l

dne 22. listopadu byla za účasti místních vinařů farářem Mgr. Petrem Papouškem požehnána mladá vína (FOTO 36)
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za mrazivého počasí a na sněhu se o poslední adventní neděli
na náměstí před radnicí uskutečnil tradiční Vánoční jarmark, stánky
s řemesly, vánoční písně a koledy, vůně skořice a horkého svařeného vína, to vše nám navodilo blížící se čas Vánoc (FOTO 38, 39)

mateřská škola byla vybavena novými kuchyňskými linkami v příručních kuchyňkách, kde připravují paní kuchařky dětem svačinky
a obědy
28. listopadu byli v obřadní síni na radnici slavnostně přijati padesátníci – občané žijící ve městě, narození v roce 1959
ve dnech 27. a 28. listopadu proběhla v sále VINIUM, a.s. veřejná
prezentace VI. ročníku soutěžní přehlídky „Promenáda červených
vín“, ocenění pro vítězná vinařství - šampion soutěže, Zlatá kolekce vín a deset diplomů za medailová umístění získala Patria, a.s.
Kobylí

prosinec
l

l

l

l

první dny adventu, svátek svatého Mikuláše je za dveřmi a mikulášské besídky v mateřské škole v plném proudu
komorní dětský sbor ZUŠ zazpíval v kostele svatých Petra a Pavla
v Dolních Kounicích
ve výstavním sále byla zahájena výstava s názvem „Děti z Modrých
Hor aneb Velké Pavlovice očima dětí“, autory vystavovaných prací
byli žáci 1. a 2. stupně ZŠ
položením krytiny na střechu rybářské klubovny byla dokončena hrubá stavba nového objektu (FOTO 37)

LeDEN
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Svatoštěpánskou mši v kostele Nanebevzetí Panny Marie doprovodili hudbou a zpěvem mladí muzikanti a zpěvačky ze základní umělecké školy (FOTO 40)
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l

l

l

občané města přispěli do Tříkrálové sbírky 65.614 Kč a 3,4 Eura
plesovou sezónu zahájila Velkopavlovická chasa předtančením
Moravské besedy na Krojovaném plese (10. ledna), hosty hojně navštívený byl i oblíbený Myslivecký ples (17. ledna)
mezi dvěma plesy proběhla rekonstrukce sokolovny, pracovníkům
služeb města, ve spolupráci s místními ﬁrmami, stačilo ke kompletní
rekonstrukci sociálního zařízení a přísálí pouhých 16 dnů, proinvestováno bylo 1,2 mil. Kč (FOTO 1)
město Velké Pavlovice a místní vinaři se prezentovali na veletrhu
Regiontour v Brně (15. - 18. ledna) (FOTO 2), o týden později i na
Slovakiatour v Bratislavě (FOTO 3), vydány byly čtyři druhy nových
pohlednic města
na Oblastní výstavě holubů pořádané Českým svazem chovatelů bylo
vystaveno 350 holubů
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v sále sokolovny byl uspořádán slavnostní vánoční koncert Tomáše
Kočko & Orchestru a Presúzního sboru. Výtěžek 5.000 Kč byl společně s výtěžkem ze sbírky pod vánočním stromem ve výši 10.144 Kč
věnován v lednu 2010 Dětskému domovu v Mikulově

l

v pořadí již XVI. ročníku štěpánského halového turnaje v sálové kopané „Memoriál Vladislava Trsťana“se zúčastnilo 16 mužstev, vítězem se poprvé v historii stala „Sadová“
v roce 2009 se narodilo 27 dětí, zemřelo 27 osob, odstěhováním
občanů se snížil počet obyvatel o 54 osob, počet trvale žijících osob
ve Velkých Pavlovicích dosáhl ke dni 31. 12. 2009 počtu 3 031 obyvatel
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l

l

byl VaK Břeclav, generálním dodavatelem stavby ﬁrma Skanska, proinvestováno bylo téměř 45 mil. Kč (FOTO 7)

za kostelem byla vytvořena, hojně využívaná dětmi a mládeží, ledová
plocha pro bruslaře
koncem ledna vykvetly na zahrádkách první sněženky
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l

únor
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l

l

dne 3. října se na hřišti TJ Slavoj sešlo na 60 soutěžících, kteří se zde
zúčastnili Moravského poháru v rybolovné technice
dne 10. října se v honitbě Myslivecké jednoty konaly podzimní zkoušky ohařů, zkoušek se zúčastnilo 9 ohařů, z nichž 7 obstálo
pracovníci služeb města vysadili do pásu mezi vozovkou a chodníkem v ulici Pod Břehy tavolníky, mochny a pámelníky (FOTO 31)

Služby města byly vybaveny novým traktorem New Holland s mulčovačem v celkové hodnotě 1,2 mil. Kč
turnaj v sálové kopané bývalých fotbalistů „O pohár Modrých Hor“
skončil vítězstvím hráčů z Kobylí
v sobotu 7. února, po rekonstrukci sokolovny, zavítali hosté na Společenský ples Modrých Hor (FOTO 4), o týden později již na tanečním
parketu tančili studenti gymnázia na svém školním plese (FOTO 5),
oba plesy byly zahájeny předtančením polonézy

7
l

Stavební ﬁrma Mikulica zahájila stavbu prvních dvou bytových domů
v lokalitě Padělky, s celkovým počtem 16 bytových jednotek

33
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l

plesová sezóna pokračovala veselými Šibřinkami, dětským maškarním plesem (FOTO 8) a ukončena byla na Country plesem, za sezónu
bylo uspořádáno sedm plesů

na tisíc návštěvníků navštívilo o Svatomartinských otevřených sklepech sklípky místních vinařů a pochutnalo si na mladém Svatomartinském víně
dne 17. listopadu byla otevřena a veřejnosti předána do užívání
nová cyklostezka z Velkých Pavlovic do Bořetic, spousta účastníků
využila pěkného dne a programu k pěší vycházce podzimní krajinou
(FOTO 34, 35)

4
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zemědělci začali se setím ozimé pšenice
dne 26. října byla uvedena do provozu na tenisovém kurtu v areálu
TJ Slavoj nová přetlaková tenisová hala, což s radostí uvítala široká
sportovní veřejnost, investorem je Dalibor Šefránek (FOTO 32)
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dne 10. února město zasypala sněhová peřina, během 1 hodiny
napadlo více než 10 cm sněhu, vítr a sněhové závěje omezily dopravu ve městě a okolí (FOTO 6)
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l

l

dne 6. března 2009, zemřela ve věku 101 let nejstarší občanka Velkých Pavlovic paní Ludmila Komosná
v sokolovně se konala mezinárodní konference na téma „Možnosti
cestovního ruchu ve vinařských oblastech“, na konferenci měl premiéru poetický dokument kameramana Miroslava Grégra „Krajinou
Modrých Hor“, který byl ﬁnancován svazkem obcí Modré Hory, měl
velký úspěch a je rozšiřován na DVD
pokládkou kabelu pro přívod elektrické energie byla zahájena stavba
turistického areálu s rozhlednou v trati Nadzahrady, dodavatelem
stavby se stala ﬁrma Teplotechna Ostrava (FOTO 9)
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listopad

2
l

l

l

l
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l

ulice Pod Břehy a V údolí byly postupně uzavřeny z důvodu rekonstrukce kanalizace v rámci projektu „Čistá Dyje“. Investorem stavby

9

31. října a 1. listopadu uspořádal Svaz chovatelů Okresní soutěžní
výstavu králíků, holubů a drůbeže
Slavnostní Svatohubertskou mši v kostele nechala poprvé sloužit
Myslivecká jednota
v lesoparku za Trkmankou probíhaly práce na výstavbě přírodního
jezírka (FOTO 33)
ve výstavním sále na radnici byla zahájena výstava fotograﬁí Bohumila Lošťáka
pracovníci Služeb města pokračují v úpravách okolí zastávky ČD
za Trkmankou, vznikají další chodníčky a štěrková plocha pro parkování osobních aut
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l

ženský pěvecký sbor Singing Ladies vystoupil se svým tradičním
repertoárem - písněmi The Beatles na akci Dámského klubu v Hustopečích v pořadu s názvem „Procházka staletími“
dne 22. listopadu 2009 zemřel ve věku 71 let pan František Halm,
který byl předsedou Městského národního výboru ve Velkých Pavlovicích v letech 1986 - 1990

l

l

Základní umělecká škola oslavila slavnostním koncertem šedesáté
narozeniny, zakladatele školy Karla France vzpomněl dlouholetý učitel pan Oldřich Jeřábek
místní farnost se dne 29. května zapojila do akce s názvem „Noc
kostelů“

l

l

cerven
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l

l
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l

l

ve dnech 5. a 6. června proběhly volby do Evropského Parlamentu,
volební účast ve městě dosáhla 30,3 %, zvítězila ODS s 25 %, ČSSD
získala 21 % a KSČM 18 % hlasů
v VI. ročníku „Guláše U Luže v Rakvicích“ se z 27 týmů stalo vítězem
velkopavlovické družstvo Sokola
příznivci dechovky se sešli v neděli 7. června v areálu za sokolovnou,
kde byl uspořádán Festival mladých dechovek Mirka Pláteníka
ve dnech 12. a 13. června se konal již V. ročník AGROTEC MOGUL
RALLY Brno – Hustopeče 2009, trasa závodu bývá každoročně vedena i po místních komunikacích okolo Velkých Pavlovic
Tesařství Břetislav Kocián z Kojatic u Moravských Budějovic zahájilo
dne 8. června práce na opravě krovů a střechy kostela Nanebevzetí
Panny Marie (FOTO 18)

dne 22. června se konala mimořádná valná hromada TJ Sokol Velké
Pavlovice, novou starostkou Sokola byla zvolena Ing. Jana Václavková a čtyřčlenný výbor, Sokol měl k tomuto dni 22 členů
dne 27. června vystartovali účastníci IV. ročníku „Expedice Krajem
André“, po cyklostezce vedoucí přes Hustopeče, Starovičky, Velké
Pavlovice, Bořetice a Vrbici

l

l

příjemný letní večer si užili návštěvníci country večera s názvem
„Sv. Anna pod hvězdama“ za doprovodu místní coutry hudby Colorado
zasloužených oprav se dočkaly některé místní komunikace, nový
živičný povrch byl položen v ulicích Vinařská, Tovární a Růžová,
zaměstnanci služeb města vybudovali chodník ze zámkové dlažby
v ulici Vinařská (FOTO 22)

cervenec
l

l

velkopavlovičtí vinaři přivezli z různých výstav v zahraničí spoustu
medailí a ocenění, vystavovali v Paříži, San Francisku, ve slovenském
Prešově a mnoha dalších městech po celém světě
další historický okamžik pro Velké Pavlovice - v podnikatelské zóně
zahájil stavbu první zahraniční investor, dánská ﬁrma Berendsen,
během několika následujících měsíců tato ﬁrma ve městě proinvestovala více než 100 mil. Kč (FOTO 20)
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ﬁrma Hantály a.s. koupila za 8,0 mil. Kč nejmodernější kompaktor
ﬁrmy BOMAG ke zhutňování odpadu
na Špitálku byla zahájena výstavba nového moderního sběrného
dvora. Akce byla realizována v rámci projektu „DSO Čistý jihovýchod“, celková investice sběrného dvora včetně strojového vybavení
dosáhla 15,0 mil. Kč (FOTO 17)
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Oslava svátku Božího těla s průvodem ulicemi města se konala
14. června
tablo maturantů oktávy získalo 2. místo v soutěži škol Jihomoravského kraje
Myslivecká jednota Velké Pavlovice pořádala V. ročník střeleb na
loveckém kole „O pohár starosty města Velké Pavlovice“, střeleb
se zúčastnilo 41 střelců a premiérově i dvě střelkyně (FOTO 19)
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dne 4. července, při akci „Víno v oranžovém“ otevřelo své sklepy
návštěvníkům ze všech koutů republiky na tucet vinařství ze spolku „Víno z Velkých Pavlovic“. Kromě speciality – oranžového vína,
si návštěvníci pochutnali i na meruňkách a meruňkových knedlících
několik silných bouří za sebou zaměstnalo Hasičský záchranný sbor,
hasiči čerpali vodu ze sklepů v Bořeticích i ve Velkých Pavlovicích
vlivem narůstající ekonomické krize nezaměstnanost ve městě
dosáhla 9,87 %
na 40 občanů z Velkých Pavlovic se zúčastnilo dvoudenního setkání
v partnerském městě v Senici, díky programu přeshraniční spolupráce poznali krásy Záhoria
ve Velkých Pavlovicích se podařilo obnovit činnost již stoleté sportovní organizace Orel, na první prázdninový táborák velkopavlovické
jednoty přišlo na třicet dětí, ale také původní členové, kteří pamatují
život jednoty
dne 18. července uspořádala JSDH 10. ročník noční soutěže v požárním útoku, turnaje se zúčastnilo 15 družstev mužů a 4 družstva žen
stále častěji využívají mladí lidé k uzavření sňatku netradiční místa,
jedním z nich se po otevření stal i areál pod rozhlednou, jako první jej
k uzavření sňatku využili manželé Hana a Přemysl Mackovi (FOTO 21)

po dohodě s vlastníkem Moravské Agry, a.s. pracovníci Služby města s odbornou ﬁrmou a za pomoci hasičů zlikvidovali po více než
40 letech nevzhledné kovové přístavky na budově sýpky
zaměstnanci služeb města, spolu se sezónními brigádníky, po celou
sezónu udržovali veřejnou zeleň ve městě i v areálu pod rozhlednou
Slunečná
v rámci dlouholetých družebních vztahů přijeli 7. srpna na pětidenní
návštěvu občané z francouzského Echenonu a jeho okolí, hostům
se u nás líbilo, ocenili naši pohostinnost a příjemnou atmosféru
během svého pobytu (FOTO 23)
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l

fotbalisté zahájili novou fotbalovou sezónu ročníku 2009 - 2010
vítězstvím ve Veselí na Moravě 3:0, do soutěže vstoupila dvě družstva
dospělých, dorost, starší a mladší žáci, základna a také družstvo žen
v předvečer hodů se v sobotu 15. srpna sešly pod rozhlednou mužácké sbory u předhodovního zpívání (FOTO 24)
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mostek přes Trkmanku dostal novou dubovou podlahu
22. května přijeli na návštěvu senioři ze Senice, společné setkání bylo zahájeno pod rozhlednou a pokračovalo Májovou zábavou
v sokolovně
během posledních květnových dnů složili studenti gymnázia svou
zkoušku dospělosti - maturitu
ve dnech 29. a 30. května se konala nominační přehlídka vín Velkopavlovické vinařské podoblasti FORUM MORAVIUM 2009, obodováno bylo rekordních 357 vzorků vín, championem výstavy se stal
Sauvignon, pozdní sběr 2008, z Vinařství Horák z Vrbice
Letecký klub „Nad krajem André“ Velké Pavlovice otevřel 30. května
letiště pod Kraví Horou v Bořeticích
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l

ke Dnu myslivosti pak připravila dětské odpoledne plné soutěží
a zábavy „Po stopách pytláka Floriána“
Vítek Loveček obhájil své mimořádné taneční schopnosti, po druhé
zvítězil v Národní přehlídce dětského verbuňku
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16. srpen a Velkopavlovické krojované hody, početný slavnostní průvod krojované chasy vedl ulicemi města první stárkovský pár Petr
Mikulica a Dominika Hájková, k hodovému veselí po čtyři dny přispěly dechové hudby Vacenovjáci, Sokolka, Podlužanka a Zlaťulka
(FOTO 25, 26)
v rámci svého putování Moravou zavítal do Velkých Pavlovic Mirek
Topolánek, stalo se tak u příležitosti konání velkopavlovických hodů
v pondělí 17. srpna

l

Velkopavlovické vinobraní nabídlo, i přes nepřízeň chladného počasí, ve dnech 4. a 5. září návštěvníkům bohatý kulturní program
a dobrou náladu, vystoupení nejlepších verbířů Slovácka, humornou
scénku zarážení hory, vystoupení Hradišťanu a Čechomoru patřilo
k vrcholným zážitkům slavností (FOTO 28)
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l

v Modrých Horách, ve spolupráci s Nadací Partnerství, byl uspořádán
I. ročník Festivalu otevřených sklepů (FOTO 10)
vybudováním mikropilotů byla zahájena stavba rybářské klubovny,
která je situována částečně nad hladinu rybníka, autorem projektu
je Josef Veverka z Velkých Pavlovic
intenzivně probíhaly práce na budování inženýrských sítí pro podnikatelskou zónu v ulici Hodonínská, město pro tuto akci uvolnilo
22 mil. Kč

l
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l
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rybářů, z prvního úlovku se těšil Martin Svoboda se šupináčem
o délce 73 cm, kapr byl dle starých zvyků vrácen zpět do rybníka
(FOTO 12)
v polovině dubna teploty dosáhly 30 °C, během pár dnů rozkvetly
všechny meruňkové sady, doba kvetení byla velmi krátká, což bylo
předpokladem dobré úrody
nově budovaná rozhledna získala hlasováním občanům název
„Slunečná“, jako významná turistická atraktivita regionu získala
i turistickou známku s pořadovým číslem No. 1684
dne 16. dubna se konala dopravní soutěž mladých cyklistů
pracovníci města ve spolupráci s myslivci vysadili podél polních
cest třicet listnatých stromů, výsadba nových stromů pokračovala
i v lesoparku u zastávky ČD (FOTO 13)
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v sobotu 12. září se téměř pětistovka zaregistrovaných návštěvníků
zúčastnila II. ročníku Putování za burčákem po Modrých Horách
dne 15. září zahájilo VINIUM, a.s. Velké Pavlovice výkup hroznů
provoz autoškoly a vzdělání pro začínající motoristy ve městě zahájil
Petr Drbola
velkopavlovičtí hasiči obdrželi poděkování za obětavou pomoc občanům Bořetic při odstraňování škod po přívalových deštích v červenci
2009. Za uplynulý rok dosáhli ocenění poslance Parlamentu ČR Mirka Topolánka, bývalého hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka a občanů sousedních Bořetic (FOTO 29)
slunné počasí umožnilo pokračování v pracích na budování cestní
sítě v parku u zastávky ČD

duben
l

v ulicích Pod Břehy a V Údolí proběhla pokládka nových živičných
povrchů, těmito pracemi skončila jedna z nejnáročnějších rekonstrukcí kanalizací ve městě (FOTO 11)
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zaměstnanci služeb města zahájili rekonstrukci chodníku v ul.
Pod Břehy, původní betonové dlaždice nahradila zámková dlažba,
upraveny a vydlážděny byly i prostory před bočním vstupem do sokolovny
ke Dni Země vysadili studenti gymnázia pod okny školy dva stromy
čeledě Katalpa
Presúzní sbor vystoupil v pražském Břevnovském klášteře
během dubna hasiči vyjeli k deseti mimořádným událostem
slavnostní vernisáží byl zahájen III. ročník Výstavy fotograﬁí z jihu
Moravy

26

kveten
zárí
l
l

l

dětem skončil čas prázdnin a odpočinku, začal se nový školní rok, po
odchodu PaedDr. Antonína Kavana do důchodu se stal novým ředitelem základní školy RNDr. Ludvík Hanák, k docházce do základní
školy bylo zapsáno 292 žáků, na gymnázium 316 studentů
začátkem září zahájila stavební ﬁrma Markusberg z Miroslavi práce
na výstavbě nové cyklostezky, která spojila Velké Pavlovice a Bořetice, náklady na vybudování 2,7 km dlouhé cyklostezky činily 6,0 mil.
Kč (FOTO 27)
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mandloně rozkvetly o tři týdny později než v předchozích letech
rybáři a pracovníci Služeb města vysadili kolem rybníka sazenice
několika druhů vrb, dubů a olší
v sobotu 11. dubna byl pro rybáře slavnostně otevřen odbahněný
rybník, po roce hájení ryb od jejich nasazení se rybník stal rájem

železniční přejezd na silnici z Velkých Pavlovic směrem do Velkých
Bílovic prošel generální opravou (FOTO 30)
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l

pod čerstvě postavenou rozhlednou Slunečná byly vysazeny kořenáče révy vinné
do historie města se zapsal 8. květen 2009, kdy byla slavnostně otevřena a veřejnosti
po prvé zpřístupněna rozhledna
Slunečná, bohatý
kulturní program,
setkání rodáků,
slavnostní
průvod krojovaných,
výstava „Velkopavlovické hody
ve fotograﬁi“ otevřené vinné sklepy, to vše čekalo
jeho účastníky,
slavnostního otevření se zúčastnilo mnoho občanů, návštěvníků
i hostů z partnerských měst Senica a Ždírec nad
Doubravou (FOTA
14, 15, 16)
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