné prožití 
těchto svátků. Děti vyrábí výtvory, které využijeme na výzdobu pro-
středí mateřské školy, různé ozdoby a řetězy na vánoční stromeček, 
přáníčka a drobné dárky pro své nejbližší. Pečeme perníčky a cuk-
roví, zpíváme koledy, povídáme si o tom, jaké dárky by chtěly najít 
pod zářícím vánočním stromečkem. O tom, že tradice zanechávají 
v dětech velmi silné zážitky, svědčí i výtvarné práce dětí.

Přejeme všem dětem, jejich rodičům a ostatním příznivcům 
mateřské školy klidné Vánoce, hodně štěstí a pevné zdraví v novém 
roce.

Jiřina Zigová
ředitelka MŠ 

  

Těšíme se na  Vánoce

Základní škola má za sebou I. čtvrtletí školního roku 2006/2007. 
Při hodnocení sice převažují klady a to především dosaženými vý-
sledky na 1. stupni a velkou částí i na 2. stupni, konstatuji, že se však 
objevují i určité složitosti u kategorie starší žáků na 2. stupni. Všichni 
se shodujeme na tom, že výsledky v prospěchu jsou přímo odvislé 
od přístupu, výsledků chování. A tady právě vidíme největší rezervy. 
Rezervy rovněž spatřujeme v domácí přípravě a soustředění na práci 
ve škole. 

Ceníme si spolupráce s rodiči. Jsem však přesvědčen, že v mnoha 
směrech můžeme dosáhnout více. Proto vyučující zdůrazňují zcela 
po právu ještě těsnější spolupráci a vzájemnou informovanost.

Sice uplynuly tři měsíce od začátku školního roku, ale naše 
škola již v tomto období nabídla našim žákům celou řadu aktivit, 
které určitě stojí za pozornost. Jsou to jednak sportovní akce, činnost 
zájmových kroužků, nabídka fi lmových a na 1. stupni divadelních 
představení, žáci se významně zapojili do sběru odpadových surovin, 
významného úspěchu dosáhli žáci v kopané postupem a umístěním 
v okresním kole apod. Všem vyučujícím patří poděkovaní za neustá-
lou motivaci našich žáků jak k vyučování, tak i v pěstování vztahu ke 
škole, školnímu majetku a aktivitě.

Našim cílem je nabízet ve škole i nadále takové aktivity 
a činnosti, které naše žáky zaujmou. Věřím, že najdeme kladnou 
odezvu jak u rodičů, tak i veřejnosti následujícími nabídkami:

Naše škola nabízí :
• Příjemné a podnětné prostředí ve školních budovách
• Výuku zaměřenou na rozvíjení individuálních schopností 

a potřeb dítěte, získávání životních dovedností
• Uplatňování nových metod a forem výuky
• Využití daltonských prvků ve výuce
• Péči o žáky se specifi ckou poruchou učení, dyslektické 

kroužky
• Kroužky německého a anglického jazyka
• Vybavenost tříd, počítačové učebny, odborné pracovny
• Pravidelné dny s dopravní výchovou
• Plavecký výcvik
• Školu v přírodě
• Sportovní turnaje /vybíjená, fotbal, fl orbal atd./
• Při škole sportovní halu a stadion
• Moderní školní jídelnu, nabídku výběru ze tří jídel

ZŠ – hodnocení I. čtvrtletí
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• Školní bufet
• Lyžařský výcvik
• Návštěvu divadelních představení v Brně
• Pravidelná fi lmová představení a koncerty
• Exkurze,pořádání školních výletů
• Školní družinu a školní klub

Školní klub nabízí:
       • Zájmové kroužky:
Keramika, Výtvarný kroužek, Pěvecký sbor, Počítačový krou-

žek, Biologické praktikum, Chemické praktikum, Aerobik, Florbal, 
Volejbal, Sportovní hry, Vaření, Kytarový kroužek, Recitační krou-
žek, Ruský jazyk

• Akce v průběhu školního roku:
sportovního, výtvarného,  soutěžního, vzdělávacího charakteru, 

sběr druhotných surovin

• Dále nabízí:
možnost vyplnit volný čas před odjezdem autobusu, vlaku 

Školní družina nabízí:
• V hlavní činnosti:

činnost odpočinkovou a relaxační – četba  knih a časopisů, téma-
tické hry, pohybová aktivita; zájmovou činnost – sportovní aktivity, 
ochrana přírody, dramatická výchova; 

výchovu  ke zdravému životnímu stylu – výchova k udržování 
čistoty prostředí, výchova k ochraně zdraví, vedení k dodržování 
režimu dne, příprava na vyučování, možnost vypracování domácích 
úkolů, procvičování učiva

• Zájmové kroužky
sportovní hry, výtvarně-tvořivý kroužek, počítačový kroužek, 

malá angličtina, dívčí klub
• Společné soutěže a zábavné akce 

Závěrem chci poděkovat všem svým spolupracovníkům, a to jak 
pedagogickým, tak pracovníkům provozním, za jejich práci.

Vzhledem k tomu, že se blíží závěr kalendářního roku, přeji všem 
spolupracovníkům, žákům a jejich rodičům hodně štěstí a úspěchů 
v roce 2007.

Dr. Antonín Kavan
ředitel školy

V září tohoto roku poprvé usedli do školních lavic nastávající 
prvňáčci.  Děti si velmi rychle zvykly na nový způsob činností a bě-
hem pár dnů se z nich stali zkušení školáci.   

Naučili se řešit slovní úlohy, počítat matematické příklady, 
poznávat a psát některá písmena, spojovat je do slabik. Po dvou 
měsících pilné práce dokázali přečíst  první slova a věty. Za snahu 
a píli čekala na prvňáčky  zasloužená odměna. 

První čtenářský úspěch přišel s dětmi oslavit i pan ředitel 
PaedDr. Antonín Kavan a paní zástupkyně Mgr. Anna Blanářová. 
A nepřišli s prázdnou. Ve velkém balíku byl pro každého prvňáčka 
připraven Slabikář. Slavnostní den mohl začít.

Školáci  s radostí ukázali, jak umí číst, že se jim práce s pís-
menky doopravdy daří. Zpívali, vytleskávali slova, tvořili věty, 
k obrázkům přiřazovali slabiky. Pak přišla tolik vytoužená odměna. 
Tou byla kniha s nápisem Slabikář, kniha plná příběhů, básniček 
a pohádek. Kniha, kterou si děti přečtou celou samy. 
Na závěr naší malé slavnosti čekal na každého čtená-
ře kousek čokoládového dortu. 

Věříme, že tento den bude jeden z těch, který dě-
tem zůstane jako vzpomínka na první třídu, na první 
čtenářský úspěch.                    

                       
Mgr. Eva Drienková

Koncem listopadu  do naší třídy  I. A  přišla milá návštěva. Děti 
z mateřské školy s paní ředitelkou Jiřinou Zigovou a paní učitelkou 
Alenou Cendelínovou  se přišly podívat do školy na své starší kama-
rády. Prvňáčci se na předškoláky i na pani učitelky  moc těšili a rádi 
ukázali, co všechno se ve škole naučili. Četli, počítali, společně jsme 
si všichni zazpívali. Děti z mateřské školy si vyzkoušely, jak se sedí 
v lavicích, prohlédly si učebnice, popovídaly si s prvňáčky. Vždyť 
i z nich budou příští rok školáci, i oni se budou učit číst, psát a po-
čítat. A my si přejeme, aby se do školy těšily, aby se jim ve škole 
líbilo.

Pan ředitel s paní zástupkyní popřáli předškoláčkům hodně 
hezkých zážitků . Všichni jsme měli radost z příjemného setkání 
a těšíme se na další návštěvu dětí a paní učitelek z mateřské ško-
ly.                                                                                                         

Mgr. Eva Drienková

Slavnost Slabikáře Návštěva v první třídě
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Je za námi první čtvrtletí letošního škol-
ního roku. Konstatuji, že činnost gymnázia 
se vyznačuje jak aktivitou studijní, tak akti-
vitou společenskou.

I když není čtvrtletí klasifi kační, přesto 
naznačuje mnohé. Upozornění na problémy 
je zásadní oblastí hodnocení, stejně tak pro-
jednávání studijních výsledků se zákonnými 
zástupci. Tam, kde se vyskytují problémy, 
jsou připraveni vyučující pomoci konzulta-
cemi. Věřím, že naši studenti budou i nadá-
le přistupovat co nejzodpovědněji ke všem 
školním povinnostem.

Je za námi období, kdy si gymnázium 
připomínalo 10. výročí jeho založení. Jsem 
rád, že máme dostatečný počet studentů, že 
máme kvalitní pedagogický sbor. Aktivity, 
které škola vykazuje, se dotýkají mnoha 
směrů. Prezentace naší školy na veletrhu 
vzdělávací nabídky v  Hodoníně a následně 
v Břeclavi pro žáky a rodiče základních škol 
je pro školu velmi významnou událostí.

Jsem rád, že se tradicí stává sestavení 
kalendáře akcí a jejich nabídka v průběhu 
školního roku. Tradici získává nejenom 

Gymnázium - hodnocení I. čtvrtletí

oblast výtvarná, ale i pořádání poznávacích 
akcí pro maturitní ročníky do Prahy, po-
kračujeme v realizaci výjezdů do adventní 
Vídně. V dalším období připravujeme další 
zajímavé činnosti, které budou prolínat rov-
noměrně všemi ročníky. Jsem rád, že mohu 
v tomto období prezentovat první významné 
výsledky a to v okresním kole Bible a my:

kategorie II.: Eliška Vomáčková 1. mí- 
sto a Jakub Fridrich 4. místo

kategorie III.: Anna Kopřivová 3. místo 
a Eliška Veverková 4. místo

kategorie  IV.: Markéta Veverková 
1. místo a Martin Fridrich 3. místo

Kvalitní výkony byly také ve sportu. 
Družstvo studentů se umístilo na Středo-
školském poháru v Břeclavi na 3. místě. 
Nejlepší výkony předvedl Petr Zelinka, 
který získal 1. místo v běhu na 100m a ve 
skoku dalekém a Lukáš Jaborník, který se 
umístil na 2. místě v běhu na 100 a 400 
m. V okresním kole středních škol v ko-
pané vybojovali studenti našeho gymnázia 
2. místo ve skupině a v sálové kopané se 
starší žáci umístili v okrskovém kole na 

V měsíci listopadu 2006 se uskutečnilo v aule gymnázia slav-
nostní stužkování studentů oktávy a 4.A za přítomnosti  vedení ško-
ly, pana starosty a místostarosty, profesorského sboru, rodinných 
příslušníků a přátel.

Celkem 57 studentů z obou tříd bylo stužkováno ředitelem školy 
a pasováno třídními profesory do řad maturantů. 

Stužkování  studentů

Studenti zazpívali studentskou hymnu  Gaudeamus a za  studen-
ty vystoupili s příspěvkem Alena Harmáčková za oktávu a Lukáš 
Jaborník za 4.A 

Tím bylo odstartováno období přípravy studentů k maturitní 
zkoušce.

Mgr.Pavla Prátová

3. místě ve skupině. 
V příštích týdnech budou reprezentovat 

naši školu další studenti v různých oblas-
tech. O výsledcích Vás budeme informovat. 

V tomto období mají za sebou význam-
nou akci 4. A a oktáva. Stužkování je akce, 
která předznamenává již závěrečnou pří-
pravu k maturitě. Zcela právem jim všichni 
přejeme hodně trpělivosti a pevné nervy.

V nadcházejícím období budeme připra-
vovat Den otevřených dveří, který proběhne 
13. 12., navštívíme základní školy, připra-
vují se předvánoční akce, studentský ples, 
připravujeme lyžařský zájezd a řadu dalších 
aktivit.

Všem svým spolupracovníkům děkuji 
za odvedenou práci, studentům přeji hodně 
úspěchů ve studiu. Děkuji za spolupráci 
a všem přeji hodně štěstí, hezké svátky 
a hodně úspěchů v novém roce.

 
Dr. Antonín Kavan

ředitel školy

Oktáva Gymnázia Velké Pavlovice.  Foto: archiv Gymnázia4. A Gymnázia Velké Pavlovice.  Foto: archiv Gymnázia
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Tak zní název projektu Gymnázia ve Velkých Pavlovicích, je-
hož hlavním cílem bylo uskutečnění výtvarné dílny Plenér 2006.  

Projekt jsme mohli uskutečnit jen  díky fi nanční podpoře Evrop-
ské unie a podpoře Města Velké Pavlovice.  K jeho realizaci bylo 
využito prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem 
Bílé Karpaty.

Výtvarná dílna proběhla ve dnech 12. – 15. 9. ve Velkých Pav-
lovicích a Břeclavi.

Zúčastnilo se jí 24 mladých výtvarníků ve věku od 15 do 19 let 
ze Základní umělecké školy v Senici a Gymnázia ve Velkých Pav-
lovicích a čtyři pedagogičtí pracovníci – učitelé výtvarné výchovy. 
Ke spolupráci byl přizván malíř a grafi k  Antonín Vojtek a Mgr. Mi-
roslav Tiefenbach, dokumentarista a nakladatel.

Proč jsme si zvolili název projektu Cesty?
Cesty vedou domů i k přátelům,  spojují všechna místa na Zemi, 

jsou symbolem tvůrčího rozvoje a hledání, kontaktů mezi lidmi 
nejen v blízkém okolí, ale i za hranicemi obce, okresu i státu, svou 
cestou putuje stékající barva po papíře a zanechává na něm svou 
stopu, která působí na naše smysly a vyvolává v nás určité pocity, 
obohatí  vnímání a rozvíjí naši kreativitu. Stejně tak  nám v mysli 
utkví vzpomínky na příjemná a milá setkání se zajímavými lidmi, 
osloví nás zajímavé přírodní scenérie i monumentální stavby z lid-
ské historie.

V našem projektu jde především o cesty tvůrčího procesu, kde 
společnou tvorbou získávají mladí výtvarníci bohaté zkušenosti pro 
svou další tvorbu pod vedením zkušených pedagogů i výtvarníků. 
Dalším neméně důležitým cílem projektu je rozvíjet spolupráci 
a kontakty mezi partnerskými městy Senica a Velké Pavlovice 
v oblasti kulturní a společenské, rozšířit spolupráci i do oblasti 
školství a zájmové činnosti. Projektem chceme také přispět v rámci 
evropského společenství k odbourávání kulturních a mezinárodních 
bariér, přispět k vytváření a posilování pocitu evropské sounáleži-
tosti mezi mladými lidmi i pocitu euroobčanství.

Místem čtyřdenního setkání byla ubytovna tělovýchovné jedno-
ty Slavoj, která poskytla mladým výtvarníkům pro tvorbu výborné 
zázemí. V blízkém okolí našli nejen mnoho výtvarných podnětů, ale 
mohli se odreagovat i sportovní činností a být diváky sportovního 

Cesty 2006 – přátelství a spolupráce přes hranice

života ve Velkých Pavlovicích.
Všechny čtyři dny byly prodchnuty výbornou tvořivou atmosfé-

rou, přátelským a srdečným duchem. Mladí výtvarníci si velmi dob-
ře porozuměli při práci i zábavě, navzájem se inspirovali a vyměňo-
vali si zkušenosti. Jsme rádi, že vytvořili  mnoho krásných obrázků 

s náměty přírody i architektonických objektů Velkých Pavlovic. 
Velkou inspirací a motivací do další výtvarné činnosti  bylo pro 

všechny  setkání a společná tvorba s malířem a grafi kem Antonínem 
Vojtkem podél řeky Dyje ve Staré Břeclavi. 

Mentalitu lidí a krásu Břeclavska mohli objevovat v poetickém 
fi lmu Krajina révového listu, který jim promítl režisér fi lmu Michal 
Huvar (občanským jménem Miroslav Tiefenbach)

Velmi milé a podnětné bylo i přijetí účastníků výtvarné dílny 
starostou města Ing. Martinem Bálkou spolu s ředitelem gymná-
zia PaedDr. Antonínem Kavanem, se kterými v neformální besedě  
hovořili nejen o historii a současnosti Velkých Pavlovic, ale i o vý-
znamu obdobných kulturních akcí pro rozvíjení spolupráce a přátel-
ských kontaktů obou měst. 

Přátelé ze Senice si  také prohlédli budovu gymnázia, aby po-
znali prostředí, ve kterém studují jejich noví kamarádi z Velkých 
Pavlovic.

Zajímavá pro všechny byla i exkurze ve vinařském podniku 
Vinium Velké Pavlovice. Poznali jsme, že vyrábět víno a udržet si 
svou prestiž stojí značné úsilí a je také uměním. Pracovníkům Vinia 
za exkurzi děkujeme.

Ke spokojenosti všech přispěla i výborná strava, kterou zajišťo-
valy pracovnice školní jídelny.

Výsledkem výtvarné dílny je putovní výstava, na které se pre-
zentují všichni účastníci svými nejzdařilejšími díly. Pro všechny 
mladé výtvarníky bylo ctí, že vernisáž jejich výstavy se uskutečnila 
6. října  v den oslav 10. výročí založení školy , kdy  jejich více než 
70 prací shlédla řada významných hostí, studentů, rodičů i obyvatel 
z Velkých Pavlovic a okolí.

Od 16. listopadu mohli výtvarné práce shlédnout i slovenští 
přátelé v Senici. Po ukončení výstav budou výtvarné práce našich 
mladých výtvarníků využity k výzdobě interiérů obou škol, partner-
ských organizací a institucí. 

Tři obrazy byly poskytnuty na aukci uměleckých děl dne 

                                                                                               Matej Halinár

                                                                                         Marie Simonyiová
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V úterý 28. 11. se zá-
stupci studentů – výtvarníků 
a vedení školy zúčastnili 
zahájení putovní výstavy 
obrazů z plenérů dvou pro-
jektů – Cesty 2006 a Mosty  
2006 v Dürnkrutu v Ra-
kousku. Oba projekty byly 
podpořeny Evropskou unií 
v rámci programu Interreg 
III. Plenér k projektu Mosty  
2006 realizovala Základní 
umělecká škola v Senici s ra-
kouskou Musikhauptschule 
v Dürnkrutu  v okolí Kunov-
ské přehrady ve dnech 12. – 
15. října. Účastnicemi tohoto 
plenéru byla i čtyři děvčata 
našeho gymnázia. Potěšilo nás, že rakouská škola projevila zájem 
vystavit ve svých prostorách i obrazy mladých výtvarníků, které 
jsou výsledkem projektu Cesty 2006 a vznikly během výtvarné díl-
ny ve Velkých Pavlovicích ve dnech 12. – 15. září tohoto roku. 

Spojením obou projektů byl podtržen jejich význam. Cesty 
a mosty nás spojují, překonávají   bariéry  ve vzdálenostech, v zá-
jmech, v dovednostech,  ale i bariéry jazykové.

Umožňují nám setkávat se, předávat si zkušenosti a rozvíjet přá-
telství. V tomto duchu vystupovalo na vernisáži mnoho hostů.

Vernisáž v Dürnkrutu

28. listopadu v břeclavské synagoze. Výtěžek z prodeje bude použit 
na fi nancování charitativních projektů podporovaných  ROTARY 
KLUBEM Valtice – Břeclav. 

Srdečně děkuji všem, kteří se naší výtvarné dílny zúčastnili 
a přispěli tak k výborné atmosféře,  vzájemnému porozumění, 
prohloubení spolupráce obou škol a tím i k utváření lepších vztahů 
mezi našimi národy.

Doufám, že Vaše prožitky jsou stejně silné jako moje. Těším se 
na další tvořivé střetnutí.

Šmídová Marie
koordinátorka projektu

vystavují:
Alžbeta Dornáková, Matej Halinár, Vladi-

mír Minx, Lucia Pavešicová, Martina Provaz-
níková, Zuzana Gašparová, Veronika Bíliková, 
Ondrej Pribula, Miro Bachura, Mária Kerecma-
nová, Lucia Radočáková a Dominika Vaculová

vystavují:
Kobsová Nikol, Sedlová Markéta, Mikulica 

Karel, Simonyiová Marie, Sedláčková Mirosla-
va, Žďárský Roman, Mikulicová Jana, Valečko-
vá Dagmar, Jandová Zdeňka, Jersáková Alena, 
Páleníčková Libuše a Lockerová Pavla

V jednom příspěvku 
byl připomenut i his-
torický význam  Dürn-
krutu jako místa, kde 
se v roce 1278 odehrála 
bitva na Moravském 
poli, ve které se utkalo 
vojsko českého krále 
Přemysla Otakara II. 
s římským králem Ru-
dolfem Habsburským. 
V této bitvě náš král 
Přemysl Otakar II. za-
hynul. V současnosti 
místem setkání nebylo 
bitevní pole, ale výstav-
ní prostor se spoustou 
krásných obrazů mla-

dých výtvarníků, nových kamarádů, které spojila společná výtvarná 
tvorba. Společná výstava je i odkazem a přáním do budoucna – ať 
se setkáváme jen na akcích, které nám přináší radost, uspokojení, 
zkušenosti a nová přátelství.

Realizace společné výstavy je pro naše gymnázium velkým pří-
nosem. V neformálních rozhovorech po vernisáži ředitelé škol pro-
jednali možnosti další spolupráce na úrovni škol nejen ve výtvarné 
výchově, ale i dalších výchovně-vzdělávacích činnostech.

Šmídová Marie
koordinátor projektu Cesty 2006

Studenti při vernisáži v Dürnkrutu.  Foto: archiv Gymnázia

Ondrej Pribula
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Naše gymnázium na Veletrhu vzdělávací nabídky středních škol 

Řekli byste si, že sbližovat třídu stu-
dentů, kteří se vídají už čtvrtým rokem 
dennodenně ve škole, je zbytečné. V našem 
případě tomu tak rozhodně nebylo. Spíše to 
bylo potřebné. Po dvou měsících prázdni-
nové pauzy se každá parta přece jen na čas 
odloučí a čeká na nějaký nový impuls, který 
ji opět stmelí. Pro nás tímto momentem byla 
zářijová literární exkurze do Prahy.

Samotné utužování party nastalo, jak 
tomu většinou bývá, již pár dnů před odjez-
dem, při samotné přípravě na cestu. Vše vy-
vrcholilo v ranním vlaku do Brna. Skupinka 
Břeclaváků čekala na zbytek třídy v předem 
domluveném druhém vagóně. Ten se v Za-
ječí naplnil dobře známými hlasy spolužá-
ků, které působily i na ty nejhlubší rány jako 
balzám. Cesta ubíhala pomalu, další spolu-
žáci přistupovali, a zatímco ostatní cestující 
nastupovali a vystupovali, my jsme vnímali 
jen sami sebe. 

 V pravé poledne jsme dorazi-
li do matičky Prahy. Ačkoliv se většina 
z nás snažila nechovat jako venkovani, 
občas někdo toto úsilí pokazil. Čekala nás 
jízda metrem, která ihned prozradila, že 
my opravdu nejsme studenti velkoměsta. 
Například Víťa nevěřícně „zahýkal“ nad 
krásami metra, Peťa nenastoupil do vagónu 
se zbytkem třídy. Ten se neustále bavil kaž-
dou maličkostí. Smích všechny přešel při 
zhlédnutí ubytování. Přestože jsme byli pře-
dem upozorněni na sparťanské podmínky, 
ubytování nás nemile překvapilo. Rychle 
jsme se však přizpůsobili a vyrazili za naší 
průvodkyní. Provedla nás po Vyšehradě 
a Pražském hradu. Byla to zvláštní postarší 
paní, která se spolu s námi rozplývala nad 
krásným výhledem na Prahu. Na Slavíně, 

Literární exkurze do Prahy
při hledání slavných osobností, poskakovala 
trochu neuctivě a zmateně z hrobu na hrob. 
Její občasný jadrný slovník mile překvapil 
a zároveň oživil její výklad. Ne, že by byl 
nudný, ale na jednoho těch informací bylo 
někdy až příliš, a vydržte neustále pozorně 
naslouchat a vnímat. Zvlášť, když  vám z to-
ho  vyhladoví. S povděkem jsme přivítali 
rozchod.

Po něm jsme vyrazili do divadla Viola, 
kde jsme zhlédli představení „Dobře, pane 
Guthe“. Viola je malé, roztomilé a útulné 
divadélko. Máte možnost se během hry  oct-
nout v těsné blízkosti herců. V hlavní roli se 
bravurním výkonem předvedla Naďa Kon-
valinková. Po představení jsme si prohlédli 
zajímavou architekturu Tančícího domu. 
Den jsme ukončili návštěvou kostela sv. 
Cyrila a Metoděje.

Na druhý den, to abychom vše stihli, 
nasadila paní profesorka Bláhová přímo 
ďábelské tempo. Zastavili jsme až u chrámu 
sv. Mikuláše, prošli jsme Nerudovou ulicí, 
viděli Lennonovu zeď. Tady nás Zbyňa po-
žádal o chvilku pozornosti, aby nám předne-
sl svůj referát týkající se oné zdi. Směřovali 
jsme k Sovovým mlýnům. Asi ne tak rychle, 
jak si přály naše profesorky, protože nás 
neustále pobízely k ještě rychlejšímu tempu. 
Zajímavá výstava fotografi í „Země známá 
neznámá“ prostě to tempo zbrzdila. Každá 
fotografi e si svým obsahem i významem 
vyžadovala naši pozornost. Fascinovala nás 
natolik, že nám bylo slíbeno, že se sem ještě 
vrátíme. Nejspíš to byla jediná možnost, 
jak nás přinutit k úprku za průvodkyní. Ta 
se s námi po dvouhodinové prohlídce Po 
stopách F. Kafky a po Židovském městě 
rozloučila. Před námi byla prohlídka Národ-

ního divadla. Ovšem nejdřív jsme si museli 
při rozchodu odpočinout a nabrat síly. Po 
budově Zlaté kapličky nás prováděl pán, 
který mně sem tam připadal jako buran, 
občas jsem si tak připadala já sama. Na jeho 
otázky dokázala odpovědět jen jedna osoba 
z naší skupiny. Perlila svými znalostmi. 
Správnými odpověďmi si pana průvodce 
získala natolik, až jí začal nadbíhat a nás 
všechny pobavil. Naštěstí mu zanedlouho 
došlo, že z toho nic nebude. Ale my vděčí-
me této osobě za to, že nám průvodce ukázal 
i místa, kde se obvykle neprovádí.

Po návštěvě Betlémské kaple jsme se 
rozdělili. Část se šla najíst a za nákupy 
a část se chystala na večerní představení 
v Národním divadle. Po šesté hodině večer-
ní se nastrojená,  voňavá a plná očekávání 
4.A (tak ji asi uvidíte zase až u maturity 
– až na to očekávání), vydala na představení 
„Sluha dvou pánů“. Výkon herců, přede-
vším Miroslava Donutila, nadchl všechny. 
Někteří si počkali i na autogram. Ostatní se 
zajímali o věhlasnou hospodu U Fleků. Ten 
večer jsme ještě stihli zhlédnout výstavu 
fotografi í na Kampě. 

Okružní obchůzka po známých místech 
Prahy byla náplní posledního dne exkurze. 
Obecní dům, Prašná brána, Stavovské di-
vadlo, Karolinum, Ovocný trh, Václavské 
náměstí. Před odjezdem domů jsme ještě 
využili tří hodin volna a bloumali ulicemi 
Prahy každý po vlastní trase. Domů jsme 
dorazili sice fyzicky unavení, ale duševně 
posíleni. Děkujeme.

 Jana Rylichová
studentka 4.A

Ve dnech 7. a 8. listopadu se konal 10. Veletrh vzdělávací na-
bídky v Břeclavi. Zúčastnilo se jej na čtyři desítky středních škol 
a učilišť z celé jižní Moravy. Vydali se tam tedy i zástupci našeho 
gymnázia ve složení profesor Ing. Jan Novák a studenti 1.A Helena 
Gajdošíková a Matěj Pospiš.

V úterý v 8:00 bylo slavnostní zahájení. V 9:30 se brány ve-
letrhu otevřely široké veřejnosti. Prvními návštěvníky byli žáci 
devátých ročníků z blízkých základních škol i ze Základní školy 
ve Velkých Pavlovicích. Zájemci se především dověděli, jak bude 
probíhat přijímací řízení, které předměty se budou na naší škole 
vyučovat a hlavně kdy bude den otevřených dveří, aby si mohli 

školu prohlédnout zevnitř i s jejím profesorským sborem. Poslední 
návštěvníci odcházeli v 18:00 a my jsme se po náročném dnu vra-
celi domů.

Ve středu od 9:00 přijížděli žáci ze vzdálenějších základních 
škol. Přijížděli také výchovní poradci z těchto škol, aby svým žá-
kům přivezli další nové informace. Brány veletrhu se uzavřely v 17:
00.

Myslím si, že jsme zájemce o studium na našem gymnáziu 
zaujali a podali jsme jim co nejpodrobnější informace o škole i  mi-
moškolních aktivitách. Doufáme, že se se všemi setkáme v příštím 
školním roce.

Helena Gajdošíková
studentka 1.A

školní okénko20



V pátek 1. prosince přivítala naše farnost velmi vzácnou ná-
vštěvu. Do Velkých Pavlovic přijel generální vikář Mons. Jiří Mi-
kulášek, aby se setkal s mladými lidmi, kteří chtějí přijmout svátost 
biřmování. Ofi ciálně tak zahájil duchovní přípravu na biřmování. 
Po mši svaté, kterou celebroval, vysvětil i novou přístavbu kostela. 
Po mši svaté se na faře uskutečnilo za přítomnosti Mons. Mikuláš-
ka společenství rodin.

Biřmování ve Velkých Pavlovicích se uskuteční v roce 2008.  
Lidmila Kostrhunová

Příprava na biřmování
Chtěli bychom za sbor Cordia  z Telče vyjádřit velký dík vám 

všem, kteří jste nás ve Velkých Pavlovicích tak srdečně a obětavě 
hostili. Strávili jsme uprostřed vás nádherný víkend plný nezapo-
menutelných zážitků,ale třeba i docela maličkých okamžiků,na-
plněných radostí. Konkrétně děkujeme Pavlovickému panu faráři 
P. Petru Papouškovi, jeho synovci Martinovi, našim hostitelům 
z Pavlovínu, vám všem, kteří jste pro nás připravovali skvělou veče-
ři, pekli cukroví...Opravdu si vašich darů vážíme a doufáme,že jsme 
je alespoň z části vrátili naším zpěvem. Na koncertě jsme se setkali 
s příjemným a početným publikem, což nám také udělalo velkou 
radost. Takže ještě jednou díky, do Velkých Pavlovic se všichni rádi 
budeme vracet!

Poděkování z Telče
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Vánoce jsou víc než slavnostně prostřený stůl  a rozzářené 
dětské oči. Vánoce znamenají, že Bůh z lásky k nám učinil 
zázrak, který se již nikdy nebude opakovat. Tím zázrakem je 
betlémské dítě Ježíš. V něm sám Bůh vstoupil do světa: Člověče, 
přicházím proto, abys věděl, že tě miluji. Nabízím ti vztah plný 
lásky. Neboj se věřit, vždyť ve svém nitru poznáváš, že beze 
mne nemůžeš být trvale šťasten. Jeden myslitel napsal: „Kdyby 

se Kristus tisíckrát narodil v Betlémě, ale ne ve tvém srdci, pak 
jsi ztracen.“

Přeji Vám, abyste dokázali o letošních Vánocích otevřít svá 
srdce narozenému Ježíši. Jen On Vás může naplnit pravou lás-
kou, radostí a pokojem. Ať Vám Pán žehná

P. Petr Papoušek
farář

Krátké zamyšlení

Přehled vánočních bohoslužeb:

24. 12.   4. neděle adventní 10.30
                Štědrý den                22.00
25. 12.    Boží hod vánoční   10.30

26. 12.    Sv. Štěpána              10.30

31. 12.    Svatá rodina            10.30
                 Silvestr                      18.00

    1.  1.    Nový rok                   10.30



Soňa Goldová je jednou z rodaček našeho města, která přes svůj 
mladý věk dosáhla několika významných úspěchů v mezinárodním 
měřítku. Výtvarným uměním, respektive uměleckou fotografi í si 
otevřela pomyslná dvířka do světa. Dnes, ve svých 27 letech, se 
může pochlubit účastí na výstavách v galeriích v Praze, Brně, Víd-
ni, Barceloně a na dalších místech. Jedním z posledních úspěchů 
je její účast mezi pěti fotografy z východní Evropy na výstavě ve 
Vídni.

Co je Tvou specializací v oboru výtvarného umění?
„Fotografi e mi vyhovuje nejvíc, jako médium pro mé umělecké 

koncepty, ale stejně tak bych mohla použít malbu, nebo video, k vy-
jádření určitého záměru. Hlavními tématy jsou pro mne problémy 
v soudobé společnosti a hranice mezi fi kcí a realitou.“

Kde všude jsi vystavovala?
„Zúčastnila jsem se na výstavách zejména v Brně (Dům Umění, 

Dům Pánů z Kunštátu), Praze (Galerie Kritiků), Vídni (Galerie Am 

Fotografi e jako médium
Park, Galerie Tresor) a Barceloně (Hangar).“

Který je Tvůj největší letošní úspěch?
„Možnost vystavovat v prestižní Galerii Tresor v BA-CA Kun-

stforu ve Vídni a získání mezinárodní ceny ve fotografi i Henkel 
Art.Award 2006.“

Jak se do takových prostor člověk vlastně dostane (v tomto mla-
dém věku)?

„Je to galerie zaměřená na současné mladé umělce, v rámci 
instituce prezentující významné osobnosti výtvarného umění, jako 
například právě probíhající výstava Marca Chagalla.“ 

Můžeme Tvé fotky, které takto po světě vystavujěš spatřit i my?
„Příští rok bych měla mít samostatnou výstavu v České repub-

lice, která je součástí ceny Henkel Art.Award 2006 a také jednu 
společnou v Praze, ale to vše je zatím v organizační fázi. Fotografi e 
můžete také vidět na mé webové stránce www.sonagoldova.cz.“

Roman Veverka

                                                                          Soňa Goldová (vlevo nahoře) na pozváncc k mezinárodní výstavě ve Vídni.

Sobota 13. ledna 2007 od 20.00 hodin
Velkopavlovická chasa Vás srdečně zve na krojový ples.
K tanci a poslechu hraje dechová hudba Sokolka.
Ples bude zahájen předtančením České besedy.

Sobota 20. ledna 2007
Bohatá zvěřinová tombola a dobrá zábava s dechovou hudbou 
Lácaranka  nebude zajisté chybět na Mysliveckém plese, jehož 
pořadatelem je Myslivecká jednota Velké Pavlovice.

Sobota 27. ledna 2007
Country bál s country kapelou Colorado z Velkých Pavlovic 
slibuje skvělou zábavu příznivcům dobré country hudby.

Sobota 10. února 2007 od 20.00 hodin 
Tentokrát bude na Společenském plese města do- provázet 
tanečníky Salónní taneční orchestr. 

Plesová sezóna 2007
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Pátek 23. února 2007
Studenti Gymnázia Velké Pavlovice zvou své přátele, rodiče a další 
hosty na Studentský ples.
Hraje dechová hudba Lácaranka.

Sobota 24. února 2007 od 20.00 hodin
Sbor dobrovolných hasičů pořádá Hasičský ples. 
Hraje taneční skupina ESSO. 

Sobota 3. března 2007
TJ Slavoj Velké Pavlovice pořádá maškarní bál, již tradičně veselé  
„Šibřinky“ 
Hraje taneční skupina ESSO.

(všechny plesy se konají v sále sokolovny ve Velkých Pavlovicích)



V sobotu večer 14. 10. 2006 jsme přivítali ve 
velkopavlovickém kostele Panny Marie Nanebe-
vzaté smíšený sbor Cordia z Telče. 

Cordia si pro nás připravila takřka hodinové 
svěží vystoupení, při kterém zazněly například 
Biblické písně Antonína Dvořáka, renesanční po-
lyfonie Jacoba Handla-Galla, černošské spirituály, 
doplněné sympatickou pohybovou choreografi í, 
a další skladby. 

V dramaturgicky velmi pestrém programu nás 
sbor příjemně překvapil hlasovou kultivovaností, 
intonační přesností zvlášť ve skladbách bez do-
provodu klavíru. Potěšil nás rovněž tištěný pro-
gram s českými texty více než desítky uvedených 
skladeb. 

Cordia vznikla koncem osmdesátých let 20.st. 
původně jako chrámový dětský sbor Srdíčko, 
pod vedením Josefa Saláka (dnes aktivního člena 
sboru). Koncem devadesátých let byl rozdělen na 

Pěvecký sbor Cordia

2 přípravná oddělení Srdíčka a smíšený sbor Cor-
dia (= Srdce).

Ve vedení sboru se při našem koncertě střídali 
Leona Saláková, absolventka Pedagogické fakulty 
KU v Praze, a Pavel Salák, student téže fakulty, 
kteří také střídavě doprovázeli sbor na klavír. Pěk-
né na sboru byly nejen jejich kostýmy, ale i to, že 
jsme mezi členy viděli jak dospělé a mládež, tak 
i děti školou povinné.

Na závěr zajímavého vystoupení si posluchači 
příjemně zaplněného kostela vyžádali několik pří-
davků. Z koncertu jsme domů odcházeli spokojeni 
pobrukujíce si některé vyslechnuté melodie a s CD 
Magnifi cat, které Cordia vydala k 15 letům své 
činnosti.

Jan Míchal
 

Vánoční jarmark u radnice
V neděli 17. prosince 2006 se od 9.00 hodin uskuteční na ná-

městí u radnice ve Velkých Pavlovicích vánoční jarmark s nabídkou 
vánočních dárků a s kouzlem vánoční atmosféry.Chybět nebudou 
tradiční výrobky a pochoutky včetně zabíjačky a svařeného vína.

Odpoledne od 16.00 hodin se uskuteční tradiční setkání u vá-
nočního stromu. Vánoční koledy zazpívají a melodie zahrají dětské 
soubory ZUŠ, Presúzní sbor a country kapela Colorado z Velkých 
Pavlovic.

Zveme Vás...
Výstavy obrazů

Prodejní výstava obrazů-olejomaleb paní Jitky Mazánkové 
z Pohořelic „Krajina pod Pálavou“ bude zahájena 15. ledna 2007 
ve výstavním sále radnice ve Velkých Pavlovicích. Výstava bude 
otevřena do 31. ledna 2007.

Zatímco ostatní děti si užívaly poslední prázdninové dny, z bu-
dovy ZUŠ se již ozývala hudba. Členové zdejší dechovky oprášili 
své nástroje a z opuštěných tříd vyháněli pavouky, aby 2. září 
v samém lesku a nažehlených krojích vyhrávali U Lisu na Velko-
pavlovickém vinobraní. Na jejich výkonu dvouměsíční přestávka 
nebyla znát, protože kdo si vybral z nabitého programu právě jejich 
vystoupení, odměňoval každou skladbu nadšeným potleskem.

Za týden 9. září už tento soubor seděl v autobuse směr Slup 
u Znojma, kde účinkoval na Slavnostech chleba spolu s ostatními 
soubory z ČR i zahraničí. K této akci musím podotknout, že zpě-
vačky – E. Vomáčková, L. Procingerová a T. Láníčková absolvova-
ly tuto cestu a vystoupení vystrojeny do svátečních krojů.

Zatím poslední akcí byla účast na I. přehlídce dechových hudeb 
pořádané k svátku patronky hudby sv. Cecílie ve Velkých Bílovi-
cích dne 19. listopadu. Přehlídky se zúčastnily soubory ZUŠ z Vel-
kých Bílovic, Klobouk u Brna, Velkých Pavlovic a Čejkovic. Po-
sluchači mohli porovnat úroveň skladeb v návaznosti na věk hráčů 
a obsazení kapel. Naše dechovka zde byla nejmenší s nejnižším 
věkovým průměrem, ale jejich vystoupení bylo srovnatelné s ostat-

Aktivity žákovské dechovky ZUŠ

Výstavu „Štefan Orth a Jozef Chrena - obrazy zo Záhoria“ uvi-
díte ve výstavním sále radnice - sobota 16.12. a neděle 17.12.2006. 
Výstava bude zahájena vernisáží v sobotu v 15.00 hodin. 

ními dechovkami.
V letošním roce nás už čekají jenom svátky klidu a dovedete si 

přestavit Vánoce bez „našich pastýřů“? 16. prosince v 10:00 hod. 
vystoupí v Bořeticích na Vánočním jarmarku, následujícího dne 
v neděli 17. prosince v 16:00 hod. rozzáří svými koledami vánoční 
strom u MěÚ ve Velkých Pavlovicích spolu s dívčím pěveckým 
sborem a své muzikantské putování zakončí v úterý 26. prosince 
v místním kostele koledováním u jesliček při slavení Svatoštěpán-
ské mše svaté. Na tyto akce zveme všechny příznivce pokoje a dob-
ré nálady a děkujeme všem, že v hojném počtu navštěvují koncerty 
a besídky ZUŠ.

Všem mladým muzikantům patří poděkování za to, že svým mu-
zicírováním obohacují kulturní život v našem městě i okolí a jejich 
rodičům děkujeme za podporování této ušlechtilé činnosti.

MgA. Zbyněk Bílek
zástupce ředitelky ZUŠ

kultura 23
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„Vánoce vznikly později než velikonoce. Jejich počátek leží ve 4. 
století... Skutečný den narození Páně není znám! Ve 3. století se 
křesťané v Egyptě domnívali, že se Ježíš narodil v květnu... Pro 
křesťana, který se opírá pouze o Písmo svaté, neexistují žádné 
povinnosti vůči takovýmto památkám! Nový Zákon neobsahuje 
ani zvyk ani příkaz k takovýmto svátkům...“ (Heinz H., Adventecho, 
duben 1988).

„Římané slavili svátek nepřemožitelného boha Slunce. 
25. prosinec se nazýval „narozením Slunce“ a po celé říši se 
konaly velké náboženské pohanské oslavy Mithrovy (iránský 
bůh světla a Slunce). Svátek narození Krista není nic jiného než 
pokřesťanštěná pohanská slavnost.“ (Handbook of Christian Feast 
and Customs, str. 60, N. York 1952, F. X. Weisser).

„Jedna z převládajících náboženských myšlenek 2. 
a 3. stol. byla víra v božství Slunce... Toto božstvo má pro naše 

zkoumání zvláštní význam, neboť 
jeho svátek připadal na 25. prosince... 
Zřejmě údobí zimního slunovratu, kdy 
počíná vzrůstat síla Slunce, se hodí 
pro slavení svátku slunečního boha...“
 (G. J. Laing, Survivals of Roman Religion, 
str. 150-153, N. York 1931).

První křesťané neslavili žádný den 
jako památku Ježíšova zrození. Pojem 
vánoce pochází z toho, že pohané 
v době, kdy jsou noci velmi dlouhé, 
slavili k poctě boha Slunce tzv. veliké 
posvěcené svaté noci. Církev pak 
dala pohanským posvátným nocem 
křesťanský význam. Na dobu posvátných 
nocí 25. prosince ustanovila slavnost 
narození Krista. (Kat. lidový katechismus, 
F. Spirago, str. 133).

Co možná o Vánocích nevíte

Vánoce ve 23 jazycích aneb jak se řeknou Vánoce jinde...
Chorvatsky: Bozic 
Indonésky: Hari Natal 
Italsky: Natale 
Japonsky: kurisumasu [krismas] 
Maďarsky: karácsony 
Německy: Weihnachten 
Norsky: jul 
Polsky: Boze Narodzenie 

Portugalsky: natal 
Rumunsky: Graciun 
Rusky: raždestvó 
Řecky: Christouyenna 
Španělsky: Navidad 
Švédsky: jul 
Turecky: Noel

Anglicky: Christmas 
Arabsky: id al-milad 
Dánsky: jul 
Esperanto: Kristnasko 
Finsky: joulu 
Francouzsky: Noel 
Hebrejsky: chagamolad hanotsri 
Holandsky: Kerstmis 

Pohané věřili, že jejich bůh Slunce se každým rokem opětovně 
rodí. Noc z 24. na 25. prosince pokládali za dobu zrození boha 
Slunce. Vypozorovali totiž, že Slunce po této noci stoupá na 
obzoru denně výš a výš. Tajemný jev si vysvětlovali jako vzrůst 
nově narozeného slunečního dítěte. Proto tato a další noci byly 
odedávna považovány za „svaté noci“.
 
„Jaký je asi původ slova vánoce? Podle jazykovědců pochází 
z němčiny. Jeho původní název byl „svatá noc“. Staré německé 
slovo Weihnachten si naši předkové počeštili zajímavým 
způsobem: první část (vá-) převzali beze změny a druhou počeštili 
(weihen = zasvětit, nachten = stmívat se, Nacht = noc). 

Vědci se shodují v tom, že kořeny dnešních vánoc je třeba hledat 
již v pohanských oslavách zimního slunovratu. Vánoce nemají jen 
tradici evropskou. Slavily se v Asii, u amerických Indiánů i jinde. 
Ve starém Římě se nakonec oslavy ustálily na 25. prosinec. Datum 
zvolil r. 274 po Kr. císař Aurelián jako den „natalis 
solis invicti“ - den Zrození nepřemožitelného 
Slunce“ (Nová Svoboda 24.12.1970). 

„Významný německý badatel Herman 
Usener doložil, že před nicejským koncilem 
(konaný v r. 325) se vánoce neslavily. 
25. prosinec byl jako datum zrození Krista 
neznámý. První zmínku o dni narození Ježíšova 
najdeme u Jana Zlatoústého (374 - 407), ale ten 
ho datuje na 20. prosinec. V Římě se vánoce 
poprvé slavily až roku 365.“ (Kostnické Jiskry, 
evangelický týdeník, 20.12.1972).

„Který den se Kristus narodil? Liturgický svátek 
Narození Páně (25. prosinec) je poměrně 
pozdní. Zdá se, že zhruba prvních 300 let 
křesťané neslavili narození Ježíšovo zvláštním 
svátkem... 25. prosinec je zaznamenán poprvé 
v Římě kolem r. 350.“ (Nový Zákon, Dr. D. M. 
Petrů, poznámka k evangeliu Lukáše 2,6).
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Kdysi za jednoho mrazivého Štědrého večera seděl zamyšleně 
muž u krbu, ve kterém plápolal oheň, a přemítal o významu 
Vánoc. „Pro Boha nemá cenu, aby se stal člověkem,“ uvažoval. 
„Proč by všemohoucí Bůh měl trávit svůj drahocenný čas s někým 
jako jsme my? A i kdyby, proč by se chtěl narodit zrovna ve stáji? 
Ani nápad! Celá ta věc je nesmysl. Kdyby Bůh opravdu chtěl 
sestoupit na zem, určitě by si našel jiný způsob.“
Náhle muže vyrušil z úvah divný zvuk přicházející zvenku. 
Přiskočil k oknu a opřel se o rám. Venku uviděl houf sněžných hus, 
které divoce mávaly křidly a zoufale se plácaly v hlubokém sněhu. 
Byly jako omámené a pomatené. Zřejmě z vyčerpání odpadly od 
většího hejna směřujícího do teplejších krajin.
Muži jich bylo líto, a tak se zachumlal do teplého oblečení a vyšel 
ven. Pokusil se zahnat roztřesené husy do teplé garáže, ale čím 

Jak je mám přesvědčit, že to myslím pro jejich dobro?

víc se snažil, tím víc ptáci zmatkovali. „Kdyby tak věděli, že je chci 
zachránit,“ pomyslel si muž. „Jak je mám přesvědčit, že to myslím 
pro jejich dobro?“
Tu ho napadlo: „Kdybych se aspoň na chvilku stal taky sněžnou 
husou a mohl s nimi mluvit jejich řečí, pak by mě pochopily.“
V náhlém osvícení si vzpomněl, že je Štědrý večer, a široce se 
usmál. Vánoční příběh se mu už nezdál nesmyslný. V duchu si 
představil prostě vyhlížející dítě ležící v jeslích ve stáji v Betlémě. 
Už rozuměl vánoční záhadě: Bůh se stal jedním z nás, aby nám 
naší řečí mohl sdělit, že nás miluje, že nás miluje právě teď a že 
mu jde o naše dobro.

Brian Cavanaugh

z knihy Kolik váží sněhová vločka

Vánoce dospělých 
Jan Skácel

Radostí dětí ohřejí si ruce
budou se usmívat a říkat
jsou tady Vánoce
a bílou nití zaobroubí mráz
to roztřepené
co se v nich obnosilo za tak dlouhá léta

A budou trošku veselí
a trošku smutní
a trošku pobavení sami sebou
a ticho roztáhne svých deset prstů před jejich tváře
a zamrzne do opuštěných ulic

A teplá ramena stromečků
vtlačí se do oken až bezdětní 
půjdou si po večeři na procházku 
a budou se držet za ruce
a budou si dětmi
a každý z těch dvou
bude se snažit být ten dospělejší 
pečovat o toho druhého
protože venku je kluzko
a uvnitř Vánoce



Babička s šátkem, která sadí brambory 
nebo ryje zahradu, není ve Velkých Pav-
lovicích až tak neobvyklý obrázek. Nic 
zarážejícího. Kdyby to ale nebyla paní Lud-
mila Komosná, která letos v září oslavila 
obdivuhodných 99 let. Ve Velkých Pavlo-
vicích se narodila a žije tu celý 
život. Vychovala dvě děti, syna 
a dceru, u které žije. Má čtyři 
vnoučata, pět pravnoučat a už 
je i praprababička. Přesto si 
všechna ta jména nikdy nesple-
te. Je to bystrá paní, i když už, 
jak sama říká, málo vidí i slyší. 
Ale na svůj věk je opravdu čilá, 
jak o ní vesele říká i paní poš-
ťačka, která ráda ukazuje kra-
sopisný podpis paní Komosné. 
„Takto krásně se podepisuje 
skoro stoletá žena,“ říkává. 

Do stovky nejstarší vel-
kopavlovické občance schází 
opravdu už pár krůčků. Přesto 
ještě před pár lety mohli sta-
řenku Komosnou místní vidět, 
jak nosí kbelík na zádech nebo 
kope ve vinohradu. Třeba i hla-
vou dolů, aby šla hlína nahoru. 
I když nebyla tráva, bylo ji 
vidět chodit s motykou a ti, co se divili, 
uslyšeli:„No však jo, kopat se musí když 
není tráva, ne až když je.“ Taková byla hbitá 
odpověď ženy, která se venku napracovala 
celý život.  Pracovala by i teď, kdyby mohla. 
Teď každé ráno netrpělivě čekává na noviny 
a pak pročítá články podle velikosti písma. 
Ale vysedávat, to vůbec není pro ni.

Paní Komosná, jako dítě jste zažila první 
světovou válku, později pak i tu druhou. Vy-
baví se Vám z té doby něco? 

„Za první světové byl otec v Itálii, 
sloužil tam do konce války. Zůstali jsme 
s maminkou doma, v šesti. Jednou k nám 
přišli vojáci, kteří chodili a vše prohlídali. 
A k nám se trefi li, našli, co jsme měli scho-
vané, a všechno vzali.“

A co vzpomínky z druhé světové války?
„To už jsme bydleli tady na Zelnicích. 

Něco si pamatuji, ale dohromady už toho 
nevím.“

Slyšela jsem, že máte slíbeno od pana 

Nejstarší z našeho města 
Tomáše Veverky, že až Vám bude sto, do-
jde vám zahrát.

„Řekl, že do sta musím vydržet, že mi 
pak přijde k narozeninám zahrát.“

(Od rodiny se ale také dozvídám, že jen 
pro ni už jednou zahrála celá kapela. „Když 

loni v hody zvali muzikanti ze Šakvic, tak 
se dozvěděli, že je nejstarší z Pavlovic,“ 
vypráví dcera paní Komosné, paní Ludmila 
Springerová „Zeptali, kterou písničku mají 
rádi, že jim ji zahrají. 0dpověděla jsem, že 
ji nemůžou znát. Je to píseň Ruku mi dej 
od Mátla. Neznali ji, ale pak to společně 
s ostatními nějak dali dohromady a zahráli 
ji. Stařenka se jim naděkovala.“

Každý Vám může Váš věk závidět, nemá-
te nějaký recept, jak se udržet fi t?

„Ale to ne. Jenom práce.“ (její dcera ale 
s úsměvem prozrazuje, že stařenka má přece 
jen něco jako svůj recept: „Každičké ráno si 
dá jednu štamprli zelené“.)

„Doktory nemám ráda,“ říká pevně paní 
Komosná. „Rozbila sem si venku nohu 
o dřevo a  léčila jsem si to sama. Namáčela 
to kořalkou a bylo. Vyléčilo se to.“

Za svůj život jste toho zažila opravdu 
dost, říká Vám něco dnešní svět?

„Zajímám se, co se děje ve světě. Je to 
špatné, někdy moc. Jako třeba v tom Iráku, 

kde se bojuje a lidé se zabíjí.“

Vaše rodina čítá už pět generací. Myslí-
te, že se pravdivě říká, že každá nová gene-
race je horší než ta předchozí? 

„Je to tak. Musí to tak být, vždyť takové 
věci jako teďka dříve nebý-
valy.“

Kdyby jste si mohla 
vybrat, chtěla by jste se 
ještě jednou narodit opět 
v roce 1907 nebo o sto let 
později?

„Znovu jako tehdy. 
Protože v té době takové 
zločiny nebývaly. To se 
nestávalo. I když se mu-
selo moc a tvrdě pracovat, 
byly dvě světové války, 
bylo tehdy lépe.“

V době vašeho mládí, 
měly to na vesnici ženy 
těžké? 

„No ba, měly. Musely 
chodit do práce, mít děti. 
A když byla válka, tak mu-
sely dělat i za muže, kteří 

byli pryč.“

Co si myslíte o možnostech dnešních 
žen?

„Teďka je to mnohem lepší. Můžou si 
dělat práci, nebo mít děti. Buď jen jedno, 
nebo oboje. Tenkrát nějaké přídavky na děti 
nebývaly a kolik mívaly dětí, i když na ně 
nic nedostaly. Teď je to naopak.“

Blíží se Vánoce. Co si vybavíte z Vánoc 
Vašeho dětství? 

„Cukroví, ořechy. I stromek, co jsme 
mívali doma. Bylo na něm navěšené cuk-
roví, co se upeklo. Visely na něm i ořechy 
se sirkami. Na Vánoce se dělávali svátečně 
i sušené švestky. Jinak ale nebylo tolik pe-
něž, ale i tak bývaly krásné Vánoce, i bez 
dárků.“

A nějakou hračku ze svého dětství si 
ještě vybavíte?

„Panenku z hader. Kdepak jiné, na to 
nebyly peníze.“

Lucie Trsťanová

Paní Ludmila Komosná oslavila letos 99 let a je nejstarší občankou našeho 
města. Foto: L. Trsťanová
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Vzájemná spolupráce Města Velké Pavlovice versus slovenské 
Senice zaznamenala další vzorové setkání. Na základě srdečného 
pozvání uspořádala organizace SPCCH ( svaz postižených civili-
začními chorobami ) dne 9. 11. 2006 svou již třetí návštěvu přátel 
stejné organizace ze Senice. Cesta proběhla v dobré náladě, téměř 
zaplněný autobus zastavil pouze na celnici, kde nás celník s úsmě-
vem propustil na Slovensko. Zakrátko nás autobus dopravil k senic-
kému hotelu. V hotelu nás přivítal primátor města Senica a předal 
drobné dárky všem účastníkům včetně přání hezkého prožití večera 
družby. Dárky si předaly obě předsedkyně jednotlivých organizací 
SPCCH.  Pak proběhla večeře. Po ní vystoupil bývalý primátor 
Senice, který nám na heligonku hrál moravsko-slovenské písnič-
ky, takže jsme si s chutí zazpívali. K tanci zpíval a hrál slovenský 
hudebník na klávesy. V „okénku pro hosty“ slyšeli účastníci i řadu 

Návštěva důchodců v Senici

vtipů, což jistě také přispělo k dobré a srdečné náladě. Víno zrušilo 
případné bariéry dlouhého odloučení, takže záhy došlo k oboustran-
nému promíchání důchodců u stolů. Seničtí důchodci byli velmi 
společenští. A není divu, vždyť se sami každý měsíc scházejí v ho-
telu na společném setkání. A abychom nezapomněli, na stolech bylo 
k zakousnutí cukroví, které nám upekli. Úspěch měla i tombola, ve 
které každý vyhrál. Jen neradi jsme se loučili s přáteli ze Senice, ale 
v nejlepším je dobré přestat. Děkujeme Městskému. úřadu Velké 
Pavlovice za fi nanční pomoc, neboť organizace SPCCH je nezisko-
vá. Jejich příjezd předpokládáme v květnu 2007.

ZO SPCCH Velké Pavlovice

• Letošní extrémně suchý podzim a dlouho trvající poměrně 
teplé počasí znamenají velké nebezpečí pro jehličnaté a stálezelené 
keře a stromy. Vedle smrků, borovic, thují, jalovců a apod., se to 
týká mahonií, skalníků, břečtanu a dalších dřevin. Tyto rostliny 
totiž neustále ztrácejí vodu vypařováním. Proto je nutná důkladná  
opakovaná zálivka ještě před příchodem mrazů. Jinak hrozí nebez-
pečí poškození nebo dokonce uschnutí tohoto typu rostlin.  

Rady zahrádkářům

• V letošním roce byly stromy meruněk extrémně napadeny hou-
bovou chorobou Gnomonií. Ing. Drahomír Míša CSc. připomněl, že 
bývalo dobrým  a osvědčeným zvykem tzv. jarní modření peckovin. 
Stromy meruněk, broskvoní a švestek se na jaře před vyrašením 
stříkaly 1 % roztokem Kuprikolu. Zdůrazňujeme před vyrašením, 
jinak může dojít k popálení již vyrašených pupenů. Tento zásah by 
měl přispět k preventivnímu ozdravování ovocných stromů.

Krásu a šíři pohledu ze Staré hory na město můžete stále obdivovat na barevné panoramatické fotografi i.
Pěkný dárek a vhodná dekorace sklepů…

Velikost dle přání až po 190 x 50 cm

Informace v kanceláři agentury 
Solis Art, Brněnská 10 (budova ZD), Velké Pavlovice, tel: 519 428 573, mob: 777 137 488, mail: solisart@solisart.cz
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Podzimní část sezóny „A“ mužstva 
krátce zhodnotil trenér Pavel Hejl:

„Začátek soutěže jsme měli prů-
měrný, doma jsme bez problémů ví-
tězili, ale venku se mužstvu nedařilo 
a po nevyrovnaných a nervózních 
výkonech nechávalo body u soupeřů.
Změna nastala v polovině podzimu, kdy 
mužstvo přešlo na herní systém 3 – 5 – 2 (do 
té doby jsme  hráli systémem 4 – 4 – 2), kte-
rý byl daleko útočnější a dostával soupeře 
pod tlak. Navíc se mužstvo viditelně semklo 
a hráči začali hrát daleko zodpovědněji.
Od domácího zápasu s Velkou nad 
Veličkou následovala série 6 ví-
tězství a postup do čela tabulky.
V této době jsme v soutěži jedno-
značně kralovali a silné soupeře jsme 
výrazně přehrávali (doma Kostice 
4:0, Rohatec 3:0, venku Tvrdonice 4:0 ).
Poslední podzimní zápas doma s Lanž-
hotem se nám nevydařil, hráči poslední 
mužstvo v tabulce zřejmě podcenili, 
navíc zahodili velké množství šan-
cí a nakonec podlehli soupeři 2:3.
V předehrávaném prvním „jarním“ kole 
přivezlo mužstvo velmi cenný bod z horké 
půdy ve Vacenovicích a nakonec se udrželo 
v čele tabulky s minimálním náskokem.
Pohled na tabulku ukazuje obrov-
skou vyrovnanost, odstup muž-
stva na 7. místě je pouhých 6 bodů!
Jarní odvety budou velmi dramatické. Po-
stavení v tabulce svádí k optimismu, ale 
velmi těžký jarní los vzbuzuje obavy. Jarní 
část soutěže začínáme v neděli 1. dubna 
2007  těžkým zápasem na hřišti Bučovic!  
Věříme, že se podaří udržet kádr po-
hromadě, v zimní přestávce budeme 
jednat se 2 – 3 hráči o případném po-
sílení mužstva. Navíc absolvují přípra-
vu s „A“ mužstvem také 4 dorostenci.
V rámci zimní přípravy se mužstvo zúčastní 
kvalitně obsazeného turnaje na umělé trávě 
Sparty Brno v Komárově (program zápasů 
našeho mužstva si můžete přečíst na jiném 
místě). Cíl mužstva do jarní části soutěže 
je daný postavením v tabulce – pokusit se 
vybojovat postup do vyšší soutěže“.

Slova trenéra Hejla doplňme jenom 
o několik statistických údajů.

Po 14 odehraných kolech je Slavoj na 
prvním místě tabulky se ziskem 28 bodů 
a skórem  27:12.

S jednobodovým odstupem následují 
Vacenovice, další bod ztrácí Rohatec a 25 

TJ Slavoj Velké Pavlovice – oddíl kopané 

bodů nahrála mužstva Kostic a Dubňan. 
O vyrovnanosti mužstev svědčí i skuteč-
nost, že ještě Šardice B na 7.místě ztrácí 
pouze 6 bodů na naše mužstvo, což je ve 
tříbodovém systému ztráta minimální.

O branky se podělili tito hráči:
5 branek – Kirschbaum Petr, Šabata 

Jakub
3 branky – Hicl Richard, Gremmel Ja-

kub, Hejl Bronislav
2 branky – Vašek Petr, Sokolář Pavel, 

Šaněk Ondřej
1 branka – Martinek Aleš, Zvonič Petr 

„B“ mužstvo skončilo v tabulce OP na 
10.místě se ziskem 20 bodů. Patří zatím 
ke slabšímu středu soutěže a v jarních od-
vetách musí potvrdit své postavení mimo 
sestupové příčky. Důležité budou hlavně 
domácí zápasy s ohroženými mužstvy (Ni-
kolčice, Nosislav a D. Dunajovice), které by 
měly přinést plný bodový zisk. 

V mužstvu momentálně sice chybí střed-
ní věková generace, ale dobré zkloubení 
zkušenosti 

(Levčík Mirek, Kynický Radek, Me-
lichar Jan a Melichar Libor)  s mládím 
(Otáhal Jara, Šaněk Ondřej, Suský Josef, 
Krůza Tomáš,Králík Lukáš, Hicl Lukáš 
…) přineslo dobré výsledky a často také 
pohlednou útočnou hru. V rámci zimní pří-
pravy se mužstvo zúčastní turnaje na umělé 
trávě v Otnicích.

„C“ mužstvo obsadilo 5.místo v tabulce 
IV.třídy skupiny A se ziskem 22 bodů.

Nejtěžší pozici v jarních odvetách bude 
mít „A“ dorost, který sice skončil nakonec 
na 9.místě tabulky I.třídy JmKFS se ziskem 
18 bodů, ovšem odstup od příček, které mo-
hou být sestupové je pouze 2 body!

Hlavně doma mužstvo neuhrálo potřeb-
ný počet bodů a patřilo k nejslabším v sou-
těži. Naopak v hodnocení zápasů venku je 
mužstvo čtvrté nejlepší. Věřme tomu, že se 
mužstvo v jarních odvetách semkne, bude 
disciplinovanější a zodpovědnými výkony 
nakonec potřebnou krajskou soutěž pro vel-
kopavlovický fotbal zachrání.

„B“ dorost skončil v tabulce OP skupiny 
B na 9.místě se ziskem 20 bodů.

Žáci i po svém postupu do krajských 
soutěží dělali velkopavlovickému fotbalu 
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radost a dosáhli velmi dobrých pozic do 
jarních odvet. Starší žáci skončili v tabulce 
I.třídy na 6.místě se ziskem 20 bodů. Po-
stavení ve středu tabulky je velmi cenné, 
základem k němu byly výborné výsledky na 
hřištích soupeřů, kde je mužstvo se ziskem 
13 bodů druhé nejlepší v soutěži. Doma se 
díky těžkému losu mužstvu tolik nedařilo 
a získalo 7 bodů. Střeleckou oporou týmu 
je Igor Šťavík, jemuž stačí 18 vstřelených 
branek dokonce na druhé místo mezi kano-
nýry soutěže! 

Mladší žáci skončili v tabulce na 7.místě 
se ziskem 13 bodů ( doma 6 bodů, venku 
7 bodů). Nejlepším střelcem týmu je Marek 
Otáhal s 9 góly, ovšem v jarních odvetách 
se bude muset tým zřejmě obejít bez jeho 
střeleckých kvalit, protože má namířeno do 
MSK Břeclav.

A nakonec nejmladší fotbalisté, příprav-
ka, která napodobila svoje dospělé vzory 
a skončila také na 1. místě tabulky okresní 
soutěže. Navíc mužstvo neztratilo ani bod 
a sedmkrát zvítězilo s celkovým skóre 
74:8!  Jasné vedení v soutěži je o to cen-
nější, že v některých zápasech se mužstvo 
muselo obejít bez nejlepších hráčů, kteří již 
stabilně nastupují za mladší žáky (Dominik 
Kunický, Tomáš Plšek, Denis Pohl). Doká-
zali je nahradit hráči ročníků 1997 a 1998, 
kteří se už také v mužstvu prosazují. Stře-
lecky se nejvíc zaskvěli Dominik Kunický 
a Tomáš Plšek, oba vstřelili 16 branek, po-
těšitelných je také 14 gólů Honzy Míchala 
(ročník 1997), který je velkým příslibem do 
budoucna.  

František Čermák
TJ Slavoj      



Opět po roce se sejdou 26. prosince přátelé a kamarádi Vladi-
slava Trsťana, aby důstojně uctili jeho památku. Ve sportovní hale 
ZŠ proběhne již  13. ročník turnaje v malé kopané “Memoriál Vla-
dislava Trsťana”.

Cenný putovní pohár bude obhajovat z loňského roku silné 
mužstvo Restaurace U Kolíka, které porazilo ve fi nále ročníku 2005 
mužstvo Sadové  3:0. Třetí místo v turnaji získal zaslouženě mladí-
ci Young Boyspo vítězství nad zklamaným mužstvem FC Padělky
 1:0.

Oceněnými hráči v roce 2005 byli:
• Ondřej Tesařík (Sadová) – nejlepší střelec turnaje ( 6 branek), 

jinak jedna z nejvýznamějších postav  celé historie turnaje! 
• Tomáš Kučerňák (Sadová) – nejlepší brankář turnaje, momen-

tálně působí v předním rakouském  třetiligovém týmu SC Krems 
• David Kříž (Kepák Team) – nejlepší hráč turnaje, nyní působí 

jako asistent trenéra ve třetiligovém MSK Břeclav

Jelikož je turnaj každoročně významně sponzorsky podporován, 
je třeba poděkovat všem, kteří se o tuto podporu v dosavadním 
průběhu turnaje zasloužili a věříme, že nám zůstanou v budoucnu 
i nadále nakloněni.

Z loňského výtěžku turnaje přispěli organizátoři dětem v ma-
teřské školce na zakoupení koloběžek a žákům základní školy na 
sportovní pomůcky. Dále zakoupili fotbalistům “B” dorostu 15 ks 
tréninkových míčů a žákovským mužstvům přispěli na pořízení tré-

Memoriál  Vladislava  Trsťana

ninkového koordinačního pásu. Oddílu fl orbalu věnovali fi nanční 
příspěvek na zakoupení nových dresů.

Věříme, že i po skončení letošního turnaje budeme moci potěšit 
příspěvkem hlavně naši mládež.

Organizátoři turnaje se letos rozhodli, že se pokusí zdokumento-
vat celou historii turnaje. Většinu textové dokumentace (výsledky, 
ocenění, tabulky...) mají  k dispozici. Ovšem vůbec se nedostává 
obrazových dokumentů!  Proto prosíme všechny účastníky nebo 
návštěvníky turnaje, kteří mají jakékoliv fotografi e z celé historie 
turnaje, zda by je mohli poskytnout organizačnímu výboru.

Tyto fotografi e budou zkopírovány a majiteli ihned vráceny. 
Jakmile se organizátorům podaří dát materiály z historie turnaje 
s potřebnou fotodokumentací dohromady, tak se o ně samozřejmě 
podělí s ostatními účastníky turnaje – zřejmě formou malé výstavy. 
Ještě jednou prosíme o poskytnutí jakékoliv fotodokumentace z tur-
naje – můžete nás kontaktovat telefonicky (604 604 991 – Čermák, 
607 937 565 – Mgr. Bartál).    

     
Turnaj odstartuje na Štěpána ráno v 8.00 hodin, odpoledne ve 

14.00 hodin začnou čtvtfi nálové boje a turnaj vyvrcholí fi nálovým 
zápasem v cca  17.00 hodin.         

 František Čermák

VÝZVA !

neděle 14.1. 2007  
13:00 hodin
Velké Pavlovice – FC Čebín 

sobota 20.1. 2007  
19:00 hodin
Slovan Brno - Velké Pavlovice 

sobota 10.2. 2007  
11:00 hodin
Sparta Brno dorost - Velké Pavlovice

ZIMNÍ  TURNAJ  -  „A“ muži

SKUPINA „A“

1. Restaurace U Kolíka 
2. Lázeňští šviháci
3. JACKASS
4. B - 52

neděle 18.2. 2007  
11:00 hodin
Velké Pavlovice – Veverská Bítýška

sobota 24.2. 2007  
11:00 hodin
Velké Pavlovice – 1.SC Znojmo dorost

Sobota 3.3. 2007 – MAŠKARNÍ  PLES !
09:00 hodin
Újezd - Velké Pavlovice 

SKUPINA „B“

1. YOUNG  BOYS
2. Trsťani
3. FC Aligators Brumovice
4. Benfi ca Suchý řádek

SKUPINA „C“

1. FC Padělky
2. Kepák Team
3. AC Suchý řádek
4. Celtic  B
                                   

               
SKUPINA „D“

1. Sadová
2. Němčičky
3. Junior Team
4. Radegast - SVOKR

ROZLOSOVÁNÍ TURNAJE:

neděle 11.3. 2007  
19:00 hodin
Tatran Kohoutovice - Velké Pavlovice

sobota 17.3. 2007  
19:00 hodin
Velké Pavlovice - Mor. Slavia Brno
    
Všechny zápasy se hrají na umělé trávě 

v areálu FC Sparta Brno v Komárově, Mari-
ánské nám. 3.  
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V roce 2005 jsme si založili matérský cyklistický oddíl ZAF ve-
losport  – jehož členy jsou Jaroslav Gazda, Jan Kunický, Miroslav 
Pavlík, Jan Pilarčík, Libor Pohanka, František Rozsypal, Bronislav 
Ševčík a Jana Vajbarová. Zúčastňuje-
me se silničních závodů Moravského 
poháru (www.sk-mp.cz), kde jsme 
letos zaznamenali několik výrazných 
úspěchů. Aby se tyto úspěchy dostavi-
ly, musíme trénovat. Pravidelný trénink 
máme „jen“ v neděli dopoledne, když 
jedeme na švih s břeclaváky, většinou 
to vyjde cca 100 km. Dále trénujeme 
dle volného času,  jak se domluvíme, 
co dovolí počasí...za rok někteří naje-
dou až 20 000 km (tj. přes 700 hodin 
v sedle).

Závodní sezonu jsme letos začali 
v Nedvězí u Olomouce, kde se dařilo 
Mirovi Pavlíkovi až do posledního okruhu, kdy měl defekt. Díky 
soupeři, který mu půjčil přední kolo, Mira dojel ostatní závodníky 
a v následném spurtu s přehledem vyhrál! Zde měla i svou cyklis-
tickou premiéru Jana Vajbarová a vedla si velmi dobře - skončila 3. 
Pro úplnost dodáváme, že Jan Pilarčík skončil 12. a  Libor Pohanka 
a Jan Kunický pro defekt nedojeli.

Další závod se konal u Zlína a opět si velmi dobře vedl Mira 
Pavlík, když tentokrát skončil na 2. místě. Ale nebudeme vám zde 
popisovat každý jednotlivý závod,  ovšem pokud by vás to zají-
malo a chtěli byste vidět i pěkné fotky ze závodů, doporučujeme 
navštívit stránky www.xcrteam.info. Závodů přibývalo a byly mezi 

ZAF – MORAVSKÝ POHÁR

nimi i časovky (6x), ve kterých se dařilo Liborovi Pohankovi, který 
je mechanikem fi rmy ZAF velosport. Libor Pohanka byl pokaždé 
na stupních vítězů, přičemž dvakrát na stupni nejvyšším. Když se 

k tomu přičetly výsledky z dalších zá-
vodů, obsadil celkové 1. místo ve své 
kategorii. Na velmi pěkném 5. místě 
se umístil Mira Pavlík a na 11. místě 
Jan Pilarčík. Zde je třeba zdůraznit, 
že v jeho kategorii startovalo vždy 
nejvíce závodníků a jako jediný z na-
šeho týmu se zúčastnil všech závodů 
a co je nejvíc obdivuhodné – všechny 
dokončil. Po sečtení všech námi do-
sažených výsledků jsme se umístili 
na třetím místě mezi družstvy, když 
jsme dosáhli stejného bodového zisku 
jako 2. tým.

Celkově můžeme letošní rok 
zhodnotit  jako dobrý. To ale neznamená, že bychom se nemohli 
dále zlepšovat. Bleděmodrý dres ZAF jste už určitě na silnici potka-
li a nadále potkávat budete – trénovat se musí.

Dokázali jsme, že cyklistika je sport pro každou věkovou ka-
tegorii. Konkrétně cykloturistika je sport skutečně pro všechny 
a proto: 

Kolo zvýší kondici, 
upevní Vám zdraví, 

nemusí každý závodit, 
i když nás to baví.

29. července 2006 proběhl 4.ročník no-
hejbalového turnaje trojic, který uspořádalo 
nohejbalové družstvo „ŘÍZCI” z Velkých 
Pavlovic. Turnaj se odehrál na stadioně za 
školou na dvou hřištích. Zúčastnilo se 16 
družstev z jižní Moravy a Čech (Hodonín, 
Brno, Boškovštejn, Troubsko, atd), mezi 
nimiž se zúčastnila 4 družstva z Velkých 
Pavlovic „ŘÍZCI“, „DRACI“, „SVOKR“ a  
„RESTAURACE SPORT“. Hrát se začalo 
v 9:00 hodin a zápasy probíhaly až do 16:
00 hodin. Nejdříve se odehrály 4 základní 
skupiny po 4 družstvech. Ve skupinách 
se hrálo na dva sety do 10 bodů s jedno-
bodovým rozdílem. V těchto skupinách 
se rozhodlo o umístění v play-off, kde se 
začínalo v osmifi nále, kterého se zúčastnilo 
všech 16 družstev. Play-off se hrálo na dva 
vítězné sety vyřazovacím způsobem, až do 
semifi nále, kde se rozhodlo, která z družstev 
odehrají zápas o 3. a 1. místo.

Družstva Velkých Pavlovic postupovala 

4. Ročník nohejbalového turnaje „ŘÍZCI CUP”
následujícím způsobem:

Družstvo „RESTAURACE SPORT“, 
které už podruhé přihlásil na turnaj pan 
Milan Koubek podalo ve složení Miroslav 
Otáhal z Velkých Pavlovic a dva spoluhráči 
z Brna, dobrý výkon a postoupili ze skupi-
ny z třetího místa. V osmifi nále se utkali 
z družstvem z Násedlovic, kde Násedlovi-
cím podlehli na sety 1:2 (10:6, 4:10 a 4:10).

Družstvo „SVOKR“, které se složilo na 
poslední chvíli do sestavy Radek Krejčiřík, 
Luboš Svozil a Radek Baťa postoupilo ze
4. místa ve skupině a narazilo v osmifi nále 
na družstvo z Kobylí, kde Kobylí podlehlo 
na sety 1:2 (3:10, 10:6 a 4:10). Přestože 
„SVOKR“ spolu hráli v tomto složení popr-
vé, tak podali velice dobrý herní výkon.

Družstvo „DRACI“, hrálo ve stálém 
složení Zdeněk Hicl, Jaroslav Buchta a Jan 
Buchta. Ze skupiny postoupilo z třetího mís-
ta a v osmifi nále narazilo na velice těžkého 
soupeře z Vracova. Přestože byl soupeř 

postavený proti Drakům několikanásobně 
silnější, tak se jim podařilo Vracovu vnu-
tit svůj styl hry a značně Vracov potrápili. 
Toto však nestačilo a Vracovu podlehli na 
sety 0:2 (8:10 a 9:10).

Družstvo „ŘÍZCI“ ve složení Josef Hicl, 
Petr Lebeda a Zdeněk Nippert hrálo už 
v základní skupině dost přesvědčivě a po-
stoupilo z prvního místa. V osmifi nále si 
lehce poradili z družstvem Hustopečí, které 
zdolali na sety 2:0 (10:6 a 10:5). Ve čtvrt-
fi nále „ŘÍZCI“ narazili na družstvo z Un-
kovic „SEM TAM KUK“,  kteří minulý 
3. ročník  obsadili 2. místo. Pro „ŘÍZKY“ to 
byl dost vyrovnaný soupeř. První set se po-
dařilo družstvu z Velkých Pavlovice vyhrát 
10:9, kdy se stav hry měnil jednobodovým 
náskokem pro každou z hrajících stran. Ve 
druhém setu „ŘÍZCI“ vyhráli jednoznačně 
10:5 a porazili družstvo z Unkovic 2:0. Se-
mifi nále čekal Řízky tvrdý oříšek a to další 
družstvo z Unkovic „PAPOUŠCI“, které 
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pro změnu minulý 3.ročník jednoznačně vy-
hrálo. Tento zápas byl sledovanější než celé 
fi nále, protože Velké Pavlovice měly velkou 
šanci Unkovice porazit. Už v prvním setu se 
Pavlovicím podařilo Unkovice porazit 10:
8. Druhý set byl veselejší pro Unkovice, 
kdy vyhrály s jednobodovým rozdílem nad 
Pavlovicemi 10:9. Ve třetím setu se proje-
vila únava obou týmů a nakonec „ŘÍZCI“ 
podlehli „PAPOUŠKŮM“ 10:6. „ŘÍZCI“ 
– „PAPOUŠCI“ - 1:2.

O třetí místo se tedy utkali „ŘÍZCI“ 
a borci z Vracova, kde „ŘÍZCI“ Vracov 
lehce zdolali na sety 2:0 (10:9 a 10:5).

Ve fi nále proti sobě nastoupili „PA-
POUŠCI“ a nováčci na turnaji „TROUB-
SKO“. Finále bylo dosti dramatické, protože 
oba týmy byly vyrovnané. Přes velký odpor 
„TROUBSKA“ je „PAPOUŠCI“ nakonec 
udolali a vyhráli 1:2 (9:10, 10:6 a 9:10).

 Celkem bylo vyhodnoceno prvních 8 
míst.

Dále byl vyhodnocen nejlepší hráč turna-
je, kterým se stal Petr Špaček z Troubska.

Vyhodnocená družstva a celkové umís-
tění:

1) „PAPOUŠCI“ – Unkovice
2) „TROUBSKO“ – Troubsko
3) „ŘÍZCI“ – Velké Pavlovice
4) „SAKO VRACOV“ – Vracov
5) „KOBYLÍ C“ – Kobylí
6) „BOŠKOVŠTEJN“ – Boškovštejn
7) „NÁSEDLOVICE“ – Násedlovice
8) „SEM TAM KUK“ – Unkovice
Vyhodnotit prvních osm míst a uspo-

řádání turnaje nám umožnily sponzorské 
dary od fi rem 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 ob-
čerstvení.

Sponzoři:

RESTAURACE STADION, VI-
NAŘSTVÍ BUCHTOVI, GYMNÁZIUM 
VELKÉ PAVLOVICE, MĚSTO VELKÉ 
PAVLOVICE, KADEŘNICTVÍ JARKA, 
VINAŘSTVÍ BALOUN, VINAŘSTVÍ 
FŮKALOVI, VINAŘSTVÍ PROCHÁZ-
KA, ZD NĚMČIČKY, RESTAURACE 
U VAVŘINCE, p. HICLOVÁ ALENA, 
BILLIARD BAR, VINIUM a.s.

Na závěr bych chtěl dodat, že turnaj se 
velice vydařil a doufám, že zájem o nohej-
bal ve Velkých Pavlovicích tímto vzroste 
a příští rok se nás na dalším turnaji, který se 
bude konat vždy poslední víkend v červenci 
sejde mnohem víc.

Zájemci se mohou informovat na adrese: 
Josef Hicl, Čechova 12, 69106  Velké Pav-
lovice, Tel.: 724 540 720, e-mail : j.hicl@-
seznam.cz

Josef Hicl

sport 31

Projekce a inženýrská činnost
Projekční činnost

* návrh stavby (architektonická studie)
* projekt pro stavební povolení
* projekt pro provedení stavby
* projekt skutečného provedení stavby
* zaměření stávajícího stavu

 Inženýrská činnost
* zajištění územního rozhodnutí
* zajištění stavebního povolení
* zajištění kolaudačního rozhodnutí
* zajištění všech potřebných vyjádření 
včetně radonového indexu pozemku

 Poradenská činnost
* komplexní návrh vytápění pomocí 
tepelného čerpadla od švédské fi rmy IVT

* obchodní spolupráce s fi rmou zajišťující komplexní dodávku 
vytápění pomocí obnovitelných zdrojů tepla (a nejen nich)

Kontakt: Ing. Martin Herůfek, Mírová 735, Velké Bílovice 
• tel.: 724 722 460 • e-mail: mherufek@seznam.cz

Advokátní a znalecká kancelář
JUDr. Romana Kloudová, advokát • Ing. Romana Horňáková, znalec

oznamuje, že od 4. 1. 2007 zahajuje svoji činnost ve Velkých Pav-
lovicích, 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



V listopadu se v našem městě konala výstava drobného zvířectva 
pořádaná místní organizací ČSCH. Foto: Z. Karber

Nově zrekonstruovaný chodník k zastávce ČD. Foto: Z. Karber

Zpěváci Presúzního sboru z Velkých Pavlovic při účinkování na Sa-
lonu červených vín. Foto: Z. Karber

Hodnotitelé a degustátoři při oceňování vzorků Salonu červených 
vín. Foto: Z. Karber

Naše město roste, o čemž svědčí nově vznikající čtvrť Padělky. 
Foto: Z. Karber

Zástupci města a našich vinařů s panem farářem při požehnání mla-
dého vína. Foto: Z. Karber

...dění obrazem


