
Do pokladničky pod vánočním stro-
mem přispěli občané města částku 
ve výši 10.144,-Kč. Výtěžek sbírky byl 
věnován Dětskému domovu v Mikulo-
vě. Do Tříkrálové sbírky občané měs-
ta přispěli celkem 72.228,- Kč.
Plesovou sezonu zahájila na Krojo-
vaném plese Velkopavlovická chasa 
slavnostním předtančením České 
besedy. Díky sněhové kalamitě a 
namrzajícímu dešti po dva dny kola-
boval přísun elektrické energie a 
město se ponořilo na několik hodin 
do naprosté tmy. Světla se rozzářila v 
pravý čas, krátce po 19.00 hodině. 
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Město Velké Pavlovice postupně 
zmodernizovalo a upravilo interiéry 
sídla Střediska volného času při ZŠ 
Velké Pavlovice. 
K zápisu do první třídy přišlo 34 před-
školáků.
Dne 5. února byla ve výstavním sále 
na radnici zahájena výstava fotografi í 
na téma: „Dovolená, prázdniny, ces-
tování“.
Vítězem fotbalového turnaje „O pohár 
Modrých Hor“ se stalo partnerské 
město Senica.
Sbírka školních potřeb pro děti z 
Kosova se setkala s ohromným úspě-
chem, děti přinesly spoustu hraček a 
školních potřeb.
V sobotu 13. února zaplnili návštěvní-
ci III. Společenského plesu Modrých 
Hor sál sokolovny. Ples zahájili před-
tančením polonézy studenti místního 
gymnázia. O týden později již tančili 
na svém Studentském plese.
V sobotní podvečer 20. února uspo-
řádalo občanské sdružení Víno z Vel-
kých Pavlovic degustaci vín ročníku 
2009 – O víně při víně.
V sobotu 27. února se v sokolovně 
sešly na Srazu stárků stovky velko-
pavlovických stárků a stárek všech  
generací. Zároveň byla slavnostně 
pokřtěna a do prodeje uvedena kniha 
„Velkopavlovické hody historie a sou-
časnost“.

BŘEZENBŘEZENBŘEZEN
Sníh, který téměř dva měsíce ležel na 
polích, v sadech a ve vinicích, koneč-
ně roztál. Po dlouhé a náročné zimě 
se pracovníci služeb města rozjeli za 

Město Velké Pavlovice a místní vinaři 
se prezentovali na veletrhu Region-
tour v Brně (14. – 17. ledna), o týden 
později na veletrhu Slovakiatour v 
Bratislavě. Již potřetí se prezentovaly 
i Modré Hory.
Díky silným mrazům bylo za kostelem 
upraveno, a dětmi i mládeží hojně 
využíváno, kluziště.
Na vyprodaném Mysliveckém ple-
se (16. ledna) vystoupily trubačky z 
MZLU Brno.
Napadlo nebývalé množství sněhu, 
při sněhové kalamitě se do odklízení 
sněhu zapojili pracovníci služeb měs-
ta i občané.

úklidem do ulic města.
Pracovníci služeb, po rekonstrukci a 
opravách vnitřních prostor, vybudo-
vali bezbariérový vstup do střediska 
volného času.
Téměř každý týden ožila sokolovna 
kulturní akcí. V sobotu 6. března se 
již po desáté konaly Šibřinky, násle-
dovala dětská maškarní diskotéka a 
plesovou sezónu ukončil 13. března 
Country bál obohacený o taneční 
vystoupení místních „Přátel country“.
Zaměstnancům služeb se při jarní 
údržbě dřevin osvědčil drtící vůz.

DUBENDUBENDUBEN
Za krásného jarního počasí zahájili 
v sobotu 3. dubna rybáři na míst-
ním rybníku svou druhou rybolovnou 
sezónu.
Již 6. dubna rozkvetly rané odrůdy 
meruněk.
Dne 8. dubna město uspořádalo kon-
ferenci na téma „Jižní Morava – kraji-
na našich srdcí“.
Téhož dne byla slavnostně přestři-
žena páska od sběrného dvora, kte-
rý tímto okamžikem zahájil ofi ciálně 
provoz a začal tak sloužit veřejnosti.
Dne 22. dubna  radní města slav-
nostně předali do užívání zájmovým 
spolkům upravené prostory v přízemí 
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Dne 26. března byla za účasti 
managmentu fi rmy a mnoha dalších 
hostů slavnostně otevřena první pro-
vozovna fi rmy Berendsen v České a 
Slovenské republice. 
Na Květnou neděli 28. března si v 
rámci Velikonoční dílny mohly děti 
vyrobit předměty s tematikou Veliko-
noc. 
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Město navštívil církevní sbor z hlav-
ního města Jižní Korei - Soulu. Sku-
pinu tvořili studenti a mladí pedago-
gové, kteří přijeli na Moravu poznávat 
zejména oblast školství, samosprávu 
a náboženství.



KVĚTENKVĚTENKVĚTEN
První květnovou neděli proběhlo u 
rybníka a na hřišti místní kolo rybář-
ské soutěže dětí a mládeže „ZLATÁ 
UDICE 2010“.
Milovníci a přátelé koní z Velkých 
Pavlovic v čele s panem Petrem 
Valouškem uspořádali setkání na 
Ranči pod Išperky. 

Do VII. ročníku nominačního před-
kola Národní soutěže vín Velkopav-
lovické vinařské podoblasti „FORUM 
MORAVIUM 2010“ bylo přihlášeno 
411 vín od 66 vinařství a vinařských 
fi rem. Titul šampion 7. ročníku nomi-
načního předkola Velkopavlovické 
vinařské podoblasti do Národní sou-
těže vín získalo vinařství Ing. Jakuba 
Šamšuly s vínem Chardonnay 2009 
pozdní sběr suché.
Během posledních květnových dnů 
složili studenti gymnázia svou zkouš-
ku  dospělosti – maturitu.
Silné deště způsobily záplavy na vel-
kém území Moravy. Úhrn srážek pře-
kročil 100 mm. Při zpevňování hráze 
v Hodoníně pomáhali velkopavlovičtí 
hasiči.
Májové putování po Modrých Horách 
se uskutečnilo v sobotu 22. května . 
V turistickém areálu pod rozhlednou 
se konalo večerní zpívaní mužáckých 
sborů  z pěti obcí Modrých Hor. 
Ve volbách do Parlamentu ČR ve 

Velkých Pavlovicích zvítězila ODS 
(20,40 %) s těsným náskokem před 
ČSSD (19,98%). Nad 5 % hlasů 
získaly další strany -TOP 09 (13,34 
%), KSČM (13,32 %), Věci veřejné 
(12,06 %) a KDU ČSL (9,93 %). Ve 
Velkých Pavlovicích k volbám přišlo 
1642 voličů, tj.: 65,84 %. Na měst-
ském úřadě byla volební účast 64,5 
%, v sokolovně 67,2 %. 
Hasiči oslavili 120. výročí založení 
Sboru dobrovolných hasičů ve Vel-
kých Pavlovicích. Při této příležitosti 
uspořádali i bohatý program pro děti. 
Zajímavým a nevšedním zpestřením 
byla výstava historických hasičských 
vozů a jejich vybavení a kynologické 
cvičení psů.

ČERVENČERVENČERVEN

Dne 8. června zavítala do Velkých 
Pavlovic několikanásobná zlatá olym-
pijská vítězka Martina Sáblíková. Na 
„Zlatou Martinou“ čekaly na náměstí 
u radnice stovky občanů. Po ukonče-
ní besedy se Martina se svým týmem 
zapsala do kroniky města a uspo-
řádala autogramiádu pro všechny 
zúčastněné.
Tablo oktávy získalo v soutěži „O nej-
originálnější tablo roku 2010“ první 
místo v jihomoravské části klání a 
třetí místo v celostátní části soutěže.
Extrémně nepříznivé deštivé počasí 
jara zapříčinilo na městských komu-
nikacích řadu propadlin v místech 
bývalých sklepů, lochů a studní, v 
červnu se prolomila vozovka v ulici 
Tábor.
V sokolovně se ve spolupráci s fi r-
mou Baloun uskutečnil koncert bratří 
Ebenů. 
Myslivecká jednota uspořádala střelby 
na loveckém kole „O pohár starosty 
města“. Na střelnici zavítali příznivci 
myslivosti, brokové střelby i milovníci 
zvěřinových specialit. O týden poz-
ději uspořádala v rámci měsíce mys-
livosti dětské odpoledne plné soutěží 

„Po stopách pytláka Floriána“.
Dne 26. června vystartovali účastníci 
na V. ročník Expedice Krajem André. 
Po trase vedoucí z Hustopečí, přes 
Starovičky,Velké Pavlovice, Bořeti-
ce, Vrbici, Kobylí, Němčičky, Horní 
Bojanovice, Kurdějov a poté zpět do 
Hustopečí se vydalo na devět stovek 
cyklistů.

ČERVENECČERVENECČERVENEC
V prvním prázdninovém týdnu byla 
zahájena druhá etapa generální 
opravy střechy na hlavní lodi kostela 
Nanebevzetí Panny Marie. Doda-
vatelem se stala osvědčená fi rma 
Břetislava Kociána, stavební dozor 
vykonával pan Jan Popovský, na vše 
dohlíželi památkáři.

Horký nedělní den prvního prázdni-
nového víkendu patřil pilotnímu roč-
níku naučně-společenského cyklový-
šlapu s výstižným názvem „HOREM 
KOLEM DOLEM“. 
V polovině července doslova zaplavily 
naše dvorky, zahrady a silnice dese-
titisíce mladých ropuch obecných a 
hnědých, které v červnu či červenci 
opouští rodnou vodu a hromadně se 
objevují na pevnině.  
V horkých letních dnech zintenzivnili 
pracovníci služeb zálivku zeleně, aby 
stále zdobila veřejná prostranství, 
stromy na náměstí u radnice odborně 
ošetřila arboristická fi rma Radomíra 
Adámka z Višňového. 
Velkopavlovičtí vinaři si ze San Fran-
ciska přivezli 7 medailí. Vinařství Laci-
na získalo stříbrnou medaili, 2 stříbr-
né medaile si přivezlo Vinařství V&M 
Zborovský, Vinařství Pavlovín, spol. 
s.r.o. dostalo stříbrnou a bronzovou 
medaili. 2 bronzové medaile získalo 
Vinařství Radomila Balouna.
Pracovníci služeb města intenzivně 
pracovali na generálce chodníků v uli-
ci Bří. Mrštíků. 
Zahrávky hodů, stejně jako noční 
hasičská soutěž v požárním útoku, 
byly přerušeny prudkou bouří. Na 

střediska volného času.
Dne 24. dubna byla ve Velkých Pav-
lovicích poprvé ofi ciálně zahájena 
cykloturistická sezóna.

V ulici Bří. Mrštíků byla zahájena 
generální oprava chodníků.
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zahrávkách se po přesunutí do soko-
lovny pokračovalo dál v zábavě, sou-
těž v požárním útoku musela být pře-
sunuta na jiný termín.
V posledním červencovém týdnu byly 
zahájeny žně.
Dne 26. července začala generální 
oprava chodníků v horní části ulice 
Střední. Generálka vyřešila nejen 
vybudování nového chodníku, ale 
sklopením obrubníků i možnost 
podélného parkování a zlepšení prů-
jezdnosti úzké vozovky.
Brigádníci z rybářského spolku zača-
li ode dne 27. července pracovat na 
fasádě rybářské klubovny. 

SRPENSRPENSRPEN
Fotbalisté zahájili novou fotbalovou 
sezonu vítězstvím nad Sokolem 
Nosislav 4:0 a nad mužstvem IE Zno-
jmo s výsledkem 4:3.

Za dva týdny dokázali pracovníci 
služeb za pomoci brigádníků dokon-
čit vybudování chodníku v horní čás-
ti ulice Střední. Od rozebrání staré 
dlažby a obrubníků, vybagrování 
kufru a uložení všech podkladních 
vrstev po položení betonové dlažby 
uplynulo jen deset pracovních dnů. 
Lipová alej v ul. Hlavní byla doplněna 
o sedm mladých lip. 
Tesaři fi rmy Kocián dokončili montáž 
krovu na střeše kostela a umístili zpět 
malou vížku. Pokrývači souběžně 
pokryli střechu latěmi a taškami bob-
rovkami. Poté  je na střeše vystřídali 
klempíři, zedníci a elektrikáři, aby 
dílo bylo kompletně hotovo do konce 
září.
Již druhým rokem se uskutečnilo 
předhodovní zpívání pod rozhlednou. 
Vhledem k předpovědím počasí bylo 
přesunuto do areálu u sokolovny. Ani 
to však vydařené akci neubralo na 
originalitě, výborné náladě a velké 
účasti z řad široké veřejnosti.
V neděli 15. srpna započaly Velko-
pavlovické krojované hody. Neobvyk-
le početný průvod krojované chasy 

ZÁŘÍZÁŘÍZÁŘÍ

Velkopavlovické vinobraní nabídlo
i přes nepřízeň počasí ve dnech        
3. a 4. září bohatý kulturní program. 
Páteční slavnost rozehrály Diabol-
ské husle a Presúzní sbor, k sobot-
ním hvězdám patřili Hana a Petr 
ULRYCHOVI s JAVORY a skupina 
KRYŠTOF. Poprvé byly pro veřejnost 
zpřístupněny přízemní prostory kon-
tribučenské sýpky. Pozvání k náv-
štěvě Velkopavlovického vinobraní 
přijala předsedkyně Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR paní Mirosla-
va Němcová a další významní hosté 
z partnerských měst Senica a Ždírec 
nad Doubravou. 
Dne 10. září proběhla na farním dvo-
ře slavnostní vernisáž děl, která se 
zrodila na I. řezbářském sympoziu 
uspořádaném ve Velkých Pavlovi-
cích ve dnech 30. srpna až 10. září. 
Během této krátké doby vykouzlili 

zruční řezbáři z voňavých dubových 
klád úžasná umělecká díla, která 
představují jejich pohled na vinoro-
dou jižní Moravu.
Na III. ročník „Putování za burčákem 
po Modrých horách“ se vydalo na pět 
set účastníků.
V polovině září začala druhá etapa 
generální opravy chodníků v ulici 
Střední.
Na základě dotace, kterou získala 
Tělovýchovná jednota Slavoj Velké 
Pavlovice z Jihomoravského kraje, 
bylo zahájeno budování tréninkového 
hřiště. Novou plochu ocení zejména 
mládežnické kategorie. Nové hřiště 
má rozměry potřebné pro odehrání 
mistrovských utkání všech kategorií.
Během září byl zrekonstruován a 
přestěhován z parčíku před školou 

pomník padlých z I. a II. světové vál-
ky. Získal tak nové a důstojné místo 
v parčíku  před radnicí.

ŘÍJENŘÍJENŘÍJEN
Pracovníci služeb města začali 6. říj-
na s generální opravou chodníku na 
Náměstí 9. května, v místech naproti 
kostela.
Barokní kaplička sv. Antonína Padu-
ánského, která stojí na poli v trati 
Příčníky, je již dokončena. Po opra-
vě fasády, stříšky, položení cihlové 
dlažby, nalíčení a osazení dřevěné 
branky zhotovené podle historické 
dokumentace čeká kaplička již jen 
na sošku světce.
Moravská Agra a.s. začala s rekon-
strukcí tereziánské sýpky na „Cent-
rum moravských tradic“
Ke komunálním volbám, které se 
konaly ve dnech 15. a 16. října při-
šlo 1584 z 2512 oprávněných voličů. 
Volební účast činila 61,38 %. ODS 
získala celkem 7 945 hlasů, KDU-
ČSL 4 239 hlasů, SNK Pro rozvoj 
VP 3 713 hlasů, KSČM 3 118 hlasů, 
SNK za demokracii, otevřenost a dis-
kusi 2 748, ČSSD 1 895 hlasů a SNK 
NOVÉ PAVLOVICE.CZ 896 hlasů.
Pracovníci služeb ošetřili osázené 
stromy ve městě i aleje a stromořadí 
kolem polních cest na zimní obdo-
bí. Dřeviny přihnojili, opravili opěrné 
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28. září byl otevřen nový, celkem 
1.500 m dlouhý úsek asfaltové cyklo-
stezky propojující trasu od rozhledny 
Slunečná ke kapli sv. Urbana a dále 
trasu od železničního přejezdu po 
zastávku ČD, nové hřiště pro budou-
cí skatepark a  přestřižena byla i 
páska k dostavěné rybářské baště 
na břehu rybníka.

Medaili za obětavé úsilí při záchran-
ných pracích a likvidaci následků 
povodní na území Jihomoravské-
ho kraje v květnu a červnu převzal 
v Hodoníně z rukou hejtmana JMK 
pana Michala Haška starosta SDH 
Velké Pavlovice a velitel směny pan 
Petr Hasil.

vedl ulicemi města první stárkovský 
pár, sourozenci Marek a Kateřina 
Mainclovi. K hodovému veselí po čtyři 
hodové dny přispěly dechové hud-
by Lácaranka, Sokolka, Večerka a 
Zlaťulka.



kůly, úvazky a chrániče proti okusu 
zvěří a doplnili mulčovací kůru.

LISTOPADLISTOPADLISTOPAD

Dne 4. listopadu byly ostrým provo-
zem spuštěny na webových strán-
kách města virtuální prohlídky. Jed-
ná se o šest předem vytipovaných 
nejpěknějších míst a lokalit ve městě 
samotném i za jeho hranicemi.
Na ustavujícím zasedání Zastupitel-
stva města Velké Pavlovice bylo zvo-
leno nové vedení města. Následující 
čtyři roky bude vedení města praco-
vat ve složení: starosta - Ing. Pavel 
PROCHÁZKA (ODS), místostaros-
ta - Ing. Zdeněk KARBER (SNK) a 
Rada města v následujícím složení 
- Ing. Pavel PROCHÁZKA (ODS), 
Ing. Zdeněk KARBER (SNK), Ing. 
Jaroslav BENDA Ph.D.(SNK), Ing. 
Dušan BEDŘICH (ODS) a Ing. Jana 
VÁCLAVKOVÁ (ODS).
Ze sedmého ročníku soutěže vín 
AWC Vienna si velkopavlovičtí vinaři 
přivezli 15 ocenění - Pavlovín, spol. 
s.r.o., Vinařství Lacina, Vinařství 
Mikulica a Vinařství V&M Zborovský. 
Součástí sběrného dvora se stala 
kompostovací linka od fi rmy Euro 
bagging z Velkého Meziříčí, která 
pracuje v režimu tzv. uzavřeného 
kompostovacího systému.
Vzhledem k nízkým stavům drobné 
zvěře myslivci zrušili hony.
Svatomartinskými otevřenými skle-
py prošlo v sobotu 13. listopadu na 
1000 milovníků mladého vína. Ti při-
jeli doslova ze všech koutů republiky, 
mnozí i ze zahraničí, aby u nás nav-
štívili 23 vinných sklípků a vinařských 
fi rem a ochutnali mladá vína.
Proti podmáčení nemovitosti na 
Sokolské ulici při přívalových deštích 
zřídili pracovníci služeb města ve 

spolupráci s fi rmou Štambacher, s.r.o. 
novou větev dešťové kanalizace, kte-
rá odvádí srážkovou vodu z asfaltové 
plochy u tereziánské sýpky.

Již podruhé se sešli členové Mys-
livecké jednoty na Svatohubertské 
mši svaté. Slavnostní mši celebroval 
Mgr. Petr Papoušek a na lesnice trou-
bily trubačky Mendelovy zemědělské 
a lesnické univerzity v Brně.

Ve výstavním sále na radnici se kona-
la výstava obrazů „PLENÉR 2010“ k 
projektu „CESTY 2010 – PŘÁTEL-
STVÍ A SPOLUPRÁCE BEZ HRA-
NIC“.
V VII. ročníku „Promenády červených 
vín“ získalo titul šampiona víno odrů-
dy André pozdní sběr 2009 z Patrie 
Kobylí a.s.
Farář Mgr. Petr Papoušek požehnal 
za účasti široké vinařské veřejnosti v 
neděli 21. listopadu mladá vína.
Velké Pavlovice získaly za 2. místo v 
soutěži „Obec přátelská celé rodině“ 
příslib na dotaci neinvestičních výda-
jů v roce 2011 ve výši 320.000,- Kč.
Dne 27. listopadu byli v obřadní síni 
slavnostně přijati padesátníci – obča-
né žijící ve městě, narození v roce 
1960.
Dne 30. listopadu byla starostou měs-
ta Ing. Pavlem Procházkou a ředite-
lem Moravské AGRY a.s. Lubomírem 
Stokláskem podepsána smlouva  o 
koupi budovy „Zámečku“ na ulici 
Nádražní č.p. 1, který tak bude v oče-
kávání přestavby na environmentální 
centrum.

PROSINECPROSINECPROSINEC
Už první prosincový den napadl sníh 
a zároveň prudce klesla teplota. 
Vinařství V & M Zborovský započalo 
se sklizní ledových hroznů.

Dne 4. prosince uspořádali malíři 
Štefan Orth a Petr Horáček vernisáž 
„Výstavy obrazů ZE MĚ“.  
Obřadní síň na radnici se dočka-
la generálky. Dřevěná okna byla po 
šedesáti letech v havarijním stavu, 
proto byla nahrazena novými plasto-
vými.
Chovatelé pořádali výstavu exotic-
kého ptactva, Klubovou výstavu čin-
čil malých a dailenárů, o posledním 
předvánočním víkendu také Speciál-

ní výstavu brněnských voláčů.
Žáci ZUŠ nacvičili vánoční pásmo, 
kterým zpříjemnili čas adventu i čas 
vánočních svátků.
Sbor dobrovolných hasičů získal 
dotaci od JMK na sportovní vybavení 
ve výši 45. 000,-  Kč.
Díky vytrvalým silným mrazům v 
polovině měsíce zaměstnanci služeb 
města upravili na hřišti za kostelem, 
pro radost dětí i mládeže, ledovou 
plochu.

O poslední adventní neděli se na 
náměstí před radnicí uskutečnil tra-
diční Vánoční jarmark. Návštěvníky 
čekala spousta stánků s dárkovým, 
převážně ručně vyráběným zbožím, 
zabíjačkové speciality, svařené víno, 
medovina a mnohé další. Děti ode-
slaly balónky s přáníčky pro Ježíška, 
v Ježíškově dílně si vyrobily nejrůz-
nější dárečky, den byl obohacen o 
vánoční vystoupení v podání míst-
ních souborů.

Svatoštěpánskou mši v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie doprovo-
dil dívčí pěvecký sbor při ZUŠ pod 
vedením paní Květoslavy Jarošové 
a Mileny Karberové, za hudební-
ho doprovodu dechové kapely pod 
vedením MgA. Zbyňka Bílka.
V neděli 26. prosince se uskutečnil 
již 17. ročník Memoriálu Vladislava 
Trsťana v malé kopané. Turnaje se 
zúčastnilo 14 družstev, vítězem se 
stal Tým B-52.
Stovky občanů přišly na náměstí u 
radnice přivítat příchod Nového roku. 
Svařené víno, šampaňské a ohňo-
stroj vytvořily mezi přítomnými slav-
nostní náladu. 
V roce 2010 se narodilo 31 dětí, 
zemřelo 29 spoluobčanů, přistěho-
váním se zvýšil počet obyvatel o 22 
osob. Ke dni 31. 12. 2010 dosáhl 
počet trvale žijících osob ve Velkých 
Pavlovicích 3 053 obyvatel.

Zpracovala Věra Procingerová, 
TIC Velké Pavlovice
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