Vážení spoluobčané,
o čase se říká všelicos. Starostliví a pilní tvrdí, že čas jsou peníze, romantikové jej přirovnávají k běžci s dlouhým krokem,
rozumní k němu zaujímají postoj jako k něčemu, co se nedá vrátit ani zastavit. To všechno je nejspíš pravda. Čas nás ale také
posouvá dopředu a učí nás pokoře, neboť je to skutečně jedna z veličin, která se nedá uplatit ani penězi ani sliby a kráčí kolem nás
pravidelným krokem v rytmu tikotu hodin.
A tak dospělo ke svému konci i právě se končící volební období let 2006-2010. Je čas na bilancování a závěrečné hodnocení
uplynulých čtyř let, co všechno bylo vykonáno, co se zdařilo či nezdařilo. Toto shrnutí je v podstatě účtem práce současného zastupitelstva města, jeho členů - zástupců různých stran a sdružení, kterým byla před čtyřmi lety dána do vínku důvěra občanů. Připomeňme si tedy, do kterých oblastí života byly směrovány ﬁnanční prostředky, jaké priority v uplynulých letech zastupitelstvo města
podporovalo a jakým směrem se město za uplynulé čtyři roky ubírá. Ohlédněme se i prostřednictvím fotograﬁí v čase již minulém za
výsledky naší společné práce, za úsilím pro rozvoj našeho města
a za zhodnocením, která ostatně ponechejme na každém z Vás.
SAMOSPRÁVA A PLÁNY ROZVOJE MĚSTA
Základem každého koncepčního rozvoje je plánovací dokumentace. Její vypracování je dlouhodobou záležitostí. Zpracování
kvalitní dokumentace trvá až celé volební období, je však nezbytnou nutností pro řízení v budoucnu.
Této oblasti byla věnována mimořádná pozornost, pořízeny
byly:
- strategický plán rozvoje města
- změna územního plánu č. 3 a č. 4
- studie bytové zástavby v lokalitě Ostrovec – Padělky
- studie bytové zástavby v lokalitě U Trkmanky
- studie výstavby penzionu pro seniory
Nejrozsáhlejší aktivitou bylo vypsání a vyhodnocení architektonicko-urbanistické soutěže na využití území okolí autobusového
nádraží s plánem vybudování nového centra města. Tento materiál
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se detailně zabýval možnosti využití území a postupně bude po etapách rozpracováván tak, aby v tomto prostoru vzniklo nové moderní
centrum. První etapy realizace dle této soutěže již budou zahájeny
v letošním roce (sýpka) a v roce 2011 (zámeček a zahrada).
Pro realizaci některých plánů byly provedeny jednoduché
pozemkové úpravy - lokalita Padělky a lokalita Hantály. Zahájena
byla komplexní pozemková úprava v celém katastrálním území
města.
Pro rozvoj města je nesmírně důležité i získání vhodných
pozemků. Město nakoupilo pro své investiční záměry cca 10 ha
pozemků. Jedná se o pozemky pro podnikatelskou výrobu, pro stavbu obchodního domu a pro výstavbu nového rybníku - mokřadu.
Na druhé straně město pozemky i prodávalo, pro výstavbu bytových domů, malou část pro výstavbu RD, pro stavbu vinných sklípků
a pro podnikání – ﬁrmě Berendsen. Celkem byly prodány cca 2 ha
pozemků.
PODNIKÁNÍ
Podpora podnikání, pomoc se zaměstnaností, vytvoření podmínek pro rozvoj podnikání a přilákání nových investorů. I to bylo
cílem naší činnosti. Historickým úspěchem se stalo vybudování
nové 7,0 hektarové podnikatelské zóny s kompletními inženýrskými sítěmi a příchod prvního zahraničního investora - dánské ﬁrmy
Berendsen. Firma zabývající se výrobou, dodávkou a čištěním pracovních oděvů ve Velkých Pavlovicích investovala již 100 mil. Kč
a zaměstnala 25 pracovníků, přitom se připravuje druhá etapa
dostavby s možností uplatnění pro dalších 25 pracovníků.
Neméně důležitá je i nepřímá podpora podnikání. Za takovou lze považovat rozvoj turistiky ve městě. Ta vytváří prostor pro
vinařství, gastronomii a ubytování. Další nepřímou podporou je rozvoj bytové výstavby - vytváří pracovní příležitosti pro stavební ﬁrmy
i drobné řemeslníky.
Samostatnou oblastí je spolupráce města s úřadem práce
ohledně zaměstnávání dočasně nezaměstnaných občanů. Každým
rokem je tak ve službách města zaměstnáno kolem 10 pracovníků,
kteří se starají především o veřejnou zeleň a čistotu města.
Za dílčí úspěch lze považovat zlepšení komunikace mezi městem a podnikatelskou sférou. V rámci vzájemné spolupráce byly
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např. opraveny komunikace u Vinium, a.s., v areálu Šlechtitelské
stanice vinařské a realizován nový sběrný dvůr v areálu spol. Hantály, a.s..
ŠKOLSTVÍ
Vzdělávání, péče o mládež a výchovu nové generace byly prioritou vedení města již v několika volebních obdobích předcházejících. Do školství bylo v minulosti investováno několik desítek
milionů korun, zřízeno bylo gymnázium, vzniklo sportovní hřiště a
opravena byla tělocvična i fasády obou škol. Školství se dostalo
ve městě na špičkovou úroveň. Neméně důležité je však získanou
úroveň udržet a postupně dále rozvíjet. Obsazenost škol, nabídka
kvalitního vzdělávání, kvalitní pedagogický sbor, příjemné prostředí, dobrá spolupráce s rodiči. To byly úkoly pro vedení města
v minulém období.
Vzhledem k dosažení důchodového věku odešel z funkce dlouholetý ředitel základní školy a gymnázia pan PaedDr.Antonín Kavan.
Neúnavný člověk, který stál u zrodu gymnázia i mnoha investičních
akcí. Na základě výběrových řízení byli přijati dva noví ředitelé.
Modernizace jednotlivých škol se však nezastavila ani v tomto
volebním období, lze připomenout:
- rekonstrukci vstupu do základní školy z ul. Hlavní
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KOMUNIKACE, CHODNÍKY A PARKOVACÍ PLOCHY
Tisíce metrů nových chodníků, nová parkoviště a několik
nových a opravených komunikací. Do těchto investičních akcí šly
v uplynulých letech miliony korun z rozpočtu města. Nové silnice
byly vybudovány v ulicích Horňanského a Hodonínská. Rekonstruovány byly po opravách kanalizací - část ulice Nová, Pod Břehy,
V Údolí, Růžová, Vinařská a část ulice Tovární.
Nových chodníků se dočkali obyvatelé v ulicích Bří Mrštíků,
Hodonínská a Tovární u DZ. Kompletní rekonstrukce a nahrazení
původních betonových dlaždic zámkovou dlažbou se dočkali obyvatelé ulic Nová, Horňanského, Bří Mrštíků, Herbenova, Vinařská
a Střední.
Parkovací plochy ve městě jsou stále velkým problémem. I přes
vybudování nových ploch v ulicích Kopečky, Bří Mrštíků a Růžová
u nových bytových domů, je parkovacích míst ve městě stále zoufale málo. V budoucnu je nutné řešit i zpomalení dopravy ve městě
pomocí retardérů, vyvýšených přechodů pro chodce a bezpečnostkompletní rekonstrukci malé tělocvičny v základní škole
ních ostrůvků.
výměnu oken v mateřské škole
Úspěšně byla zahájena jednání o vybudování dálničního sjezdu
výměnu oken v základní umělecké škole
z D-2 u Velkých Pavlovic. Následně však z důvodu ekonomické krirekonstrukci bývalého domu služeb pro středisko volného ze byly již zahájené práce na projektování křižovatky zastaveny.
času mládeže
Podařilo se zajistit opravu dvou železničních přejezdů.
vypracování projektové dokumentace pro přestavbu kina na
centrum volnočasových aktivit mládeže
pro maminky s malými dětmi bylo vybudováno hřiště se zázemím a sportovními dětskými prvky za kostelem

BYTOVÁ VÝSTAVBA
Za pomoci dotačních prostředků z ministerstva pro místní rozvoj byly vytvořeny další stavební místa pro rodinné domy v lokalitě
Padělky. Po rozšíření sítí je zde připraveno celkem 75 parcel pro
stavbu RD, z toho je část již nyní dokončena. Podařilo se zajistit
i prvního developera pro výstavbu bytových domů. Stala se jím
Stavební ﬁrma Mikulica, která v uplynulém období postavila první
dva bytové domy se 16 byty. O stavbu RD je ve městě stále zájem,
z tohoto důvodu se připravují další stavební lokality. Záměrem je
do Velkých Pavlovic získat další mladé rodiny, které budou využívat
nadstandardního zázemí pro obyvatele města.
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A PŘELOŽKY KABELŮ NN VEDENÍ
Statisíce korun jsou ročně vynakládány i na rekonstrukce
veřejného osvětlení a přeložky kabelů NN vedení. Záměrem města
je co nejvíce těchto kabelů uložit do země. Jen v roce 2010 byl
např. uložen NN kabel na autobusovém nádraží, nové veřejné
osvětlení bylo vybudováno v ulici Hodonínská a rekonstruováno
v ulici Nádražní.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Snad nejvíce je vidět pokrok, který udělalo město v oblasti životního prostředí. Díky státní dotaci z OP ŽP byl odbahněn
a vyčištěn místní rybník, následně byl celý areál upraven a pro rybáře
a mládež postavena moderní rybářská klubovna. Ta bude sloužit
i pro účely výchovy dětí a mládeže ve vztahu k přírodě v rámci projektu Ekocentrum Trkmanka.
Desítky milionů korun z Evropských fondů putovaly do rekonstrukcí kanalizací v ulicích Hlavní, Pod Břehy a V Údolí a rekonstrukce technologie na čistírně odpadních vod. Z vlastních zdrojů město
ﬁnancovalo kanalizace v ulicích Růžová a Hodonínská.
Další miliony korun z Evropských fondů putovaly do výstavby nového sběrného dvoru pro ukládání komunálního odpadu.
Pro občany města byl uveden do provozu v dubnu letošního roku
v areálu na Špitálku. I když obě akce, ať rekonstrukce kanalizací či
sběrný dvůr, byly prováděny v rámci společností VaK, a.s. Břeclav,
příp. DSO Čistý Jihovýchod, jsou to akce v našem městě a na obou
se naše město podílelo ﬁnančně i organizačně.

Velká péče a pozornost byla věnována výsadbě veřejné zeleně,
lesoparku, nových alejí a stromořadí. U zastávky ČD vyrůstá park
pro zábavu i odpočinek, jeho součástí se stalo jezírko i nově vybudovaná plocha hřiště pro skateparkové prvky. Nová zeleň se začíná
vytvářet i v okolí rybníka, nová stromořadí vznikla u nové výstavby
v ulici Horňanského a v extravilánu Nadzahrady, směrem do Pulštářů či v Hantálých. Nechybí ani dosadba nových ovocných stromů
– ořešáků, třešní a jádrovin podél polních cest a cyklostezek.
Do oblasti životního prostředí byly podány další žádosti
o ﬁnanční dotaci, na výstavbu rybníku a mokřadu s názvem Biocen-
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trum Zahájka, rekonstrukci a výsadbu zeleně u základní školy a na
Padělkách, zateplení objektů sokolovny a domu dětí a mládeže.
Největším úspěchem je připravený a schválený projekt na
odkoupení a rekonstrukci bývalého zámečku na centrum pro
environmentální vzdělávání. Tento projekt po jeho realizaci umožní
všem našim občanům tento objekt využívat, zachová a zpřístupní
jeho historii a bude sloužit pro výchovu mládeže. Projekt v hodnotě
40 milionů korun je připraven k realizaci v roce 2011.
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MAJETEK MĚSTA A OBNOVA PAMÁTEK
Město se průběžně věnuje i opravám a údržbě svého majetku.
Zásadních oprav se po letech dočkal objekt sokolovny. Byla provedena kompletní rekonstrukce sociálního zařízení a vestibulu,
vybroušeny a nalakovány byly podlahy i celý sál. Úprav se dočkal
i venkovní areál.
Postupnou výměnu oken si vyžádal objekt radnice. Dosud
původní dřevěná okna jsou postupně nahrazována okny plastovými, která mají i lepší vlastnosti vůči úniku tepla z objektu. Pro činnost služeb města byla zakoupena nová moderní technika – traktor, mulčovač, sekačky na trávu, vysavač listí.
Oprav se dočkaly i místní památkově chráněné objekty i drobné
sakrální stavby. Město se výrazným způsobem podílelo na opravě
střechy kostela. Finančně z vlastních zdrojů, pomocí při získávání
dotací z ministerstva kultury a Jihomoravského kraje a taky organizačně. Iniciovalo a pomohlo s odstraněním nevzhledných přístřešků u sýpky a spolupracovalo při přípravě projektu na rekonstrukci
tohoto objektu. Ta by měla být zahájena již v tomto měsíci. Oprav se
dočkaly místní památné kříže, kaplička svatého Antonína Paduánského na Příčníkách a restaurován a přemístěn na nové místo byl
památník obětem padlých v I. a II. světové válce.
Za aktivní a spolehlivou práci ve prospěch města byli odměněni hasiči. Vybaveni byli novým hasičským autem MAN za více než
5,0 mil. Kč, opravena a zrekonstruována byla i Tatra a od letošního
roku mají k dispozici nový mikrobus.
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TURISTIKA A CESTOVNÍ RUCH
Zajímavý je posun města v oblasti rozvoje turistiky a cestovního ruchu. Ještě před pár lety bylo město spojováno pouze s dobrým
vínem. Nyní se stáváme zajímavou turistickou oblastí s kvalitními
cyklostezkami a zajímavými turistickými cíly. Napomohlo tomu
hned několik projektů podpořených z Evropských fondů. Turistický
areál Slunečná z Programu příhraniční spolupráce se Slovenskem,
cyklostezka podpořená z ROP Jihovýchod a další cyklostezka podpořená z programu SFDI. Zajímavosti regionu doplnily i menší projekty, jakým byla např. stavba kaple sv. Urbana či nová expozice
řezbářských uměleckých děl ve farní zahradě.
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ROZVOJ A PODPORA
KULTURNÍCH A FOLKLORNÍCH AKTIVIT
Město je každoročně tradičním spolupořadatelem významných
kulturních akcí - Velkopavlovické hody, vinobraní, vánoční jarmark,
společenský ples, výstavy, koncerty, soutěže a prezentace, propagující náš kraj, život našich občanů a folklorní tradice.
Za zmínku stojí vydání knihy s názvem Velkopavlovické hody,
historie a současnost a úspěšné setkání všech generací stárků
uspořádané v letošním roce.
Město si váží a podporuje veškeré spolkové činnosti působící
ve městě, ať už jsou to hasiči, sportovci, myslivci, rybáři, chovatelé,
kynologové, včelaři, dámský klub, SPCCH, Orlové, Sokoli, Přátelé
country a další.
Město podporuje také rozvoj vinařství, napomáhá významnou
prezentací města na mezinárodních výstavách Regiontour Brno,
Slovakiatour Bratislava, spolupořadatelstvím na nejrůznějších
vinařských akcích pořádaných již pravidelně každým rokem – Expedice krajem André, Putování po Modrých Horách, Víno v oranžovém
a další.
K významné prezentaci města přispívá vysoká úroveň webových stránek města a vydávání Velkopavlovického zpravodaje.
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PARTNERSKÁ MĚSTA A SVAZKY OBCÍ
Spolupráce mezi městy, setkávání občanů, výměna zkušeností či jen navázání obyčejných přátelství mezi občany různých měst
může občany obohatit a je přínosem pro zúčastěné. Do výměnných
setkávání se podařilo zapojit širší okruh našich obyvatel, studenty,
sportovce, seniory.
Spolupráce s francouzskou obcí Echenon se datuje od roku
1992. V roce 2007 navštívili naši občané Echenon, v roce 2009
jsme naopak přivítali francouzské přátele u nás. Zájem našich
občanů o návštěvu Francie bohužel upadá.
Slovenské město Senica je naším partnerským městem od
roku 2002. Vzájemná spolupráce je na velmi dobré úrovni a je prospěšná oběma. Poprvé se podařilo dokončit i společné větší projekty podpořené evropskými dotacemi. Dosud největší akcí byl projekt
„Rozhlédni se a poznávej“, v rámci kterého byl vybudován turistický
areál s rozhlednou Slunečná. Tato spolupráce je živá a perspektivní
i do budoucna.
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Vážení spoluobčané,
do času budoucího, který je před námi, se vždy díváme
s nadějí. Dáváme si nová, různá předsevzetí. V tomto období,
kdy jsou před námi volby do zastupitelstva města, jsou tato předsevzetí právě v podobě nových volebních programů jednotlivých
stran. A poneseme si sebou samozřejmě i úkoly z uplynulého
volebního období, které se dosud nepodařilo zrealizovat.

V každém případě je po končícím se volebním období na co
navázat. Snad o tom výše uvedený rozsah činnosti města svědčí.
Bude zapotřebí dokončit projekty započaté, realizovat projekty
nové, které jsou již nyní odsouhlaseny a ﬁnančně zajištěny. A
bude nutné pokračovat v usilovné práci. K tomu je potřeba i shoda v zastupitelstvu města, které vznikne v nadcházejících komunálních volbách. Všichni si přejeme žít v krásném a moderním
městečku a mít pocit, že k němu patříme a s hrdostí se k němu
hlásíme.

Město Ždírec nad Doubravou leží na Vysočině a je naším nejmladším partnerským městem. I tato spolupráce se rozvíjí a je perspektivní do budoucna.
Z důvodů řešení společných problémů a možnosti získávání
ﬁnančních prostředků se město stalo členem několika svazků obcí.
Dlouhodobě je členem Mikroregionu Hustopečsko, který se zaměřuje na koordinační a poradenskou činnost. Vstoupilo do Dobrovolného svazku obcí Modré Hory a Dobrovolného svazku obcí Čistý
Jihovýchod. Zatímco DSO Modré Hory se zaměřuje na společnou
propagaci regionu, pořádání kulturních a společenských akcí, turistiky a vinařství, DSO Čistý Jihovýchod se zaměřuje na ochranu životního prostředí.
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