Velké Pavlovice – ohlédnutí za rokem 2006
tyčena v terénu a nově vytvořené stavební pozemky byly předány
vlastníkům, k dispozici přes 30 stavebních míst
• obrovský kus práce odvedli pracovníci služeb města na prostranství po lesíku u zastávky ČD, kde vyrostl nový park, je zahájeno kácení druhé části topolového lesíka, kde na jaře proběhne
úprava i generálka kynologického cvičiště
• 20. - 21. října se konají volby do zastupitelstva města
z celkového počtu 2 482 voličů přišlo k volbám 1 395 voličů,
tj.56,2 %, vítěznou se stala ODS, druhá KDU-ČSL, třetí SNK, na
čtvrtém místě KSČM, pátá ČSSD
• na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 31.10.2006
je zvolen starostou Velkých Pavlovic Ing.Pavel Procházka, místostarostou Ing. Zdeněk Karber
• současně s komunálními volbami probíhají i volby do Senátu Parlamentu ČR – senátorem za okres Břeclav je zvolen Jan
Hajda
• dne 26. října se moravští vinaři naposled rozloučili s panem
Ing. Josefem Veverkou, významným šlechtitelem a vinařským
odborníkem

Listopad
• vinaři z Velkých Pavlovic slaví poprvé svátek Sv. Martina
dnem otevřených sklepů, v sobotu 11. listopadu 13 místních vinařů otevírá široké vinařské veřejnosti Svatomartinské sklepy, do
kterých během celého dne přichází stovky návštěvníků, příjemně
strávený den vrcholí společným večerem u cimbálu
• Mgr. Petr Papoušek světí při slavnostním obřadu v sále sokolovny za hojné účasti místních vinařů mladá vína ročníku 2006,
Svatomartinská vína jsou výrazná pro svoji barevnost a plnost,
na červená vína ročníku 2006 se můžeme opravdu těšit, bílá vína
budou bohatší na kořenitost a výraznou osobitost

• listopad je od roku 1775 druhý nejteplejší, jeho průměrná
teplota je 8,18 stupně C, podzim je nejteplejším za posledních
45 let, během září, října a listopadu spadlo jen velmi malé množství srážek
• končí se podzimní část fotbalové sezóny, A mužstvo se
nakonec udrželo v čele tabulky s minimálním náskokem, jarní
odvety budou dramatické, v jasném vedení na 1. místě tabulky
okresní soutěže končí i naši nejmladší fotbalisté, přípravka, která
je velkým příslibem do budoucna

• Velké Pavlovice se staly srdcem červených vín – ve dnech
24. - 25. listopadu se koná Salon červených vín, cílem tohoto
festivalu je soutěžní porovnání vín s garantovaným původem
z Moravy s víny dováženými
• pracovníci služeb města vysazují na pozemcích města nové
stromy a dřeviny

Prosinec
• prosinec je teplotně nadprůměrný a nepřináší žádné sněhové
srážky, jeho průměrná teplota je 5,28 stupně C,
• dá se říci, že „babí léto“ trvalo od konce srpna až do počátku
prosince, během roku se vystřídala období suchá i vodná, studená i teplá, pokud bychom zprůměrňovali všechny denní teploty
vzduchu a sečetli úhrny srážek za jednotlivé dny,vyšel by nám,
přes všechny extrémy, téměř průměrný rok
• zastupitelstvo města na svém 2. zasedání schvaluje rozpočet
na rok 2007, v roce 2006 město hospodaří s celkovým rozpočtem
ve výši 53 984 733 Kč
• v neděli 17. prosince se koná na náměstí u radnice vánoční
jarmark s nabídkou lidových výrobků, vánočních ozdob a dekorací, svařeného vína a vánočního kulturního programu, 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

Leden
• k l. lednu 2006 ve městě žije 3 052 obyvatel, nejstarší ženou
žijící ve městě je paní Ludmila Komosná (1907) a nejstarším mužem pan Jan Pavelka (1911)
• občané města přispívají do Tříkrálové sbírky pořádané Českou katolickou charitou částkou 60 982 Kč
• 7. ledna – krojovým plesem byla zahájena plesová sezóna
v sále sokolovny, v průběhu ledna se koná ples pekařský, myslivecký a studentský
• ve dnech od 12. - 15. ledna se město úspěšně prezentuje ve
své vinařské expozici na veletrhu cestovního ruchu Regiontour
v Brně, hostem ve stánku je družební město Senica

Dagmar Švástová

Únor
• v sokolovně pokračuje plesová sezóna na country bále
a společenském plese
• 8. února vzpomínají fotbaloví veteráni nad fotograﬁemi
na chvíle strávené s míčem od založení VSK v roce 1929 až do
dnešních dnů
• mrazivá zima včetně sněhové pokrývky pokračuje i v únoru
• 18. února se schází milovníci vína na besedě u cimbálu „Při
víně o víně“, spojené s ochutnávkou vín
• ženská fotbalová jedenáctka V.I.P.Velké Pavlovice se stává
vítězem turnaje v ženské kopané, když ze sedmi družstev vítězí
ve ﬁnále 1:0 nad ženami z Mutěnic
• 25. a 26. února pořádá DDM modelářskou a sběratelskou
výstavu starých pohlednic města, poštovních známek, bankovek
a mincí

Březen

• v polovině ledna jsou spuštěny nové internetové stránky
města a jeho okolí s názvem www.velkopavlovicko.cz
• 14. - 15. ledna ČSCH pořádá Speciální výstavu Brněnského
voláče, o týden později výstavu Amerického kinga,v hojném počtu jsou vystavováni holubi z celé ČR
• v lednu padá neobvyklé množství sněhu, teploty se pohybují
pod normálem, vyvrcholení zimy nastává po vpádu studeného
vzduchu 24. ledna, kdy ranní teploty klesají pod dvacet stupňů
Celsia
• pracovníci služeb města udržují místní komunikace, odhrnují a odklízí velké množství sněhu, který vyváží do polí, ledují
plochu hřiště za kostelem
• 22. ledna – DDM pořádá v mrazivém nedělním odpoledni
„Karneval masek na ledě“
• o Štědrém večeru slouží v kostele Nanebevzetí Panny Marie
pan farář Petr Papoušek slavnostní vánoční bohoslužbu
• 26. prosince se ve sportovní hale koná již 13. ročník turnaje
v sálové kopané „Memoriál Vladislava Trsťana“ , vítězným mužstvem se stává B-52
• výtěžek z vánoční sbírky,která je věnována charitativním
účelům, činí 9.220 Kč + 5 Euro
• k 31. 12. 2006 ve městě žije 3 069 obyvatel, v průběhu roku
se narodilo 29 dětí, z našich řad navždy odešlo 30 spoluobčanů,
uzavřeno bylo 21 manželských svazků, rozvedeno 10, do města se
přistěhovalo 55 občanů, 37 se odstěhovalo.

• 25. ledna se koná v sále radnice koncert „Pocta Johnu Lenonovi“ v podání žesťového kvintetu Alyjazz a komorního pěveckého sboru
• ve dnech od 26. - 29. ledna se město prezentuje jako host
města Senica ve společném stánku regionu Záhorí na veletrhu
Slovakiatour v Bratislavě

• 3. - 5. března umělecká agentura Solis Art pořádá ﬁlmový
festival „Slovácko ve ﬁlmu“, jehož součástí jsou i besedy s tvůrci
a herci
• současně je ve výstavním sále vernisáží zahájena výstava
„Slovácko ve fotograﬁí“, na které se představují i místní tvůrci
• 4. března tradičním maškarním bálem a o den později maškarní diskotékou pro děti končí bohatá plesová sezóna
• 5. března se ve sportovní hale koná Zimní halový přebor
Moravského rybářského svazu v rybolovné technice
• tradice hodů je stále živá, tentokrát při setkání pamětníků
nad fotograﬁemi s tématem hody a kroje
• 11. března je uspořádána k 70. výročí založení vinařského
družstva Vinopa výstava vín, na jejíž organizaci se podílí ČZS,
město a občanské sdružení vinařů Víno z Velkých Pavlovic, degustace nabízí 380 vzorků kvalitních vín
• i v březnu je stále tuhá zima a sníh nejbohatší za posledních
60 let, březen s průměrnou měsíční teplotou 1,2 stupně Celsia je
velmi chladný, zároveň velmi vlhký,protože spadlo 150 až 250 %
běžného měsíčního úhrnu srážek, a ještě jeden primát-nejrychlejší změna teplot, ještě 25. března byly průměrné denní teploty pod
dlouhodobým normálem, o dva dny později už lámaly teplotní
rekordy a rtuť teploměru vystoupila až na 22 stupně
• dlouhá a krutá zima potrápila i vinaře a jejich vinice, poškozena jsou plodná očka i stařina keřů
• 17. března velkopavlovičtí sportovci volí nový výkonný výbor, jeho předsedou se stává Ing. Roman Halm
• 24. března se na pozvání Dámského klubu koná divadelní
představení „Na tý louce zelený“ v hlavní roli s Josefem Zímou

Duben
• 2. dubna po dlouhé zimě a nepřízni počasí konečně zahajují fotbalová mužstva jarní soutěž, do jarních odvet TJ Slavoj

vstupuje s obavami o udržení především prvních dvou mužstev
v soutěži
• 8. dubna DDM pořádá v sokolovně oblastní kolo soutěže
pro dívky ve věku 13-15 let „Dívka roku 2006“,vítězkou se stává
Ester Sátorová ze Žlutavy u Zlína, Miss sympatie se stává domácí
Romana Hádlíková
• odpoledne s velikonočním čarováním, zajímavou výstavu
kraslic, soutěž „O nejkrásnější vajíčko“ a spoustu vajíčkových
dobrot si pro návštěvníky velmi zdařilé výstavy připravil o velikonoční neděli DDM
• 20. dubna - k zápisu dětí do mateřské školy přichází 29 dětí
• na pozvání p.Jaroslava Pešáka se koná beseda s olympioničkou-rychlobruslařkou Martinou Sáblíkovou
• 21. - 22. dubna je uspořádána Nominační soutěž vín Velkopavlovické vinařské podoblasti FORUM MORAVIUM 2006,
pořadatelem již třetího ročníku je Občanské sdružení FORUM
MORAVIUM a Město Velké Pavlovice, ohodnoceny jsou 302
vzorky vín, pohár za šampiona výstavy - Rulandské šedé slámové 2004 obdržel Oldřich Drápal st. z Brna, za nejlepší kolekci
vín Vinařství Vít Sedláček z Vrbice, za nejlépe ohodnocené
červené víno-Rulandské modré, výběr z hroznů 2003 Vinařství
Vladimír Tetur z Velkých Bílovic
• na autobusovém nádraží jsou umístěny okrasné kontejnery
osázené zelení

družstva
• členové Svazu pacientů postižených civilizačními chorobami hostí na májové veselici své přátele z družební Senice

Červen
• 2. - 3. června se konají volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, voleb se účastní 1 708 z 2470 voličů, tj. 69 %,
nejvíce hlasů získává ODS před ČSSD a KSČM, na čtvrtém místě
KDU-ČSL
• 3. června pořádá Římskokatolická farnost na faře Zahradní
slavnost jako poděkování za spolupráci a za službu pro farnost
• červen je jediným měsíce roku, kdy počasí příliš nevybočovalo z obvyklého normálu
• 20. června kolem třetí hodiny ranní přichází velká bouře,
jakou ani pamětníci nepamatují, krupobití napáchalo velké škody
zemědělcům a vinařům
• školní rok 2005/2006 končí netradičně o týden dříve, začíná
se rozsáhlá rekonstrukce a modernizace ZŠ, výměna oken, zateplení včetně fasád, dodavatelem stavby je stavební ﬁrma Mikulica,
s.r.o., hodnota díla 17 milionů Kč
• základní školu v tomto školním roce navštěvovali 343 žáci
• 27. června se 18 dětí loučí s mateřskou školou, již v září se
stanou prvňáčky a usednou do školních lavic
• ve městě jsou rozmístěny první orientační plány a informační panely pro turisty
• Myslivecká jednota pořadá střeleckou soutěž „O pohár
Města Velkých Pavlovic“ na loveckém kole
• končí se jarní soutěž fotbalové sezóny 2005-06

Červenec
• 1. července je otevřena nová cyklostezka“Krajem André“,
jako společný projekt pěti obcí, ﬁnančně podpořený Vinařským
fondem ČR, trasa vede z Hustopečí, přes Starovičky, Velké
Pavlovice, Bořetice, s cílem na Vrbici, případně opačným směrem,účastníkům se nabízí možnost prohlídek otevřených vinných
sklepů, včetně odborného výkladu, vyhlídky do kraje i kulturní
program

vém“, den vrcholí v sále sokolovny besedou u cimbálu
• v areálu za sokolovnou se konají zahrávky hodů a volba
stárků
• pracovníci služeb města dokončují nově zrekonstruovaný
chodník v ul.Nádražní podél DZ včetně nového veřejného osvětlení a nové výsadby zeleně
• červenec je nejteplejší a srážkově nejchudší letní měsíc, má
20 tropických dnů s teplotou přes 30 stupňů Celsia, nejteplejší
den je 27. 7., kdy je naměřeno 37,4 stupně ve stínu, je překročen
teplotní rekord z roku 1865 a měsíc je nejteplejším od roku 1961
• po celé léto probíhají v areálu stadionu TJ Slavoj letní diskotéky vyhledávané mládeží z širokého okolí
• služby města provádí zemní práce na zmenšení plochy a rozšíření míst veřejné zeleně na autobusovém nádraží
• JSDH pořádá noční soutěž „O pohár starosty Města Velké
Pavlovice“, vítězem se stává družstvo hasičů z Prušánek
• 29. července se koná 4. ročník nohejbalového turnaje trojic,
na stadionu za školou soupeří 16 družstev z jižní Moravy , vítězem jsou „Papoušci“ z Unkovic, domácí „Řízci“ jsou třetí.

ochutnávku dobrého burčáku a vín od místních vinařů nabízí ve
dnech 1. a 2. září slavnostní vinobraní, na které zavítalo až 3000
návštěvníků, k úspěšnému průběhu slavnosti přispělo nejen bohaté kulturní vyžití, ale i krásné slunečné počasí

Srpen
• počátkem srpna přichází vydatné deště, do 8. srpna napršelo
kolem 100 mm srážek, měsíc je chladný a deštivý
• 13. srpna – v ulicích města od rána zní dechová hudba
a výskání chasy v krojích, začínají Velkopavlovické hody, trvají
tři dny a poté o další sobotě hodky, město žije zábavou a veselím,
početný krojovaný průvod chasy vede k tanečním zábavám první
stárkovský pár Roman Švásta a Tereza Drašková
• o hodovním víkendu TJ Slavoj,oddíl kopané zahajuje fotbalovou sezónu 2006-07, začátek soutěže pro A mužstvo je průměrný, doma vítězíme, venku se nedaří,změna k lepšímu nastává
v polovině podzimu
• 18. srpna je odehrán uliční turnaj v kopané „O putovní modrý pohár“ , k dobré pohodě letního večera na stadionu přispívá
místní country kapela Colorado

• v předvečer vinobraní se setkávají ve ŠSV významní vinařští odborníci, kteří se zasloužili o dobré jméno a slávu velkopavlovických vín
• nový školní rok 2006/07 byl zahájen v nově zrekonstruované základní škole, na kterou se po více než 60 letech vrátil nápis
Masarykova jubilejní obecná škola, do 1. ročníku ZŠ nastupuje
22 žáci, celkem ZŠ navštěvuje 326 žáků.
• k docházce do mateřské školy je přihlášeno 81 dětí
• září je teplotně velmi příjemné a od roku 1961 nejteplejší, 26
dní jsou odpolední teploty vyšší než 20 stupňů, z toho 10 dnů se
teplota stoupla až k 25 stupňům Celsia
• služby města budují nový chodník včetně veřejného osvětlení v ul.Hodonínská
• ve stavební lokalitě Padělky rostou nové domy, do prvních
novostaveb se již stěhují první rodiny

Říjen
Květen
• začátkem května je zahájena první etapa výsadby stromů
v novém lesoparku u zastávky ČD, při výsadbě pomáhají žáci
základní školy
• pestrým programem ke Dni matek maminkám v sále kina
blahopřejí děti z MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM
• 16. - 18. května zástupci o.s.Víno z Velkých Pavlovic se
prezentují na výstavě „Víno a destiláty“ v Praze
• 20. května zahajuje vernisáží výstavu svých obrazů a fotograﬁí pan František Suský, rodák z Velkých Pavlovic, žijící ve
Francouzské Guyaně
• v polovině odehrané jarní sezóny nálada mezi fanoušky
kopané stoupá, A mužstvo bojuje o přední místa, B mužstvo
se přiblížilo k záchraně, skvělé výkony podávají i mládežnická

Září
• 5. července pořádá vinařský spolek pro širokou veřejnost již
druhý ročník dne otevřených sklepů pod názvem „Víno v oranžo-

• pestrou nabídku kulturních zážitků pro všechny návštěvníky, bohatý program na několika místech areálu u sokolovny,

• 15. výročí od založení oslavila a.s. Hantály, která se úspěšně
rozvíjí a nabízí další služby pro ekologii a zlepšování životního
prostředí
• 10. výročí od svého vzniku slaví Gymnázium Velké Pavlovice, kde v současné době studuje 298 studentů v 11 třídách
osmiletého studia a ve 3 třídách čtyřletého studia, kulturním programem,výstavou výtvarných prací, dnem otevřených dveří vítají
studenti dne 6.října širokou veřejnost a návštěvy významných
osobností, které se zasloužily o vznik a udržení školy
• i říjen je teplý s průměrnou teplotou 10,4 stupně
• nastává doba vinobraní, nižší úroda a vyšší cukernatost, tak
je charakterizována probíhající sklizeň hroznů,díky krásnému
počasí cukernatosti v hroznech ještě přibývá, co do hmotnosti je
úroda u vinic mírně poškozených mrazem o 20-30% nižší oproti
dlouhodobému průměru
• v trati Padělky proběhla pozemková úprava, která byla vy-

