Ohlédnutí
za uplynulým volebním obdobím
Vážení spoluobčané,

Ve spodní části ul. V Sadech je zrekonstruován chodník. Prováděny jsou i drobné
opravy komunikací. V části ul. Starohorská
je položena nová vrstva živičného povrchu.

za několik dnů se uskuteční komunální
volby. Do schránek Vašich domovů budou
rozneseny kandidátní listiny a Vy si budete
vybírat, koho si zvolíte za svého zástupce
do zastupitelstva města. Určitou měrou
by Vám k rozhodování měly pomoci volební programy stran a sdružení, které budou mít některá témata hodně podobná,
ale bezesporu i rozdílná. Ve městě je stále
co vylepšovat a nápadů nebude málo.
O názory a nápady jak vylepšit život
ve Velkých Pavlovicích nebyla nouze ani
ve volebním období 2014-2018. Zastupitelé projednávali záležitosti týkající se města
na 23 zasedáních, počet schůzí radních dosahuje v tomto období ke 120.
Práce zastupitele však neobnáší pouze
se účastnit svolávaných schůzí, ale také
další povinnosti vůči občanům v každodenním životě.

ROK 2016

Sokolovna je kompletně zrekonstruována.
Opravy zvenčí doplňují i ty vnitřní. Jsou
měněny el. rozvody, je provedena kompletní výměna vytápění a celkově je interiér sokolovny zmodernizován dle dnešních
požadavků.

Pravidelnou péči si vyžadují komunikace,
ať už se jedná o chodníky nebo silnice.
Ve Velkých Pavlovicích se však velmi často
potýkáme s haváriemi vodovodních řadů
a tak je třeba naplánovat před opravou
chodníku i výměnu vodovodního potrubí,
které obvykle vede právě v chodníku.
Chodníky i výměna vodovodního řadu
byla provedena v části ul. V Sadech
a ul. Pod Břehy. Samotného vodovodního
řádu byla provedena výměna v ul. Hlavní
a naopak pouze chodník byl opraven částečně v ul. Zelnice.

Připomeňme si některé akce, které se
za podpory zastupitelů města za uplynulé
čtyři roky realizovaly.

ROK 2015
Na hřišti sportovního areálu Gymnázia
Velké Pavlovice je vyměněn povrch z umělé
trávy. Před tímto však bylo potřeba provést
opravu kameninového podloží, aby byly
vyrovnány nerovnosti. Starý povrch je položen na hřiště pro míčové hry za kostelem.

V roce 2015 je dokončena přístavba Ekocentra Trkmanka. Stavba zahájená v roce
2014, spolufinancovaná dotačními prostředky, rozšiřuje nabídku ubytování
o šest dvoulůžkových pokojů. V přístavbě
jsou k dispozici také učebny a společenská
místnost s kuchyňským koutem.
Trendy poslední doby jsou úspory energií.
I z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o zateplení budovy velkopavlovického gymnázia a také pláště sportovní haly základní
školy, včetně výměny oken. Na financování akce byly využity dotační prostředky.
Z důvodu havarijního stavu byla na budově
gymnázia vyměněna i střešní okna.

Zajišťovací práce byly vykonány ve kvelbeném sklepě v majetku města, pod zahradou Ekocentra Trkmanka. Tento částečně
zděný a částečně kopaný sklep byl kompletně vykvelben, aby nedošlo v budoucnu
k jeho zřícení.

V ul.Kopečky se dočkali obyvatelé domů
č.1163,1164,1165,1166 zpevnění komunikace. Zámková dlažba je položena na betonovém podkladu.
V ul. Hlavní, Pod Břehy, Brněnská, Dlouhá, Horní, Sokolská a ul. V Sadech jsou
vyměněna výbojková svítidla veřejného
osvětlení za nová s LED technologií. Výměna svítidel je hrazena částečně z dotačních prostředků s důrazem na úsporu
el. energie.

Ve spolupráci s Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s. se pokračuje ve výměně vodovodních řadů v ulicích města Trávníky,
Dlouhá, Brněnská, Sokolská a před budovou Vinia.

Na hasičské zbrojnici jsou vyměněna plechová, dvoukřídlová vrata za sekční. Jsou
provedeny drobné stavební úpravy a také
je vyměněna část elektroinstalace. Hasičské zbrojnice je kompletně vymalována
a to interiér i fasáda. Opravy byly prováděny s finanční podporou Jihomoravského kraje.

Toalety pro veřejnost u autobusového nádraží. Kde jinde je postavit. Absence vhodného pozemku v majetku města v této lokalitě byla vyřešena nájmem a s ohledem
na budoucí záměr majitele pozemku, nebylo WC vystavěno z tradičních stavebních materiálů, ale bylo využito přenosné
„buňky“. Toalety mají zřízenu svou přípojku vody i el. energie.
Při realizaci stavby veřejných toalet je
počítáno s přemístěním prodejních stánků z prostor parkoviště u autobusového
nádraží. Bylo potřeba zajistit dostatek
parkovacích míst pro osobní vozidla, poněvadž je prováděna rekonstrukce sýpky
a není možné v příštích letech počítat
s prostory pro parkování veřejnosti
v jejím blízkém okolí.

V roce 2016 začal ulicemi města jezdit
zametací vůz. Není však určen pouze
pro zametání smetí a listí. Hravě si poradí
také s odmetáním sněhu z chodníků, které
může zároveň sypat pískem nebo solí.
Sociální zařízení a šatny pod sportovní
halou základní školy byly na náklady města kompletně opraveny. Byly vyměněny
všechny rozvody, což si vyžádalo nové
podlahy i obklady zdí. I na chodbě byla položena nová podlahová krytina.

ROK 2017
Na základě projektové dokumentace jsou
provedeny stavební úpravy u parčíku mezi
základní školou a kostelem. Je zbudováno
parkoviště, vybudovaná nová autobusová
zastávka a ulice u rodinných domů je jednosměrná.
V mateřské škole je provedena druhá etapa
výměny nevyhovujících el. rozvodů.
Opravy chodníků pokračují i v roce 2017.
Největší akcí je rekonstrukce chodníku
v ul. Hlavní a na Náměstí 9.května, terá je
hrazena z dotačních prostředků. Chodníky jsou přizpůsobeny pro osoby s vadami
chůze i zraku.
Další chodník je opraven v Bálkové uličce
a v ul. Bezručova.

Dětské hřiště za kostelem je vybaveno dvěma novými herními prvky. Je zpracována
studie na kompletní revitalizaci prostor
hřiště, později také projektová dokumentace. S ohledem na projevený nesouhlas veřejnosti není realizace této stavby
zahájena.
Služby města Velké Pavlovice disponují různou technikou pro svou potřebu.
Ke standardnímu mulčovači za traktor byl
pořízen i mulčovač na závěsném rameni,
který umožňuje údržbu mezí a výmolů.
Poradí si jak s travinami, tak i drobnými
křovinami.

Je započata dlouhodobě plánovaná rekonstrukce komunikace silnice II/421 (ul. Brněnská, Hlavní, Hodonínská). Investorem
stavby je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Opravu chodníků, zbudování
odstavných ploch a výměnu veřejné osvětlení však financuje město.

Kompletní úprava je provedena v ul. U Zastávky. Je položen nový povrch komunikace, zbudován chodník a vyměněno veřejné
osvětlení. Všechny náklady na akci byly
hrazeny z rozpočtu města. O rok dříve
byl v této ulici generálně opraven mostek
přes Trkmanku.

Je vybrán projektant na zpracování dokumentace na přístavbu třídy mateřské školy,
čímž se rozšíří kapacita o dvacet dětí.
Po zateplení sportovní haly základní školy
v roce 2015, je provedena výměna pláště
střechy. Krytina střechy nebyla v dezolátním stavu, v meziprostoru střechy však
po zateplení zevnitř docházelo ke srážení par a stékání kondenzátu po zdech.
Pod pláštěm střechy tak bylo provedeno
ještě dodatečné zateplení, aby bylo tomuto
nežádoucímu jevu zabráněno.

Město Velké Pavlovice pořizuje velkokapacitní cisternu, kterou využívají místní
dobrovolní hasiči. Nahrazuje starý vůz
Tatra 148. Velkokapacitní cisterna je určena především pro dovoz vody k požárům,
může však posloužit i pro dovoz užitkové
vody v případě poruch na vodovodních řadech. Kropící trysky umožňují také mytí
komunikací. Vůz byl pořízen z dotačních
prostředků.

Dodavatelsky byly provedeny opravy chodníků v ul. Růžová a v ul. Hlavní. Pracovníci Služeb města položili zámkovou dlažbu
v okolí prodejny potravin v ul. Úvoz a také
po výměně vodovodního řadu na Náměstí
9. května a části ul. Dlouhá. V ul. Hodonínská byl chodník u budovy Vinia zbudován nový.
V roce 2017 byla zahájena druhá etapa stavby osmi bytů pro seniory. Malometrážní byty s bezbariérovým přístupem budou dokončeny na podzim
letošního roku. Stavba je částečně hrazena
z dotačních prostředků.

Aby něco nového vzniklo, musí něco
starého ustoupit. K demoličním pracím
ve dvorní části základní umělecké škole
bylo nutné přistoupit z důvodu havarijního stavu stavení. Po realizaci demolice
přibližné poloviny dvorního stavení se
naskytl krásný prostor pro vybudování
něčeho nového. Zda to budou byty nebo
rozšíření základní umělecké školy, či úplně
něco jiného, záleží na plánech budoucích
zastupitelů.
Ul. Tovární se v posledních měsících hodně
mění. Z důvodu výstavby bytového domu
soukromým investorem došli někteří obyvatelé této ulice o skladové prostory, které
využívali na pozemcích v majetku stavitele bytového domu. Proto je revitalizován
prostor mezi bytovým domem č.12 a č.10,
aby mohl být využit pro potřeby občanů
z této lokality.

Pro potřeby pracovníků Služeb města je
pořízena nová traktorová sekačka, která
má mnohem větší výkon než ty předešlé.
Také sekačka umožňuje vysýpání posekané trávy až do výšky 190 cm. Není třeba tak
nakládat trávu dalšími stroji na vlečku, aby
mohla být odvezena.
Ve sportovním areálu TJ Slavoj je dokončeno zbudování osvětlení tréninkového hřiště, ke kterému byla využita LED technologie. Také jsou vyměněny dřevěné lavice
na tribuně.
V roce 2015 byl kompletně zmodernizován
interiér sokolovny. O dva roky později jsou
zakoupeny židle, natřeny kovové konstrukce stolů a vyměněny desky na stolech.

ROK 2018

Ani rok 2018 se neobešel bez oprav vodovodních řadů. Jejich výměna proběhla
ve spolupráci města s provozovatelem
a majitelem Vodovody a kanalizace Břeclav,a.s. v ul. Hlavní, Náměstí 9.května-Dlouhá a v ul. Zelnice. V dalších ulicích, Ořechová a V Údolí byla provedena výměna zcela
v režii majitele řadů. Obyvatelé ul. Ořechová a ul. V Údolí byly společně s občany
z ul. Trávníky (výměna provedena v roce
2017) nejčastěji postiženými haváriemi
vodovodních řadů.

Zahájeny jsou práce, které mají zachránit
nemovitou kulturní památku – vstupní
bránu na hřbitov a nárožní kaple. Kompletně jsou vyměněny dřevěné šindele
na kaplích včetně vadných krovů, u brány hřbitova jsou vyhotoveny mikropiloty
pro zajištění statiky brány. Akce je realizována s pomocí dotačních prostředků.

Dlouhodobě převyšující počet přihlašovaných dětí k docházce do mateřské
školy měl na svědomí myšlenku rozšíření
kapacity. Projektant navrhl umístění třídy pro 20 dětí do mezery v druhém podlaží. Třída by měla být kompletně hotová
včetně vybavení v podzimních měsících
letošního roku. Město nepočítá s dotační
podporou, ovšem není ani tato varianta
ještě vyloučena.

V polovině měsíce srpna je dokončena
oprava silnice II/421. Zcela nový povrch
má komunikace v ul. Brněnská, Hlavní
a Hodonínská. Křižovatka ul. Dlouhá, Brněnská a Za Dvorem se mění v kruhovou.
Navíc jsou nově zbudovány v ul. Brněnská
a v ul. Hlavní stání pro vozidla. Upravena
jsou i veřejná prostranství, kde je v rámci
možností vysázena zeleň. Veřejné osvětlení má novou kabeláž, stará svítidla jsou
vyměněna za nová.

V roce 2015 byla zateplena sportovní hala
základní školy. V roce 2017 byla provedena kompletní výměna střechy této budovy.
V roce 2018 je provedena výměna parket
ve sportovní hale. Jejich původní stav nebyl
dobrý. Na rozjeté parkety bylo vedení školy
upozorňováno několik let při inspekcích.
Optimalizováno je i topení v hale. Staré
nevyhovující radiátory jsou nahrazeny novým vytápěním. Modernizovány jsou také
učebny.

Kulturní a spolkový život ve městě
Obec dělá obcí její kulturní život. Nemělo by
se stávat, že se kultura upozadí za rozsáhlými
investičními akcemi. Velké Pavlovice jsou odjakživa známy svým bohatým kulturním životem a aktivní činností spolků.
Zastupitelé města si jsou této skutečnosti vědomi a v uplynulém období podporovali kulturní i spolkový život.
Tradičně pořádané nebo spolupořádané akce
městem jsou podporovány nejen finančně,
ale také pomocí zaměstnanců města při jejich
organizaci a hlavně přípravě.
Další akce menšího či většího rozsahu pořádají
příspěvkové organizace města nebo spolky.
A protože spolky jsou důležitým hnacím
motorem spokojeného žití ve městě, byly
radou města v roce 2018 jednorázově schváleny příspěvky spolkům v celkové výši
195 tis. Kč a zastupitelstvem města v celkové
výši 630 tis. Kč. Nejedná se však pouze o příspěvky spolkům na kulturní či sportovní akce,
ale také na jejich provoz.

Vážení spoluobčané,
není možné všechny akce, které se zrealizovaly
ve volebním období 2014-2018, sepsat na pár
stránek zpravodaje.
Nehledě na to, že někdy potěší drobnost,
o které nepadla nikde nikdy ani zmínka, více
než náročnější akce, která byla publikována
třeba i v oblastních periodikách.

Práce zastupitele není jednoduchá. Sto občanů, sto názorů a onen zastupitel musí vybrat
ten, který je „nej“. Právě proto si každý zastupitel, který se jakkoliv podílel na vylepšení
vzhledu města, na kulturním či sportovním životě ve městě, který se podílel na rozvoji města
a také ten, který obětoval kousek svého času ku
pomoci spoluobčanům, zaslouží poděkování.
Složení Zastupitelstva
města Velké Pavlovice:
Starosta města
2014–2015
Ing. Pavel PROCHÁZKA
(ODS)
2015–2018
Jiří OTŘEL
(Velkopavlovičtí nezávislí)
Místostarosta města
2014–2015
Ing. Dušan BEDŘICH
(ODS)
2014–2018
Petr HASIL
(Velkopavlovičtí nezávislí)

Josef DOSTOUPIL
(nezařazený, zvolený za KDU-ČSL)
2015–2018
Ing. Ladislav HÁDLÍK
(ČSSD)
Členové zastupitelstva města
2014–2015
Jiří OTŘEL
(Velkopavlovičtí nezávislí)
2014–2015
Ing. Ladislav HÁDLÍK (ČSSD)
2015–2018
Ing. Pavel PROCHÁZKA (ODS)
2015–2018
Ing. Dušan BEDŘICH (ODS)
Mgr. Michal RILÁK (ČSSD)
Ing. Antonín SCHÄFFER (ČSSD)
Jan MELICHAR (ODS)
Jana CRHÁKOVÁ (ODS)
Jiří HANZÁLEK (ODS)
Lubomír ZBOROVSKÝ (KDU-ČSL)
Ing. Jaroslav BENDA, Ph.D. (SNK)

Členové rady města

Ing. Pavel LACINA ml. (SNK)

2014–2018
Ing. Roman HALM
(Velkopavlovičtí nezávislí)

Ing. Marie ŠMÍDOVÁ (KSČM)
Ing. Václav STEHLÍK (KSČM)

