VELKÉ PAVLOVICE
ohlédnutí za rokem 2011
LEDEN
•

•

Do pokladničky pod vánočním stromem přispěli občané Velkých Pavlovic
částkou 11.100,- Kč. Výtěžek sbírky byl
věnován Dětskému domovu v Mikulově. V Tříkrálové sbírce se koledníkům
od našich spoluobčanů podařilo vybrat
72.500,- Kč.
Plesovou sezonu zahájila na Krojovaném
plese Velkopavlovická chasa předtančením Slovácké besedy. Na všeobecně
oblíbeném Mysliveckém plese nechyběla
bohatá výzdoba z chvojí a ukázky loveckých signálů a fanfár, tentokrát v provedení trubačů ze Křtin.

•

V průběhu ledna odstartovala první
etapa rekonstrukce budovy bývalého
„zámku“ na environmentální centrum.
Zaměstnanci služeb města začali s vyklízecími a bouracími pracemi.

•
•

•
•

•
•

Město Velké Pavlovice, DSO Modré
Hory a velkopavlovičtí vinaři se ve dnech
13. – 16. ledna prezentovali na veletrhu
cestovního ruchu Regiontour v Brně.
Ve středu 26. ledna přijela na oﬁciální
návštěvu našeho města předsedkyně
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
paní Miroslava Němcová. V doprovodu

BŘEZEN
•

ÚNOR

•

•

paní Aleny Páralové, ředitelky sekretariátu, seznámila studenty místního
gymnázia s činností parlamentu, přiblížila jim tvorbu nových zákonů, zodpověděla dotazy a pozvala studenty k návštěvě Parlamentu ČR.
V sobotu 29. ledna se v sále sokolovny
konal historicky první Vinařský ples
pod taktovkou spolku Víno z Velkých
Pavlovic.

•

•

5. února se u nás v novodobé historii
poprvé konal Sokolský ples.
8. února vzbudil zájem sdělovacích
prostředků útěk býčka ze Zemědělského družstva Velké Pavlovice. Po několika dnech marného hledání se býček
sám vrátil do areálu družstva.
11. února se opět otevřely dveře velkopavlovické sokolovny, aby přivítaly především mladou generaci – konal se zde
již sedmý ročník studentského plesu,
pořádaný studenty a pedagogy Gymnázia Velké Pavlovice.
Mezi vinicemi Šlechtitelské stanice
vinařské a.s. Velké Pavlovice byla zahájena výstavba nové technologické haly
na výrobu vína.
V sobotu 19. února uspořádal Dobrovolný svazek obcí Modré Hory Společenský ples.

Pracovníci služeb města intenzivně
pokračovali ve vyklizení vnitřních prostor „zámku“, který bude po rozsáhlé
rekonstrukci sloužit široké veřejnosti
jako centrum ekologického vzdělávání.
Na projekt byly získány prostředky
z EU, která klade na environmentální
vzdělávání velký důraz.
V sobotu 26. února se již tradičně sešli na městské radnici vinaři ze spolku
„Víno z Velkých Pavlovic“, aby společně
ochutnali a porovnali vzorky mladých
vín ze sklizně roku 2010.

•

•

•
•

Dne 1. března 2011 bylo na webových
stránkách Jihomoravského kraje spuštěno hlasování o nejlépe opravenou
kulturní památku JMK 2010. Město
Velké Pavlovice se přihlásilo do soutěže
v kategorii „drobné stavby“ rekonstrukcí poklony Sv. Antonína Paduánského
na Příčníkách. Díky hlasům občanů kaplička sv. Antonína Paduánského na Příčníkách skutečně vyhrála. Toto vítězství
městu přineslo ﬁnanční částku 50.000,Kč, která bude využita na opravy dalších
památek.
Posledním a nejveselejším plesem sezóny bývají tradičně Šibřinky. Vynalézavost a fantazie autorů masek opět
neznaly mezí a ve výborném slova
smyslu opět překvapily. Většinou bývá
pravidlem, že maškarní bál a následující nedělní dětská maškarní diskotéka
plesovou sezónu ukončují. Tentokrát
byl 19. března tečkou bohaté plesové
sezony Country bál.
Pracovníci Služeb města a ﬁrma Štambacher, s.r.o. začali pracovat na prodloužení kanalizace v ulici Trávníky. Nový
úsek kanalizace bude sloužit pro již započatou a plánovanou výstavbu nemovitostí v této lokalitě v souladu s územním
plánem města Velké Pavlovice.

Koncem března se konalo sčítání lidí
domů a bytů. Rozhodným okamžikem
pro sčítání byla noc z 25. na 26. března.
V sobotu 26. března měli velkopavlovičtí
neobvykle pracovní den. Téměř všechny zájmové spolky a organizace se daly
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•
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do velkého jarního úklidu. Ten byl zaměřený na sběr odpadků ve městě i jeho
blízkém okolí, na ořez náletových dřevin
s následným štěpkováním a odvozem,
vyhrabávání staré trávy a listí z travnatých ploch veřejných prostranství.
Velkopavlovičtí dobrovolní hasiči během měsíce vyjeli k šestnácti požárům
způsobeným vzplanutím trávy. Oproti
roku 2010 to znamenalo více než trojnásobný nárůst.
V kostele Nanebevzetí Panny Marie
byly opraveny varhany. Rozpočet opravy činil 120.000,- Kč. Město přispělo
částkou ve výši 50.000,- Kč, zbytek
zaplatila farnost.
30. března se ve výstavním sále na radnici konal literárně divadelní večer se
známým autorem historických detektivek a poutavým vypravěčem Vlastimilem Vondruškou.

KVĚTEN
•

•
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DUBEN
•
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3. dubna naplno rozkvetly meruňky.
Během několika dnů rozkvetly téměř
všechny odrůdy meruněk.
6. dubna se začalo s přípravou stavební
plochy na výstavbu sklepní uličky Starohorka.
Pracovníci služeb města doplnili stromořadí a aleje v katastru města výsadbou mladých stromů.

•

Za nádherného, takřka letního počasí
se konaly v sobotu 7. května Májové
otevřené sklepy. Stovky návštěvníků
a milovníků vína si náležitě vychutnávali atmosféru šestnácti vinných sklepů.
15. května 2011 proběhlo u rybníka
oblastní kolo soutěže mladých rybářů
Zlatá udice. Závodníci postupně prošli
prověrkou teoretických znalostí a poznávání vodní fauny a ﬂóry, na břehu
rybníka je čekala praktická zkouška
lovu ryb a rybolovná technika.
Nově zrestaurovaná socha svatého
Josefa byla odbornou ﬁrmou Restart
Mgr. art. Petera Šimona ze Slovenska
postavena v pátek 20. května před budovu Římskokatolické farnosti.
V květnu sestavila odborná ﬁrma
na hřišti vedle kynologického cvičiště
prvky pro freestylové sporty – skateboarding a in-line brusle. 21. května
bylo hřiště předáno mládeži.
Stavební skupina služeb města vybudovala chodník a veřejné osvětlení
v nové části ulice Růžová, dokončila
pokračování chodníku v ulici Bří. Mrštíků a chodník u železničního přejezdu
v Hodonínské ulici.
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15. dubna se ve výstavním sále na radnici konala vernisáž obrazů MUDr.
Jana Studničky, který ve Velkých Pavlovicích dlouhá léta žil, působil v lékařské
praxi a maloval.
Občané města vysadili v sobotu
16. dubna v rámci projektu „Rodina adoptuje svůj strom“ stromořadí
34 stromů v parku u Trkamanky, které
je tvořeno několika kultivary javorů,
lípami, jasany a buky. II. ročník oﬁciálního zahájení cykloturistické sezóny
„Jarní šlapka“ se mimořádně vydařil.
Stavební ﬁrma MSO Servis, spol. s r.o.
z Kyjova, která se stala vítězem výběrového řízení na stavební práce při přestavbě
zámku na environmentální centrum, přebrala staveniště a započala první práce.

Modré Hory spustily nový webový portál a uvedly do provozu dotykové informační kiosky.
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21. květen byl dnem, který Velké Pavlovice věnovaly sobě – den plný kulturního a sportovního programu uspořádaný v rámci projektu Obec přátelská
celé rodině. V programu určenému
skutečně všem – občanům všech věkových generací a rodákům se představila
dechová hudba při ZUŠ, dětský soubor
Sadováček, poprocková kapela A. M.
Úlet. Současně se uskutečnilo Májové putování po Modrých Horách. Den
plný akcí vyvrcholil večerem pod roz-

V neděli 29. května se v sále na radnici uskutečnil koncert souboru ZUŠ,
na kterém se představilo 150 žáků.

ČERVEN

•

•

hlednou přehlídkou mužáckých sborů
z pěti obcí Modrých Hor.
V pondělí 23. května byly na gymnáziu zahájeny ústní maturitní zkoušky.
Zkoušku dospělosti absolvovalo 22 studenů oktávy a 28 studentů 4. A.
Pracovníci stavební skupiny služeb
města prodloužili zpevnění polní cesty
ve Staré Hoře.

V sobotu 4. června se na rybníku a jeho
bezprostředním okolí uskutečnilo celosvazové kolo soutěže mladých rybářů –
Zlatá udice
V neděli 5. června se za krásného
počasí v areálu u sokolovny uskutečnil
již IV. ročník Festivalu mladých dechovek Mirka Pláteníka.
Maturitní tablo oktávy získalo 1. místo
v kraji a 2. místo v České republice. Soutěž každoročně pořádá deník Mladá
Fronta Dnes ve spolupráci s Rajče.net.
V neděli 12. června se uskutečnil v sále
na radnici II. ročník koncertu s názvem
„Hraje a zpívá celá rodina“, na kterém
spolu se žáky velkopavlovické ZUŠ
vystoupili i jejich sourozenci, rodiče
a prarodiče.
V neděli 12. června pořádala Myslivecká jednota Velké Pavlovice již po třetí
naučnou i zábavnou akci pro děti s názvem „Po stopách pytláka Floriána“.
O týden později, v neděli 19. června se
konaly střelby na loveckém kole.
15. června byly ve Velkých Pavlovicích
instalovány dvě automatické meteostanice, které získávají údaje pro sledování
a vyhodnocování podmínek pro vznik
chorob révy vinné. Stanice snímají údaje o teplotě a vlhkosti vzduchu, přízemní teplotě, množství srážek, ovlhčení
listů, teplotu a vlhkost půdy.

•

Již po šesté si 25. června vyrazili příznivci rekreační a pohodové cyklistiky
na oblíbenou sportovně-vinařskou akci
Expedice krajem André.
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O letním podvečeru v sobotu 2. července se pro návštěvníky ze všech koutů
republiky otevřelo patnáct vinařství
ze spolku Víno z Velkých Pavlovic. Již
osmý ročník akce Víno v oranžovém se
tentokráte netradičně odvíjel v duchu
letní noci otevřených sklepů.
O víkendu 9. a 10. července byly ve Velkých Pavlovicích naměřeny rekordní
teploty. Na meteorologické stanici Nadzahrady dosáhla teplota v neděli 10. července v 16,30 hodin 36,1°C, v sobotu
9. července bylo naměřeno 34,8°C.
Tradiční noční soutěž v požárním útoku
se konala 9. července. Domácí mužstvo
„A“ skončilo v prvním kole soutěže
na 4. místě. Za Velké Pavlovice soutěžilo i družstvo „B“.
Stavební skupina služeb města zahájila
výkopovými pracemi v pondělí 11. července budování chodníku v ul. Herbenova. Po šesti pracovních dnech bylo dílo
hotovo. Do zeleného pásu mezi vozovkou a chodníkem, byla navezena zemina
a osázeny keře. Pod chodníkem byl položen kabel internetové sítě.

V průběhu celého měsíce se pracovníci
služeb města věnovali péči o zeleň. Sekali travnaté plochy, zalévali nově vysazené stromy a keře, ovazovali kmínky
jutovými páskami…
Proslulá americká písničkářka Suzanne
Vega koncertovala 14. července ve Vinařství Radomila Balouna ve Velkých
Pavlovicích.
V sobotu 16. července uspořádala Velkopavlovická chasa tradiční zahrávky
hodů, které se konají každoročně vždy
čtyři týdny před hody.
V neděli 24. července sloužil poslední
mši v kostele Nanebevzetí Panny Marie
ve Velkých Pavlovicích pan farář Petr
Papoušek. V neděli 31. července sloužil mši svatou pan děkan P. Mgr. Pavel
Kafka, který představil nového administrátora farnosti P. ThLic. Marka Kardaczynského, rodáka z Katowic.

•
•

•

Stavební skupina Služeb města vybudovala prodloužení chodníku na Horňanského ulici, která tak byla pro pěší
spojena s ulicí Bří. Mrštíků.
V úterý 26. července se v sále sokolovny shromáždili majitelé půdy v katastru
města, aby byli informováni o Komplexní pozemkové úpravě, která ve Velkých Pavlovicích probíhá.
V sobotu 30. července se velkopavlovická sokolovna stala pomyslným startem,
místem, ze kterého vyrazilo na tisíc milovníků vína na dvoudenní Festival otevřených sklepů v Modrých Horách.

SRPEN
•

•

•

•

•

města první stárkovský pár Pavel Dobrovolný a Markéta Hiclová. K hodovému veselí přispěly dechové hudby Vacenovjáci, Sokolka, Lácaranka a Zlaťulka.
Pouhých 14 dnů před zahájením nového školního roku bylo započato s generální opravou budovy mateřské školy.
Postupně byla provedena kompletní
rekonstrukce topení a ZTI.
Pracovníci služeb města postavili na trati cyklostezky Modré Hory konstrukci
odpočívky „ Zastavení pod rozhlednou“.

ZÁŘÍ
•

•

Od začátku srpna byly na webu města
zpřístupněny digitalizované kroniky
města, ve kterých můžete virtuálně
listovat a číst o událostech tak, jak je
zachytili doboví kronikáři, i z pohodlí
svého domova. Kroniky zachycují život
ve městě od roku 1891 až do roku 1982
včetně.
Pracovníci Služeb města dokončili
chodník u nově dostaveného bytového
domu ﬁrmy Mikulica v ulici Růžová.
Všechny tři bytové domy tak mají chodník i místa na parkování.

Ve čtvrtek 1. září byl v ZŠ Velké Pavlovice zahájen školní rok 2011/2012.
Do dvou prvních tříd nastoupilo celkem
34 dětí. Základní škola měla v tomto
školním roce celkem 287 žáků. Na první stupeň docházelo do 8 tříd 157 žáků
a na druhý do sedmi tříd 130 žáků.
Za nádherného, vysloveně letního
počasí odstartovala slavnost Velkopavlovického vinobraní. Z bohatého programu připomínáme vystoupení Hradišťanu, Břeclavanu, Spirituálu Kvintet,
ohňovou show, Moravanku, průvod
krojované chasy, scénku o zarážení hory
a nekonečnou spoustu dalšího. Po roce
navštívila Velkopavlovické vinobraní
opětovně v doprovodu dalších hostů
i předsedkyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky paní Miroslava Němcová.

•

V pondělí 5. září byla zahájena celková
rekonstrukce střechy mateřské školy.

•

V úterý 6. září byly zahájeny první výkopové práce dodavatelské ﬁrmy Ekostavby Brno na výstavbě rybníka, který byl
obnoven po téměř dvou staletích, kdy
byl vysušen na pěstování cukrové řepy.

V parčíku u radnice města, kde je nově
umístěn Pomník padlých, byla navezena nová ornice, osazeny obrubník
a přístupová cesta, vyset trávní, vysazeny okrasné keře a trvalky.
V neděli 14. srpna byla zahájena slavnost třídenních tradičních hodů. Dlouhý průvod krojové chasy vedl ulicemi

•

V prostoru mezi hřbitovní zdí a kostelem Nanebevzetí Panny Marie byly zahájeny práce na výstavbě kolumbária.

•

LISTOPAD
•
•
•
•
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•
Již počtvrté se vydaly stovky turistů a cykloturistů za burčákem do Modrých Hor.
Subdodavatelská ﬁrma WOODWORK
Service, s.r.o. pokračovala rychlým
tempem na konstrukci střechy zámku.
Vinium, a.s. Velké Pavlovice zahájilo
16. září výkup hroznů.
Jaroslav Pešák získal v kategorii Živnostník roku jižní Moravy krásné třetí
místo.
Koncem měsíce začala výsadba mladých stromků v ulicích Bří. Mrštíků,
Kopečky, Horňanského a Růžová. Jedná se o zahradní odrůdy javorů, akátu,
třešní a jeřábů.

ŘÍJEN
•
•

V průběhu měsíce se pokračovalo s výsadbou stromů na náměstíčku u kostela
a na ul. Horňanského.
Pracovníci služeb města ve spolupráci
s ﬁrmou Štambacher připravili v parčíku u kostela plochu pro stavební úpravy
cestiček a posezení.

•

•

Finišovaly práce na rozsáhlé rekonstrukci budovy mateřské školy. Tvář školy byla
prosvětlena novou barevnou fasádou.
Základní organizace Českého svazu
chovatelů uspořádala ve dnech 22. a 23.
října Okresní soutěžní výstavu králíků,
holubů a drůbeže. Vystaveno bylo 173
králíků, 250 holubů a 63 voliér hrabavé
a vodní drůbeže.
V úterý 25.října manželé Poliakovi, noví
majitelé SSV a.s., slavnostně otevřeli
novou výrobní halu, která vyrostla v trati Nadzahrady deset měsíců po zahájení
demoličních prací.

•

PROSINEC
•
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Dokončena byla nová střecha na hlavní
budově zámku, na řadu přišlo dvorní
křídlo budovy, kde bylo nutné vyměnit
trámové stropy poškozené houbami
a stejně tak byl ve špatném stavu krov.

V pondělí 28. listopadu stroje dokončily
poslední úpravy terénu okolo nového
rybníka v lokalitě Biocentrum Zahájka.
V jarních měsících bude na březích rybníka zaseta travní směs a vysazeny stromy a keře patřící do lužního biotopu
v souladu s projektovou dokumentací.
V měsíci listopadu spadlo ve Velkých
Pavlovicích pouze 0,33 mm srážek,
přičemž dlouhodobý průměr pro tento
měsíc činí 42 mm. Celkově se listopad
stal nejsušším od roku 1775.

•
•

•

V sobotu 5. listopadu zorganizovali
Přátelé country pro příznivce country
tanců celodenní výukový seminář. Celkem 27 párů se po úvodní promenádě
navzájem seznámilo při kruhových tancích v sále sokolovny.
V pátek 4. listopadu se ve výstavní síni
na radnici konala vernisáž výstavy amatérských fotografů z Velkopavlovicka
a okresu Senica, kteří se účastnili společného projektu„ „Uměním poznáváme své sousedy“.
Město Velké Pavlovice ve spolupráci
s ﬁrmou Štambacher, s.r.o. začalo s budováním kanalizace Na Pajerce.
V rámci akce podzimní Šlapka 2011 byla
slavnostně po rozsáhlé rekonstrukci otevřena budova mateřské školy.

Svatomartinské otevřené sklepy přilákaly v sobotu 12. listopadu do Velkých
Pavlovic více jak 1 000 milovníků moravských vín.
17. listopadu byla úspěšně ukončena turistická sezóna. Podzimní šlapka tentokráte přilákala hojnou řádku
našich občanů, kteří se přišli podívat
do nově opravené mateřské školy, zavítali
na exkurzi do Vinium a.s., cestou
na rozhlednu se zastavili v novém Rodinném vinařství manželů Poliakových a pod rozhlednu všechny zdaleka
přilákala horká polévka a guláš, který
pro všechny připravili členové T.J.Sokol.
V neděli 20. listopadu požehnal nový
pan farář P. ThLic. Marek Kardaczyński
za účasti místních vinařů mladá vína
ročníku 2011.

•

Podmínky pro orbu a kultivaci půdy
na polích, ve vinicích a v sadech byly v extrémně suchém podzimu velmi obtížné.
Teprve drobné prosincové dešťové srážky
částečně usnadnily tuto důležitou práci.
V posledním adventním týdnu dokončili
tesaři a klempíři z ﬁrmy Hlaváč z Moravské Nové Vsi stříšku nad kolumbáriem.
Stavba první etapy kolumbária tak byla
v závěru roku 2011 dokončena.

•

Poslední adventní neděli se na náměstíčku u radnice konal tradiční Vánoční
jarmark. Novodobá tradice se našim
občanům i přespolním návštěvníkům
dostala za posledních pár let hluboko
pod kůži a rádi se v čase adventním
schází. Ať už za koledami, jarmarkem
či skořicovou vůní svařáku.

•

XVIII. ročník Memoriálu Vladislava
Trsťana v sálové kopané vyhrálo mužstvo Sadová.
O Silvestrovské půlnoci se na náměstí
u radnice sešly stovky velkopavlovických občanů, aby společně přivítaly příchod Nového roku.
V roce 2011 bylo ve Velkých Pavlovicích
vysazeno rekordní množství zeleně, 186
vzrostlých stromů a přes 1000 keřů.
Narodilo se 31 dětí, zemřelo 30 občanů.
Ke dni 31. 12. 2011 měly Velké Pavlovice
3 058 trvale žijících obyvatel.

•
•
•

