VELKÉ PAVLOVICE

ohlédnutí za rokem 2014

LEDEN
•

1. 1. 2014 žilo ve Velkých Pavlovicích 3 067
obyvatel.

•

Výtěžek sbírky u Vánočního stromu ve výši
12 000,- Kč byl věnován do Dětského domova v Mikulově.

•

•

Na Mysliveckém plese, dne 18. ledna, poprvé zazněla, v podání Stanislava Prachaře
ml., píseň Tá naša myslivna. Autorem textu je pan Jaroslav Hejl, hudbu složil MgA.
Zbyněk Bílek.

26. ledna při -12°C sklidili vinaři ve ŠSV
1,5 t hroznů odrůdy André. Mošt měl cukernatost kolem 54 stupňů. Z úrody, která
byla ve velmi dobrém zdravotním stavu,
bylo vyrobeno první ledové víno v novodobé historii ŠSV.

ÚNOR
•

Na vernisáži výstavy „Fotoobrázky Evy
Pilarové a Heleny Štefanové“ v Ekocentru
Trkmanka zazněly známé songy v podání
populární zpěvačky Evy Pilarové.

•

Tradice lidové krojové výšivky prošla renesancí díky kurzu, který se setkal s velkým zájmem a byl uspořádán v Ekocentru
Trkmanka.

•

Pro občany starší 65 let se na radnici konala
čtyři setkání - besedování v zimním čase.

•

V duchu Fantoma opery se odvíjel jubilejní
desátý ples studentů gymnázia.

•

Základní škola udělila za dlouholetou práci
ve školství Cenu Anděla paní učitelce Mgr.
Markétě Cyprianové, Mgr. Marii Pilařové,
Mgr. Jaroslavě Poulíkové Procházkové,
panu Zdeňku Krčmařovi, Václavu Valouškovi a MUDr. Jiřímu Diblíkovi.

DUBEN
•

BŘEZEN
•

V areálu TJ Slavoj, s příchodem jara, pokračovaly práce s rekonstrukcí trávníku na
hlavním hřišti včetně vybudování podzemní závlahy.

•

Počasí v březnu bylo abnormálně teplé a suché. Průměr naměřený meteostanicí na ŠSV
činil 9,3 °C. Úhrn srážek pouhých 4,95 mm.
Stromy meruněk rozkvetly již ve dnech od
15. - 20. března.

•

Jaro jsme přivítali společně dalším ročníkem velkého jarního úklidu ulic a veřejných
prostranství ve městě a jeho okolí.

•

Apríles gymnázia Velké Pavlovice 2014 věnoval Nadačnímu fondu dětské onkologie
Krtek částku ve výši 38 138,- Kč.

•

V rámci čtvrtého ročníku projektu „Rodina
adoptuje svůj strom“ bylo v parku u vlakové zastávky vysazeno 12 stromů.

•

Jarní šlapka ve spojení s výstavou „Probouzení jara“ v Ekocentru Trkmanka rozjela
novou turistickou sezónu.

Začátkem měsíce byla zahájena největší
investiční akce roku „Zateplení a oprava
objektu sokolovny“. Projekt řešil také rekonstrukci střechy, vnitřní úpravy týkající
se topení, vzduchotechniky, výměnu oken
a dveří.

ČERVEN

KVĚTEN
•

Úspěšným se stal první ročník Velkopavlovického gulášfestu v Ekocentru
Trkmanka. 1. místo získal domácí tým
T. J. SOKOL.

•

Ocenění za humanitární činnost a poskytnutí pomoci obyvatelstvu povodněmi postiženého Srbska obdržel z rukou
hejtmana JMK t. č. městský policista
a starosta zdejšího SDH Petr Hasil.

•

Nové chodníky a parkovací plochy pro
vozidla byly vybudovány v ul. Kopečky a Růžová. V ulicích Horňanského
a Ostrovecká byly kolem nových vozovek dokončeny terénní úpravy ploch
veřejné zeleně.

•

Dva dárky k MDD, nové pískoviště
a brouzdaliště, dostaly děti v mateřské
škole.

•

Lucie Varmužová excelovala na Letním
poháru desetiletých ČR-Morava v Karviné. Stala se druhou nejlepší plavkyní
Moravy na 200 m volný způsob a třetí
nejlepší plavkyní na 100 m volný způsob.

•

•

ČERVENEC

Hasičský dorost si přivezl ze soutěže v
Šitbořicích zlatou medaili.

•

Žijeme v nejsušším a nejteplejším koutě republiky. 10. června v 16.45 hodin
vystoupila stupnice teploměru v meteostanici na ŠSV až na 37°C . Od začátku
roku do 18. 6. zde bylo zaznamenáno
pouhých 123,42 mm srážek, dlouhodobý průměr pro toto období činí 207
mm.
26 absolventů převzalo maturitní vysvědčení a úspěšně tak ukončilo studium na gymnáziu.

•

O státním svátku 5. července bylo uspořádáno první Velkopavlovické meruňkobraní.

•

Generální opravy se dočkal železniční
přejezd pod Penzionem André.

•

V rámci programu mobility byla zahájena rekonstrukce chodníků v úseku
od Vinařství Baloun, po ul. Dlouhá až
k radnici. Délka chodníku činí více než
1 km.

•

Venkovní sólo u sokolovny bylo pokryto
speciální betonovou směsí, po jejímž
vybroušení vznikl hladký povrch. Práce
prováděla stavební firma Spolia s.r.o.
z Bořetic.

•

RNDr. Ludvík Hanák obhájil post ředitele základní školy. Tuto funkci bude zastávat po dobu šesti let, do 31. 7. 2020.

SRPEN

•

•

Tradiční hody byly zahájeny v neděli 17.
srpna. Dlouhý průvod chasy v nazdobených krojích vedl ulicemi města první
pár Jan Schäfer a Lenka Michnová.
Letecký klub nad krajem André uspořádal Slet ultralajtů s možností vyhlídkových letů.

•

Krásnou akci s názvem „Ahoj léto, ahoj
prázdniny“ plnou soutěží, her a hudby malým školákům na břehu rybníka
připravili rybáři, hasiči a zaměstnanci
Ekocentra Trkmanka.

•

Druhá nejvýznamnější celorepubliková
soutěž v rybolovné technice v kategorii
mládeže se uskutečnila 30. srpna na
tréninkovém fotbalovém hřišti. Zúčastnilo se jí 34 soutěžících.

ZÁŘÍ
•

Ve školním roce 2014/2015 nastoupilo
k docházce do základní školy 280 žáků,
na prvním stupni 165 žáků v devíti třídách, na druhém stupni 115 žáků v pěti
třídách. Do 1. tříd bylo přihlášeno 29
dětí.

•

Sportovní areál TJ Slavoj se rozrostl
o tři nové tenisové kurty.

•

Velmi špatný podzim zažili vinaři. Během necelých dvou měsíců napršelo až
250 mm srážek. Nadějná úroda roku
tak byla díky vydatným srážkám velmi
znehodnocena. Vinaři sklidili zhruba 50 % úrody v horší kvalitě. Sklizeň
hroznů činila 4,5 t/ha.

•

Neúnavný déšť poznamenal i tradiční
vinařskou slavnost „Velkopavlovické vinobraní“ tentokráte spojenou se zemědělskou výstavou „Dary jižní Moravy“.

•

Schola Boží děcka slavila úspěch pěveckým vystoupením a lidovými kroji
v katedrále sv. Štěpána ve Vídni.

ŘÍJEN
•

V ul. Pod Břehy byla dokončena obnova
vodovodního řadu a výstavba nového
chodníku.

LISTOPAD
•
•

•

Nové veřejné osvětlení bylo vybudováno pracovníky služeb města v ul. Tovární.

•

Ve dnech 10. - 11. října se konaly volby
do Zastupitelstva města. Volební účast
ve městě činila 60,08%. Kandidátní listiny sestavilo 7 politických stran a sdružení nezávislých kandidátů. Počet zvolených členů do zastupitelstva: ODS 5
mandátů, Velkopavlovičtí nezávislí 3
mandáty, ČSSD 3 mandáty, KDU-ČSL
2 mandáty, KSČM 2 mandáty.Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města
dne 30.10 2014 bylo zvoleno nové vedení města v čele se starostou Ing. Pavlem
Procházkou.

Svatý Martin na bílém koni přijel do
Ekocentra Trkmanka, aby zde zahájil
první Svatomartinský jarmark.

Slavnostní Svatohubertská mše svatá
byla sloužena v kostele k poctě české
myslivosti a za živé i zemřelé lesníky
a myslivce.

Město Velké Pavlovice ve spolupráci
s o.s. Malovaný kraj vydalo obrazovou
publikaci ze současnosti „Velké Pavlovice - kraj na okraji ráje“.

•

Plnění rozpočtu v roce 2014 tvořily
celkové příjmy ve výši 84 798 tis. Kč,
celkové výdaje 81 521 tis. Kč, celkové
financování - 3 277 tis. Kč

•

Poslední adventní neděle 21. prosince byla již tradičně věnována sváteční
vánoční náladě a jarmarku. Náměstí
u radnice ožilo vánočním koledování,
řemeslným jarmarkem, zavonělo svařeným vínem a domácí zabíjačkou.

•

Kostel Nanebevzetí Panny Marie se při
svátečních mších o Vánocích rozezněl
slavnostními tóny české mše vánoční
v podání chrámové sboru Laudamus.

•

O Silvestrovské půlnoci se na náměstí
u radnice sešli občané, aby společně
přivítali příchod Nového roku 2015.

•

V roce 2014 se ve Velkých Pavlovicích
narodilo 38 dětí, zemřelo 33 občanů.
Dne 31.12.2014 v městečku žilo 3 051
občanů. Věkový průměr činil 41,6 let.

Svatomartinské otevřené sklepy splnily
očekávání návštěvníků, kteří proudili
ze sklepa do sklepa, aby ochutnali nejen
mladá vína s prestižní známkou Svatomartinské.

•

Skrápěni deštěm, navzdory nevlídnému
podzimnímu počasí, uzavřeli účastníci
Podzimní šlapky, v den státního svátku
17. listopadu, turistickou sezónu.

•

Mladým vínům ročníku 2014 se dostalo
slavnostního požehnání, kterého se ujal
ve Vinných sklepech Františka Lotrinského pan farář Marek Kardaczyňski.

PROSINEC

•

•

