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s končícím létem se nám neú-
prosně přiblížil termín říjnových 
voleb  do  Senátu  a  krajských 
zastupitelstev. Právě volby jsou 
vždy ideální příležitostí k tomu, 
aby  politici  předložili  své  účty 
a  nechali  občany,  aby  zhodno-
tili jejich působení ve veřejných 
funkcích. Místní  sdružení ODS 
Velké  Pavlovice  samozřejmě 
není výjimkou. Právě proto nyní 
držíte v  rukách náš Zpravodaj, 
jehož  prostřednictvím  bychom 
vás chtěli informovat o činnosti 
a názorech členů našeho míst-
ního sdružení.

Ve volbách do místního zastu-
pitelstva v roce 2010 jste nám 
projevili  svou  důvěru  a  umož-
nili  nám  díky  rekordnímu  vý-
sledku  32,35 %  hlasů  získat 
6  mandátů.  Vaší  důvěry  si 
vážíme a představuje pro nás 
obrovský  závazek. Na základě 
nejvyššího  počtu  dosažených 
hlasů  byl  již  podruhé  zvolen 
starostou  náš  kolega  Pavel 
Procházka.  Tím  došlo  k  logic-
kému  pokračování  započaté 
práce z předchozího volebního 
období,  především co se  týče 
zkvalitňování podmínek pro ži-
vot  našich  občanů  a  rozsáhlé 
investiční výstavby. 

Za pár týdnů budou probíhat krajské a senátní volby a vy bu-
dete kandidovat za ODS do Senátu ČR. Proč jste se pro kan-
didaturu rozhodl?

Místní sdružení ODS ve Velkých Pavlovicích je jednou z největ-
ších organizací na Břeclavsku a v tomto regionu již mnoho let 
odvádí dobrou práci. V posledních komunálních volbách  jsme 
dosáhli ve Velkých Pavlovicích výrazného úspěchu a je tedy lo-
gické, že jsme dostali šanci uspět i ve vyšších politických struk-
turách. V krajských volbách  je nominována na předním místě 
kandidátky kolegyně Martina Hiclová, v senátních volbách jsem 
dostal tuto příležitost já. 

Pracuji na  radnici  již osmnáct  let,  z  toho dvanáct  let ve  funk-
ci místostarosty, šest let ve funkci starosty. Během této doby 
jsme dokázali realizovat mnoho projektů, Velké Pavlovice udě-
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laly opravdu velký krok ve svém  rozvoji.  To,  že 
mohu  kandidovat,  tedy  bereme  jako  ocenění 
naší dlouhodobé práce. 

Váhal jsem, zda vůbec do voleb jít. V žádném pří-
padě totiž nechci utíkat z funkce starosty. Mám 
svou práci rád a zatím jsme společně s ostatní-
mi  zastupiteli  nedokončili  všechny  naše  plány 
a  záměry.  Překvapila  mě  podpora  spousty  lidí 
z  regionu.  I  to  přispělo  k  mému  konečnému 
rozhodnutí.  Ve  vnitrostranickém  hlasování  mi 
pak kolegové z ODS jednoznačně vyjádřili svou 
podporu, čehož si velmi vážím. Nyní tedy zbývá 
poprat se o úspěch ve volbách do Senátu, které 
se uskuteční 12.–13. října. 

Co vlastně od práce v Senátu očekáváte?
Za dobu svého působení v samosprávě mám již 
slušný přehled o problémech občanů v našem re-
gionu. A snad již i dost zkušeností, abych tyto pro-
blémy mohl rozumně vyhodnotit a posoudit. Náš 
břeclavský okres byl vždy charakteristický rozvinu-
tou zemědělskou výrobou a slabým průmyslem. 
S příchodem nových technologií a kvalitních mo-
derních strojů ubylo práce v zemědělství, a proto 
je zde poměrně vysoká nezaměstnanost. 

Na druhé straně se však úspěšně  rozvíjí  turis-
tický ruch, agroturistika a vinařství. Oblasti, na 
které bych se chtěl  jako senátor  zaměřit,  jsou 
určitě právě vytváření pracovních míst, podpora 
podnikání a  investic do  regionu a  také kvalitní 
sociální  program péče o  starší  generaci.  Záro-
veň se  chci  seznámit  s  širokou problematikou 
společenského života a podporovat dobré záko-
ny. Jako starosta se potkávám s řadou zákonů, 
které  nám  spíše  škodí,  ale  bohužel  je  ze  své 
pozice nemohu změnit. Jako senátor bych tuto 
možnost měl. Rovněž se chci podílet na snižo-
vání  přehnané  byrokracie  a  v  neposlední  řadě 
podporovat  rozvoj  našeho  regionu.  Byla  by  to 
pro mne nová práce a nová zkušenost. Obvykle 
když se do něčeho zakousnu, jen tak nepustím.

Jak chcete v případě úspěchu zvládnout staros-
tování a práci senátora?
To byla při mém rozhodování, zda vůbec kandi-
dovat, jedna z klíčových otázek. Nechci odejít od 
rozdělané  práce,  které  jsem  obětoval  několik 
let života. V současné době realizujeme několik 
rozsáhlých investičních akcí a je nutné je zdárně 
dokončit. Zároveň je třeba pracovat i na plánech 

nových, které máme před sebou, a které mohou 
našemu městu a  jeho občanům v budoucnosti 
výrazně prospět. Myslím,  že  z pozice senátora 
bych mohl výrazně přispět i ve dvou konkrétních 
projektech, které by významně pomohly našemu 
městu a nejbližším obcím. Mám na mysli vybu-
dování  sjezdu  z  dálnice D2 a  realizaci  nového 
náměstí.

Čím chcete přesvědčit lidi, kteří jsou znechu-
ceni politikou, aby vůbec k senátním volbám 
přišli?
Mým přáním je, aby lidé pochopili, že i politika 
se  dá  dělat  slušným  způsobem.  Doufám,  že 
v  našem  kraji  žijí  rozumní  lidé,  kteří 
chápou, že jejich účast ve volbách 
je jedinou příležitostí,  jak do po-
litiky nominovat nové tváře. Ty, 
kteří svou prací již něco dokáza-
li  a  jsou odhodláni  hájit  zájmy 
občanů našeho regionu i v bu-
doucnu. Bez účasti voličů, bez 
jejich  hlasů,  nelze  současnou 
podobu politiky změnit.

Proč jste se vůbec dal na 
politiku? Jaké vám podle 
vás dává možnosti?
Nechtěl  jsem  být 
politikem,  ani  se 
jím  vlastně  necí-
tím.  Většina  lidí 
mě zná  ještě ze 
zemědělského 
družstva,  kde 
jsem  praco-
val  ve  funkci 
v ina ře -ag -
r o n o m a . 
Práce  mě 
bavila,  ne-
rad  jsem 
odchá ze l . 
V  té  době 
ale  družstvo 
procházelo změ-
nami a  vinařství  již 
nebylo prioritou. Do funk-
ce místostarosty jsem od-
cházel  s  představou,  že 
se za čtyři roky vrátím. 
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Od té doby uplynulo osmnáct let a ve své funk-
ci se pořád cítím být užitečný. Samozřejmě jde 
o  každodenní  velkou  zodpovědnost  a  nutnost 
rozhodování  v  různých  oblastech  života.  Mám 
však štěstí na dobrou spolupráci se zastupiteli 
a dalšími kolegy. Společně se snažíme rozvíjet 
město ke spokojenému životu našich občanů.

Jak vidíte svoje šance na volební vítězství?
Určitě nejdu do předem prohraného boje. Šance 
na vítězství tu rozhodně je, akorát se předem těž-
ko odhaduje. Celý život jsem se snažil sportovat 
a při sportu vyhrávat. Hrával jsem převážně fot-
bal, týmovou hru, a bez týmu a dobrého zázemí 
nejde  v  kolektivním  sportu  vyhrávat.  Tak  tomu 
bude  i  v  těchto  volbách. Věřím,  že mám dobrý 
tým a dobré spoluhráče, kteří budou o vítězství 
bojovat společně se mnou. Je nutné zaměřit se 
na  každodenní  práci,  slušnou  politiku.  Není  to 
jen o kandidátech, je to o práci a podpoře všech 
lidí, kteří chtějí současnou situaci změnit.

V čem vás politika láká, případně co Vám na 
ní vadí?

Vadí mi to samé, co vadí zřejmě všem našim 
občanům. Neúcta, nekultura, neochota spo-
lupracovat mezi  našimi  zákonodárci.  Jako 
by tu ani nebyli pro obyčejné občany. Kaž-
dý musí pochopit, že naše země bojuje 
o svou budoucnost. Úsporné hospoda-
ření  je  nutností,  která  může  ochránit 
budoucí  generace  před  těžkým  živo-
tem a živořením.    

Pokud byste měl svůj program shr-
nout do jedné věty, jak by zněla?

Chci  být  prospěšným  senátorem  pro 
celý region.

Čím si myslíte, že můžete svému ob-
vodu jako senátor pomoci a jaké jsou 
vaše cíle? Proč by vás měli občané re-
gionu zvolit?
V  minulých  letech  jsem  byl  společně 
s  dalšími  starosty  zakladatelem  svaz-
ku  obcí  Modré  Hory,  svazku  obcí  Čistý 
jihovýchod, předsedou společnosti Han-
tály.  V  letošním  roce  jsme  založili  akci-
ovou  společnost  Vinné  sklepy  Františka 
Lotrinského.  Jsou  to  všechno  úspěšné 

společnosti, které pomáhají celému regionu. 
Všichni můžeme společně regionu pomoci, stačí 

dobrá vzájemná spolupráce mezi občany i mezi 
městy a obcemi. Již nyní máme nápady na ně-
kolik dalších dobrých projektů,  které  čekají  na 
svou  realizaci.  Prosadit  jeden  či  dva  z  nich  by 
bylo pro Břeclavsko určitě přínosnější než foto-
grafie v tisku či předávání symbolických cen na 
některé z mnoha společenských akcí. A přesně 
toho bych chtěl jako senátor docílit.

Jak reagovali na vaši kandidaturu vaši nejbližší 
– rodina, přátelé, kolegové?
Respektují  mé  rozhodnutí,  většina  z  nich  mě 
podporuje. Někteří mají obavy, co by to pro mne 
znamenalo v případě úspěchu, ale žádné nega-
tivní reakce jsem neslyšel. 

Proč jste se v rámci kampaně rozhodl spojit 
se starostou Mikulova Rostislavem Koštialem, 
který kandiduje na hejtmana?
S Rosťou se známe již několik let a Mikulov se 
pod  jeho  vedením úspěšně  rozvíjí. Občas  také 
konzultujeme společné záměry v oblasti rozvoje 
turistiky  nebo  vzájemné  pomoci.  Pokud  Miku-
lovsko  a  Hustopečsko  spojí  své  síly,  určitě  to 
pomůže rozvoji celého regionu. Proto je logická 
i  naše  vzájemná  spolupráce  a  podpora  v  nad-
cházejících volbách. Břeclavsku by jednoznačně 
pomohlo, pokud by mělo v Senátu i v kraji své 
zástupce,  kteří  si  nebudou  podrážet  nohy,  ale 
naopak spolupracovat. Navíc  je společná kam-
paň ekonomičtější, což možná občané v součas-
né době ocení. 

Jaká je práce starosty? Myslíte si, že máte 
podporu od místních občanů a že je dokážete 
přesvědčit o svých záměrech?
Práce starosty není jednoduchá. Často si připo-
mínám heslo jednoho svého kamaráda, který mi 

Přestavba Zámečku
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kdysi řekl: „Chtěl jsi to dělat? Tak si nestěžuj!“. 
Tvrdá slova, ale snažím se jimi řídit. Rovněž ne-
spoléhám  na  to,  že  za  nás  někdo  něco  udělá 
nebo vymyslí. Pokud chceme žít v dobré společ-
nosti, musíme si ji sami vytvořit. 

Práce starosty by měla být založena na důvěře. 
Při volbách musí v první řadě získat důvěru ob-
čanů a pak  ještě zastupitelů. Ti, kteří ho zvoli-
li, by mu pak měli dát šanci pracovat. Vážím si 
podpory zastupitelstva i většiny našich občanů. 
Je to první předpoklad pro to, že naše město pů-
jde kupředu. A Velké Pavlovice kupředu opravdu 
jdou. Myslím, že  již nyní se celé zastupitelstvo 
může za svými výsledky hrdě ohlédnout.

Jaké další projekty mohou občané města oče-
kávat?
Chybí nám náměstí a také obchodní a návštěvní 
centrum. V příštím roce dokončíme první etapu 
výstavby bytů pro seniory s devíti novými bytový-
mi jednotkami. Měla by nám také vyjít dotace na 
rekonstrukci sokolovny. Současně s ní bychom 
rádi opravili i taneční parket za sokolovnou. Nut-
ně  potřebujeme  opravit  kino  a  postupně  také 
obsadit  průmyslovou  zónu.  S  ní  máme  velkou 
šanci na vytvoření nových pracovních míst. Plá-
nů  je  hodně,  ale  vše  záleží  na  finančních  pro-
středcích, které budeme mít k dispozici. I v tom 
věřím, že bych jako senátor mohl pomoci.

Očekáváte podporu ve Velkých Pavlovicích 
a v okolních obcích?
Velké  Pavlovice  mají  po  mnoha  letech  velkou 
šanci  mít  svého  zástupce  přímo  v  Parlamentu 
ČR.  Volební  okrsek  je  ale  velký,  spadá  do  něj 
celý  okres  Břeclav  a  část  okresu  Brno-ven-
kov. Volby se  tedy nerozhodnou  jen ve Velkých 
Pavlovicích.  Samozřejmě,  že  volební  výsledek 
v rodném městě ale bude ukazatelem či ohod-
nocením mojí dosavadní práce. Neúspěch v Pav-
lovicích a nejbližším okolí by pro mne byl určitě 
větším zklamáním, než neúspěch celkový. Proto 
bych si přál, aby naši občané i tentokráte k vol-
bám přišli a mou kandidaturu podpořili.

Vážení občané, 

před  dvěma  roky  jsme  spustili  nové  webové 
stránky: www.odsvelkepavlovice.cz, které pravi-
delně aktualizujeme. Najdete zde zejména naše 
akce, názory a stanoviska. Za tuto krátkou dobu 
již na naše stránky přišlo téměř 6 000 návštěv-
níků. A protože se snažíme jít neustále s dobou, 
vytvořili  jsme si  také profil na největší sociální 
síti  Facebook,  kde  můžeme  mnohem  rychleji 
reagovat na vaše podněty. V nejbližší době zde 
najdete mimo jiné aktuality ze slavnostního ote-
vření Ekocentra Trkmanka, ale i další informace 
a fotografie.

Přemysl Cendelín,
Místopředseda místního sdružení

najdete nás i na webu

Křest knihy „O historii Velkopavlovických hodů“
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Stačí  se  jen  porozhlédnout  a  na  první  pohled 
je zřejmé, že objem a kvalita realizovaných akcí 
jsou daleko za hranicemi toho, co budují v sou-
sedních obcích či městech. Za všechny lze jme-
novat mj. otevření ekocentra Trkmanka, budová-
ní cyklostezek, neustálé opravování komunikací 
a chodníků, pořádání kulturních akcí,  celkovou 
rekonstrukci  školky,  renovaci  veřejného  osvět-
lení nebo výsadbu zeleně. Zapomenout bychom 
neměli ani na vytváření vhodných podmínek pro 
podnikatele s důrazem na vznik nových pracov-
ních  míst,  podporu  sportovních  a  vinařských 
akcí, realizaci projektů přeshraniční spolupráce, 
výstavbu  sběrného  dvora  nebo  vybudování  dů-
stojného místa pro poslední odpočinek.

Všechny tyto aktivity určitě nelze považovat za sa-
mozřejmost a je jasné, že je za nimi obrovské úsilí 
pana starosty. To se projevuje především při shá-
nění finančních prostředků, v čemž se vždy mohl 
a  nadále  může  opřít  o  podporu  poslanců  ODS. 
Díky  tomu mohou Velké Pavlovice využívat  různé 
formy dotací z národních i evropských zdrojů. Oče-
káváme, že se do tohoto procesu zapojí i členové 
opoziční politické strany a tato bude konečně pří-
nosem pro město a nezmění s možným politickým 
přestupem hejtmana opět svoji „barvu“. 

Není nám samozřejmě lhostejný ani vývoj na celo-
republikové úrovni. Zde je pro nás nejvýznamněj-
ším tématem zavedení spotřební daně na  tichá 
vína, kterou považujeme za doslova likvidační pro 
spoustu  lidí  v  našem  okolí.  I  proto  proti  jejímu 
zavedení bojujeme všemi dostupnými prostředky, 
které máme na naší místní úrovni k dispozici. Po-

věřili jsme našeho poslance a člena výkonné rady 
ODS,  aby  prezentoval  náš  zásadní  nesouhlas 
s touto daní. Každé vyhánění peněz  lidem z ka-
pes  je špatné, ať  již  jde o 1 000 Kč, 50 000 Kč, 
či dokonce 500 000 Kč, protože každý hospodář 
si má o svých penězích rozhodovat sám a má být 
jenom na něm,  jak  si  s  nimi  naloží.  Víme s  ja-
kou efektivitou hospodaří stát a kolik peněz se 
„ztratí“ v transakčních nákladech. Zavedení této 
daně bylo prozatím odloženo, což je jednoznačně 
výsledek práce poslanců ODS z našeho regionu. 
Mediální „socanské kváky“ k tomuto nepřispěly 
ani v nejmenším, protože z hlediska reálné výkon-
né moci je zde u nich nulový dopad. 

V nejbližší době se chceme zaměřit na pomoc 
panu starostovi Procházkovi při jeho snaze stát 
se  senátorem  v  našem  volebním  obvodě.  Ob-
racíme  se  proto  na  vás,  občany  našeho  měs-
ta, s prosbou o  jeho podporu.  Je za ním vidět 
obrovský  kus  práce,  ve  které  chce  i  při  svém 
případném zvolení pokračovat. Zároveň pro nás 
představuje záruku, že bude možné pokračovat 
v  započatých  aktivitách  s  možností  ještě  efek-
tivnějšího získávání prostředků pro naše město. 
Chceme vás také požádat o váš hlas pro Marti-
nu Hiclovou, která byla za naše město nomino-
vána na kandidátku ODS do krajských voleb. Jde 
o mladou aktivní podnikatelku, která  je  známa 
svými  pevnými  postoji  a  stabilními  názory  na 
dění ve městě  i v celé společnosti. Věříme, že 
bude v kraji naše město zastupovat stejně dů-
stojně jako Pavel Procházka v Senátu.

Ing. Zdeněk Hicl, 
předseda MS ODS Velké Pavlovice

pokračování ze strany 1

Velké Pavlovice jsou městem, které opravdu žije. 
Daří se nám to především díky tomu, že v něm žijí 
lidé všech věkových kategorií, které se navzájem 
obohacují svým pohledem na svět. Nechybí mezi 
nimi ani početná skupina mladých  lidí. Ty se ve 
Velkých Pavlovicích daří udržet především díky zá-
kladní  škole  a  gymnáziu,  které  navštěvují  nejen 
místní, ale vzdělává se v nich i mládež ze širokého 
okolí.  Mít  vlastní  gymnázium  ve  městě  velikosti 
Velkých Pavlovic je v republice opravdu raritou.

Život  mladých  lidí  ale  zdaleka  netvoří  jen  stu-
dium.  Jeho  nedílnou  součástí  je  –  a  měla  by 
být  –  i  zábava. Kromě  řady  zájmových kroužků 
jim město vychází  vstříc  i pořádáním krojových 
hodů, vinobraní, plesů nebo tradičních Summer 
Night Party. V kraji vína se noční zábavy najde 
vždy dost a dost.

Mgr. František Kynický

pavloviCe myslí i na mladé



6

Zpravodaj ODS Velké Pavlovice 2012

Díky  tomu,  že  jsou  Velké  Pavlovice  doslova  vi-
nařským městem,  je  i  většina  kulturních  aktivit 
spojena právě s vínem. Po Pavlovicích je dokon-
ce  pojmenována  celá  Velkopavlovická  vinařská 
oblast. V posledních několika letech vyrostlo ve 
městě hned několik penzionů,  které  jsou  vyhle-
dávány  především  cykloturisty  a  milovníky  vína. 
Celkem dnes máme kapacitu ubytování přes šest 
set lůžek. 

Ve městě dnes funguje řada velmi aktivních spol-
ků  různého  zaměření. Spolek  vinařů Víno  z Vel-
kých  Pavlovic  sdružuje  rodinné  vinařské  firmy, 
které  v  průběhu  roku  pořádají  hned  třikrát  tzv. 
„Otevřené  sklepy“  (Májové,  Noční  putování  za 
vínem a Svatomartinské otevřené sklepy). Záro-
veň se podílí na Velkopavlovickém vinobraní a již 
třikrát pod jejich taktovkou proběhl Vinařský ples.

Neméně aktivním spolkem  jsou hasiči,  kteří  na 
Hodech a Vinobraní pravidelně zajišťují občerstve-
ní a pořádají netradiční noční soutěž v požárním 
útoku. Místní Myslivecká jednota pak pořádá vždy 
na začátku  roku hojně navštěvovaný Myslivecký 
ples a v červnu, kdy je měsíc myslivosti, pořádají 
pro děti i Dětský den s poznáváním přírody.

Relativně mladým spolkem jsou Přátelé country. 
V  roce 2009 začínali s pár  tanečníky a učili se 
nové  tance, dnes  již mají  řadu  tanečníků  z  růz-
ných koutů celého okresu. Podílí se také na oteví-
rání a zavírání cykloturistické sezóny a aktivně se 
účastní většiny ostatních akcí.

V  neposlední  řadě  bychom  určitě  neměli  zapo-
menout na Velkopavlovickou chasu, která pořádá 
lednový krojovaný ples a v průběhu roku  je mů-
žeme v krojích vidět i na dalších různých akcích. 
Díky akcím typu Vinobraní, Zahrávky hodů nebo 
Hody a Hodky můžeme i dnes na vlastní oči vidět 
velké množství  krásných krojů. Především v ho-
dovním průvodu lze napočítat i více než padesát 
párů. V pátek 10. srpna se dokonce naše chasa 
zúčastnila překonání  rekordu v počtu  tanečníků 
Moravské besedy na mikulovském náměstí. Cel-
kem  zde  tančilo  28  koleček  po  čtyřech  párech 
a Velkopavlovická chasa byla nejpočetnější sku-
pinou se čtyřmi kruhy.

Na  závěr  je  potřebovat  poděkovat  Městu  Velké 
Pavlovice a jeho obětavým pracovníkům za jejichž 
podpory  je většina akcí pořádána. Díky nim tak 
máme  možnost  v  našem  městě  navštívit  tuto 
pestrou a bohatou směsici akcí.

Kultura ve velKýCh pavloviCíCh žije!

Mgr. Jan Melichar

Velké Pavlovice nabízí svým občanům v průběhu roku maximální kulturní vyžití. V plesové 
sezóně a v průběhu letních měsíců se nějaká kulturní akce koná téměř každý víkend. 
Mezi ty nejvýznamnější patří určitě srpnové Hody a zářijové Velkopavlovické vinobraní.
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Společnost Mons Antiquus (volně přeloženo Sta-
rá Hora) vznikla až po rozhodnutí  investovat ve 
Velkých Pavlovicích. Společníci nově vzniklé spo-
lečnosti mohli na základě své původní činnosti 
investovat  prakticky  po  celé  České  republice. 
Mohli  tedy  vybírat,  zda  vůbec  chtějí  rozšiřovat 
své aktivity a kde, či nikoliv.

Po provedené analýze našich preferencí jsme se 
rozhodli pro investici do výstavby vinařské uličky 
na Staré Hoře. A to i přesto, že jsme si ihned od 
počátku  uvědomovali  náročnost  celého  projek-
tu. Na plánovaném místě totiž neexistoval jediný 
prvek inženýrských sítí. Bylo tedy jasné, že celý 
projekt bude o několik milionů dražší, než kdyby 
se uskutečnil  na  jiném vhodnějším  (z hlediska 
inženýrských sítí) místě. 

Rozhodujícím faktorem se staly genius loci mís-
ta a evidentní úsilí vedení města Velké Pavlovi-
ce zajistit svým občanům takový  rozvoj města, 
který by vylepšil jejich životní prostředí, zkvalitnil 

jejich životy a vytvořil nové pracovní příležitosti. 
Nevyřčeným příslibem do budoucna totiž bylo, že 
při spolupráci s vedením města bude vždy brán 
ohled na maximální prospěch jeho občanů. Měli 
jsme tak záruku, že každou další investici, kte-
rá tento cíl bude naplňovat, bude vedení města 
podporovat.

Už první jednání se starostou, radními a někte-
rými zastupiteli to potvrdila. Výsledkem bylo, že 
v srpnu 2012 jsme mohli po necelých dvou le-
tech začlenit do městské struktury novou ulici 
s patnácti domy, které možná dost lidí provoku-
jí, ale zcela určitě přispěly k výrazné propagaci 
Velkých  Pavlovic.  Nebýt  pozitivního,  odvážného 
a  prozíravého  přístupu  starosty  města  a  jeho 
spolupracovníků  na  radnici  i  v  zastupitelstvu, 
nemohlo by se to podařit.

nová vinařsKá uličKa 
je investiCí do budouCnosti města

V minulých dnech byla slavnostně otevřena sklepní ulička „Pod Starou Horou“, u jejíhož 
zrodu stála společnost Mons Antiquus. Jednoho ze společníků JUDr. Čestmíra Sajdy, 
MBA, jsme se zeptali, proč se rozhodli investovat ve Velkých Pavlovicích a s jakým cílem 
do našeho města jeho firma přišla.

JUDr. Čestmír Sajda, MBA,
jednatel Mons Antiquus, s.r.o.
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Rostislav
Koštial

kandidát do krajského zastupitelstva
starosta Mikulova

Pavel 
Procházka

kandidát do Senátu
starosta Velkých Pavlovic
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