
LEDEN
�� k 1. lednu 2007 ve městě žije 3.069 obyvatel, 

nejstarší ženou je paní Ludmila Komosná (1907), nejstarším 
mužem pan Karel Franc (1916)

��� občané města přispívají do Tříkrálové sbírky pořádané Českou katolickou chari-
tou částkou 62.591,50 Kč + 10 EUR

��� na začátku nového roku jsou zahájeny práce na jedné z největších investičních 
akcí roku - odbahnění rybníka, zpevnění břehů a obnově porostu, v historii ryb-
níka se jedná o největší zásah v hodnotě téměř 9 mil. Kč

��� ve dnech od 11. - 14. ledna se město a spolek vinařů „Víno z Velkých Pavlovic“ 
úspěšně prezentují na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně, jen o pár 
dnů později se účastní ITF Slovakiatour v Bratislavě, obě prezentace se setkávají 
se značným ohlasem veřejnosti z řad zájemců o víno, vinařství, cykloturistiku a 
folklórní tradice

��� na počátku svého zrodu je projekt Modré Hory zaměřený na podporu vinařské 
turistiky, myšlenka o vytvoření vinařské naučné turistické stezky spojuje území, 
kde se pěstují vynikající modré odrůdy -Velké Pavlovice a okolní obce Němčičky, 
Bořetice, Kobylí a Vrbici

��� ZO ČSCH slaví v roce 2007 50 let od založení spolku, výstavní sezónu zahajuje 
Speciální soutěžní výstavou Klubu chovatelů Římanů a Koburských skřivanů 

��� 27. ledna se ve sportovní hale koná žákovský turnaj v kopané ŠTAMBACHER CUP 
2007, mladší žáci Slavoje obsazují 3. místo, starší žáci jsou čtvrtí

��� co se týká počasí, je leden měsícem extrémů, překvapuje doslova jarními teplota-
mi (1. ledna 12,5 °C, 18. ledna 15,4°C, 20. ledna 14,2°C), rychlostí větru 
(vichřice 18. a 19. ledna) i sněhem (24. ledna - sněhová kalamita)

ÚNOR
� 1. února předškolní děti jdou k zápisu docházky do první třídy základní školy
��� pracovníci služeb města pracují na omlazování starých a vzrostlých stromů, jsou 

prořezávány mohutné lípy v ulici Hlavní
��� 3. a 4. února pořádají chovatelé Speciální klubovou výstavu holubů Kingů
��� sál sokolovny týden co týden ožívá tancem a zábavou, vrcholí bohatá plesová 

sezóna
��� v únoru rozkvétá vlivem nadměrně teplého počasí mandloň v Bedříškách

BŘEZEN
��� o první březnové neděli se sál sokolovny hemží pohádkovými postavičkami, vždyť 

je přece dětský maškarní bál, výtěžek z plesu věnují jeho organizátoři-hasiči 
mateřské škole  

��� pracovníci služeb města upravují vstup na hřbitov a za přispění občanů zpevňují 
chodníčky  štěrkem a oblázky

��� jarní údržba veřejné zeleně je každodenní a nekonečnou prací občanů, na 
počátku jarních měsíců je vysazeno více jak 300 ks vzrostlých stromů podél pol-
ních cest

��� 9. března je ve výstavním sále na radnici zahájena výstava fotografi í, na které 
se představují místní  i fotografové z okolí, originalita a kouzlo výstavy spočívá 
v rozmanitosti snímků a témat

��� 24. března se setkává s velkým úspěchem 1.propagační výstava morčat, vystave-
no je na 100 výstavních klecí

��� 29. března je po rozsáhlé rekonstrukci otevřen nový Supermarket Jednota
��� fotbalová mužstva Slavoje zahajují jarní soutěž, nejvyšší ambice má A mužstvo, 

které je po podzimu na 1. místě tabulky
��� březnové dny provází sucho a téměř rekordní teploty, 7. března je u nás nejtepleji, 

rtuť teploměru dosahuje až na 18,4°C

��� 12. září se ve stále dobrém zdraví a svěžesti dožívá úctyhodných 100 let nejstarší 
občanka Velkých Pavlovic paní Ludmila Komosná

��� 23. září probíhá fi nále architektonické soutěže na vytvoření nového centra města, 
hodnotící komise má nelehký úkol, posuzuje 21 zaregistrovaných soutěžních 
návrhů, vybírá tři vítězné projekty a vyzývá jejich autory k dopracování prací

��� s koncem září je již v plném proudu i doba vinobraní 

ŘÍJEN
��� probíhá sklizeň bohaté úrody hroznů
��� fi rma SWIETELSKY stavební s. r. o. Hodonín zahajuje práce na výstavbě technické 

infrastruktury – 18 BJ Velké Pavlovice-lokalita Padělky, výstavba inženýrských sítí 
umožní výstavbu dalších rodinných domů v lokalitě Padělky

��� 13. října slaví 110 let od svého vzniku místní železniční trať na trase Hodonín 
– Zaječí

��� 27. a 28. října se v chovatelské hale koná Okresní výstava králíků, holubů a drůbeže, 
z řad domácích chovatelů se nejúspěšnějším stává pan Antonín Komosný

��� kynologické cvičiště se dočkalo celkové rekonstrukce a také místní lovečtí 
kynologové mají za sebou úspěšnou výcvikovou sezónu - daří se Františku 
Kallusovi i Bronislavu Procingerovi

LISTOPAD
��� 3. listopad je dnem oslav, Velké Pavlovice oslavují 40 let od povýšení tehdejšího 

městyse na město, den malých kulturních příležitostí občanům nabízí pestrý kul-
turní program, který je završen prezentací soutěžních návrhů architektonicko-ur-
banistické studie města

��� na rybníku vrcholí rozsáhlá, téměř celoroční práce, na jeho březích jsou vysázeny 
listnaté stromy

��� pracovníci služeb města a hasiči zahajují přestavbu hasičské zbrojnice, kterou si 
vynutilo tolik očekávané nové hasičské vozidlo

��� 11. listopadu na svátek sv. Martina jsou, za účasti místních vinařů kněžským po-
žehnáním zdejšího faráře Mgr. Petra Papouška, posvěcena mladá vína r. 2007

��� 17. listopad je dnem Svatomartinských otevřených sklepů, sklípky vinařů ze 
spolku Víno z Velkých Pavlovic jsou v obležení hostů, kteří přijeli za vínem a 
skvělou atmosférou, ta vrcholí společným večerem u cimbálu, spolek tak uzavírá 
úspěšnou vinařskou sezónu otevřených sklepů

��� 23. a 24.listopadu o. s. Forum Moravium pořádá mezinárodní přehlídku červených 
vín s názvem Promenáda červených vín 2007, diplom za nejlepší kolekci vín 
získává Vinařství Radomila Balouna

��� končí se podzimní část fotbalové sezóny, fotbalový oddíl Slavoje se však potýká s 
problémy nedostatku trenérů, hráčů i s problémy ve vedení

��� v lokalitě Padělky je dokončena výstavba dalšího úseku vodovodu, kanalizace a 
nové komunikace

PROSINEC
��� „Už je zima, už je čas, Mikuláši mají sraz!“ Mikulášská nadílka v mateřské škole 

je provázena rozzářenýma očima dětí
��� nohejbalové družstvo „Řízci“ pořádá za účasti 12 družstev z jižní Moravy vánoční 

nohejbalový turnaj dvojic neregistrovaných hráčů
��� zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na rok 2008, v roce 2007 město 

hospodaří s celkovým rozpočtem ve výši 61.284 tis. Kč
��� sbor dobrovolných hasičů během roku 44x vyjíždí k záchrannému zásahu
��� v neděli 16. prosince se koná na náměstí u radnice vánoční jarmark s nabídkou 

lidových výrobků, vánočních ozdob a dekorací, všechny zahřívá svařené víno a 
vánoční kulturní program, kouzlo vánoční atmosféry vrcholí zpěvem vánočních 
koled a melodií u vánočního stromu, kde se v podvečerním čase schází v hojném 
počtu občané města, aby si užili klidné sváteční pohody a vzájemně si popřáli 
krásné vánoční svátky

��� slavnostní vánoční bohoslužbu slouží o Štědrém večeru v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie pan farář Mgr. Petr Papoušek 

��� na Boží hod vánoční ožívá, za hojné účasti svátečně naladěných občanů, farní 
zahrada živým Betlémem

��� 26. prosince se ve sportovní hale koná již 14. ročník turnaje v sálové kopané 
„Memoriál Vladislava Trsťana“,vítězným mužstvem se stávají Kolíci

��� výtěžek z vánoční sbírky, která je věnována charitativním účelům, činí 10.175,- Kč
��� k 31. 12. 2007 ve městě žije 3.046 obyvatel, v průběhu roku se rodí 26 dětí, 

z našich řad navždy odchází  31 spoluobčanů, uzavřeno je 20 manželských 
svazků, rozvedeno 9 manželství, do města se stěhuje 33 občanů, do jiného 
bydliště odchází 51 občanů.

Dagmar Švástová

Za účasti zástupců obcí Velké Pavlovice, Bořetice, 
Vrbice, Kobylí a Němčičky a také významných hostů 
se rodí projekt Modré Hory.

Lipová alej na Hlavní ulici se dočkala radikálního 
ozdravného průřezu.

Pracovníci Služeb města V. 
Pavlovice vysadili během 
prvního jarního měsíce na 
300 mladých stromků.

Rok 2007 se stal minulostí …Rok 2007 se stal minulostí …

Datum 12. září 2008 se stalo stým dnem života 
paní Ludmile Komosné, která je se svým úctyhod-
ným věkem nejstarší občankou Velkých Pavlovic.

V říjnu vrcholí sklizeň hroznů – vinobraní. Při ode-
vzdávání úrody byly kolony aut před Viniem, a. s. 
doslova nekonečné.

Práce na rybníku dospěly do fi nále, rybník je vy-
čištěný, břehy nově osázené mladými stromky, nas-
tupující hladina čeká už pouze jen na první ryby.

Rok pomalu končí, jsou zde nejkrásnější křesťanské 
svátky – Vánoce. Dětská očka září štěstím i pla-
mínky očekávání. Přejeme Vám krásný nový rok 
2008! 

Fotografi e: © 2007  Ing. Zdeněk Karber



DUBEN
��� novou topolovou alej vysazují pracovníci služeb města u vlakové zastávky
��� 7. dubna, v čase velikonočním, ožívají sklípky místních vinařů, den otevřených 

sklepů se již stává tradicí a láká za návštěvou spousty návštěvníků a milovníků 
vína 

��� 15. dubna probíhají v areálu střelnice 1. okresní střelby mysliveckých sdružení 
okresu Břeclav, ze 14 tříčlenných družstev získávají naši střelci úspěšné 3. mís-
to

��� 19. dubna v rámci Dne otevřených dveří v mateřské škole přichází k zápisu 
v doprovodu rodičů i 36 nejmladších dětí

��� 21. dubna, v předvečer Dne Země, je vysazen v parčíku u radnice stromek 
oskeruše – jeřábu domácího – Sorbus domestica

��� téhož dne se jede přes katastr města závod Mistrovství ČR v rally historic-
kých automobilů a volný zónový závod o Pohár generálního ředitele AGROTEC 
Hustopeče, a. s.

��� 27. dubna VINIUM a.s. získává nový vlastník majitel Českých vinařských závodů 
Praha - skupina Prosperita

��� s příchodem jara je spojena i údržba tenisových kurtů v areálu Slavoje, začínají 
se hrát první tenisové turnaje

��� duben je srážkově podprůměrný, množství spadlých srážek je 3,3 mm 

KVĚTEN
��� ZUŠ pořádá slavnostní koncerty žáků, kterými si připomíná 50. výročí úmrtí za-

kladatele a prvního ředitele hudební školy pana Karla France
��� pestrým programem ke Dni matek všem maminkám v sále sokolovny blahopřejí 

děti z MŠ, ZŠ, gymnázia, ZUŠ a DDM
��� pracovníci služeb města budují nový chodník a parkoviště v ulici Nová a 

Horňanského, v této nově vyrůstající ulici jsou zároveň vysázeny i mladé javory, 
nový chodník a parkoviště jsou zbudovány v ul.Tovární u drůbežářských závodů a 
pod zahradou u mateřské školy 

��� zahájena je II. etapa rozsáhlých prací v lesoparku, jejíž součástí je i výstavba 
kynologického cvičiště

��� za účelem podpory propagace a rozvoje regionu se rodí nový projekt - dobrovolný 
svazek obcí Modré Hory

��� v jarních květnových dnech skládají svou první zkoušku dospělosti studenti gym-
názia

��� květen je opět měsícem srážkově podprůměrným, naměřeno je 28,9 mm srážek

ČERVEN
��� 1. června je vyhlášena urbanisticko architektonická soutěž na vytvoření nového 

společensko turistického centra města, jedná se o území téměř 8 ha od sýpky, 
přes autobusové nádraží, statkový dvůr a zámeček

��� na 100 studentů ze stavební fakulty VUT v Brně absolvuje v k. ú. města odbornou 
praxi

��� ve dnech 8. a 9. června se koná soutěžní přehlídka vín Velkopavlovické vinařské 
podoblasti FORUM MORAVIUM 2007, ohodnoceno je 204 vzorků vín z 36 
vinařství, šampionem se stává víno Rulandské modré, pozdní sběr 2005, bar-
rique z Vinařství Vladimír Tetur Velké Bílovice

��� 10. června se koná za pořadatelství místního Dámského klubu pohárový turnaj 
žen v kopané, domácí děvčata jsou třetí

��� 10. června farníci oslavují ve svátečních ulicích města svátek Božího Těla
��� 15. června pořádá Římskokatolická farnost zahradní slavnost jako poděkování za 

spolupráci a za službu pro farnost
��� Českomoravská myslivecká jednota Velké Pavlovice pořádá 3. ročník střeleb na 

loveckém kole, na start nastupuje 35 střelců, z domácích střelců je nejlepší Jaro-
slav Hlávka ml.

��� hasiči si přivážejí z fi rmy Hateco v Pečkách rekonstruovanou hasičskou Tatru 148 
CAS 32

��� Ministerstvo průmyslu a obchodu sděluje kladné stanovisko k převodu pozemků 
pro podnikatelský park, jedná se o téměř 8 ha plochu určenou pro zpracovatelský 
průmysl v ul. Hodonínská, do budoucna se tak otvírá možnost nových podnikatel-
ských aktivit

��� Ministerstvo pro místní rozvoj schvaluje dotaci s názvem „18 TI Velké Pavlovice 
- inženýrské sítě Padělky“ ve výši 1.440 tis. Kč, která je současně i příslibem nové 
výstavby bytových domů v této lokalitě

��� 21. června se nad městem přehnala bouřka provázená krupobitím, spadlo 50 
mm srážek, hasiči při výjezdech přečerpali více jak 300 m3 vody

��� výběrové řízení na zakoupení cisternové automobilové stříkačky je potěšující 
zprávou pro hasiče – favoritem je hasičský speciál MAN 14.280 CAS 15 od fi rmy 
Ziegler Hasičská technika s. r. o. Brno

��� 26. června se 30 dětí v sále na radnici slavnostně loučí se svou mateřinkou, od 
1. září je již čeká první třída základní školy

��� 30. června sportovně naladěni jsou účastníci již 2. ročníku Expedice Krajem 
André při putování po cyklistické stezce vinařským krajem na trase Hustopeče, 
Starovičky, Velké Pavlovice, Bořetice a Vrbice, početné zastoupení našich 
účastníků je připraveno ke startu na Stráži ve Vrbici

��� končí se jarní soutěž fotbalové sezóny, A mužstvo je na 3. místě tabulky, B 
mužstvo zachraňuje 10. místo okresní soutěže, postupem do krajských soutěží a 
zařazením do silnější B skupiny jsou příjemným překvapením sezóny starší žáci

�� … končí se škola, blíží se čas prázdnin a s ním i dobrodružství a spousta nových 
zážitků, které dětem, díky pestré nabídce letních zájmových aktivit, nabízí DDM  

ČERVENEC
��� s příchodem prázdnin startují práce na výměně oken v mateřské škole, ve 

výběrovém řízení byla vybrána s nabídkou ve výši 570.033,- Kč fi rma EURO - 
Jordán, s. r. o. Podivín

��� červencové dny se nesou v duchu vína a turistiky, 5. července pořádá vinařský 
spolek již třetím rokem úspěšnou vinařskou akci Den otevřených sklepů „Víno 
v oranžovém“

��� 6. července je slavnostně otevřeno putování po Modrých Horách, otevření stezky 
a pozvání do kraje se setkává s velkým ohlasem turistů, nově otevřená cykloturi-
stická stezka spojuje pětihvězdní vinařských obcí Velké Pavlovice, Němčičky, 
Bořetice, Kobylí a Vrbici

��� obce Mikroregionu Hustopečsko, krajinu, víno, folklór, památky prezentuje i nově 
vydaný propagační materiál 

��� 14. července JSDH pořádá noční soutěž v požárním útoku, domácí jsou čtvrtí
��� po celé léto probíhají v areálu TJ Slavoj letní diskotéky vyhledávané mládeží ze 

širokého okolí
��� na zahrávkách hodů volí Velkopavlovická chasa letošní stárky
��� díky úpravám dostává novou podobu dětské hřiště za kostelem, nová pergola, 

lavičky, prolézačky, pískoviště slibují dětem možnost volného pobytu na čerstvém 
vzduchu 

��� červencové dny provází úmorná tropická vedra, která vrcholí 20. července teplot-
ním rekordem 36° C ve stínu

SRPEN
��� město se stává členem Dobrovolného svazku obcí Čistý Jihovýchod, pod jehož 

záštitou žádá o dotaci na vybudování nového sběrného dvora pro třídění odpadů
��� mezinárodní družební vztahy Echenon - Velké Pavlovice se dále rozvíjí, tentokrát 

v rámci výměnného pobytu našich občanů ve Francii
��� 19. srpna - v ulicích města zní od rána dechová hudba a výskání chasy, začínají 

Velkopavlovické hody, po tři dny a tři noci ožívá město zábavou a veselím, početný 
krojovaný průvod chasy vede první stárkovský pár Jan Buchta a Veronika Hav-
líková

��� fotbalová mužstva Slavoje vstupují do nové náročné fotbalové sezóny, většina z 
nich se potýká s problémy a záchranou svých soutěží

��� co se týká počasí, je srpen měsícem normálu

ZÁŘÍ
��� jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru, bohatý program a dobrou náladu, 

ochutnávku burčáku a vín od místních vinařů nabízí stovkám návštěvníků ve 
dnech 31.srpna a 1.září další ročník slavnostní Velkopavlovického vinobraní, 
zážitkem je humorná scéna ze zarážení hory v podání místních ochotníků

�� … hola, hola, škola volá … v novém školním roce dochází po deseti letech 
k rozdělení základní školy a gymnázia na dva samostatné subjekty, pan PaedDr. 
Antonín Kavan zůstává ředitelem základní školy, do funkce ředitele gymnázia 
nastupuje pan PaedDr. Vlastimil Kropáč

��� k docházce do mateřské školy je přijato 81 dětí, základní školu navštěvuje 306 
žáků, na gymnáziu studuje 304 studentů, ZUŠ má v hudebním oboru 130 žáků, 
v literárně-dramatickém oboru 10 žáků a v tanečním oboru 15 žáků

��� 5. září přichází vydatný déšť, prší několik dnů, padá přes 100 mm srážek
��� místní chovatelé slaví úspěch na celostátní výstavě mladých králíků v Hustopečích, 

nejúspěšnějším z nich je pan Antonín Komosný
��� 8. září je uspořádán na antukových kurtech tenisový turnaj Burčák Open 2007 

O Velikonocích se otevřely velkopavlovické vinné 
sklepy všem milovníkům vína, které skutečně velmi 
zachutnalo.

Žáci ZUŠ vystoupili s poutavým programem na 
koncertě uspořádaném při příležitosti vzpomínky 
50. výročí úmrtí zakladatele ZUŠ Karla France.

Pěkné počasí počátku léta přálo náročným pracím 
na odbahnění rybníka, kde pomáhala i těžká tech-
nika.

Modré Hory se za hojné účasti a zájmu veřejnosti 
otevřely všem turistům, putujícím a návštěvníkům.

Na hřišti za kostelem vzniká nový ráj pro děti – 
v plném proudu je výstavba nevšedního a zajímavě 
řešeného hřiště.

„Čí sú hody? Naše!“ Rok se sešel s rokem a město 
opět ožívá nejvýznamnějším folklórním svátkem 
– velkopavlovickými krojovanými hody.

Scéna Zarážení hory se i za krátkou znovuobno-
venou historii Velkopavlovického vinobraní stala 
nedílným a vyhledávaným středobodem slavností.

VELKÉ PAVLOVICEVELKÉ PAVLOVICE  

- ohlédnutí za rokem 2007- ohlédnutí za rokem 2007  


