VELKÉ PAVLOVICE

ohlédnutí za rokem 2012

LEDEN
•

Do pokladničky pod vánočním stromem
u radnice občané věnovali 11.100,- Kč.
Výtěžek sbírky byl věnován dětem do Dětského domova v Mikulově. Do Tříkrálové sbírky občané města přispěli částkou
ve výši 77.000,- Kč.

ÚNOR
•
•

Na přelomu ledna a února přišly třeskuté holomrazy, na které již čekali ve Vinařství Baloun, aby mohli sklidit hrozny na ledové víno.
Začátkem února se díky pracovníkům
služeb města a hasičů proměnilo hřiště
u kostela na ledovou plochu. Zimní počasí
přálo bruslařským radovánkám po dobu
dvou týdnů.

•

•
•
•

•

Plesovou sezonu zahájila 7. ledna na Krojovaném plese Velkopavlovická chasa slavnostním předtančením Moravské besedy.

•
•

•
•
•
•
•

Dvorní křídlo Zámečku bylo zastřešeno.
Zedníci pokračovali stavebními úpravami
vnitřních prostor.
Stavbaři využili pro ně příznivého průběhu zimy a intenzivně pracovali na výstavbě vinařské uličky v nově rostoucí ulici
Pod Starou Horou.
Na Mysliveckém plese se tančilo i střílelo.
Zpestřením plesu byla totiž laserová střelnice.
Vinařství Baloun získalo ve Francii čtyři
medaile.
Naši občané starší generace se sešli
po čtyři zimní podvečery na přátelském
posezení na radnici.

Vinaři ze spolku Víno z Velkých Pavlovic
pořádali v sobotu 4. února II. Vinařský ples.
Na uvítanou dostala každá z přítomných
dam růži a každý účastník plesu bez rozdílu
dostal uvítací přípitek.
V řadě již osmý Studentský ples, pořádaný v režii studentů, učitelů a rodičů, se
uskutečnil v pátek 17. února 2012 v sále
sokolovny. Tradicí studentského plesu je
slavnostní předtančení polonézou studenty třetích ročníků.

•

Dalším plesem sezóny byly ŠIBŘINKY. Tentokráte návštěvníci překvapili množstvím
originálních a neotřelých masek.

•
•

•

28. ledna se tančilo na Společenském plese
DSO Modré Hory.

Na místní výstavě vín s přehlídkou oceněných vín, kterou pořádala základní organizace ČZS Velké Pavlovice a spolek vinařů
Víno z Velkých Pavlovic, bylo přihlášeno rekordních 574 vzorků, 381 z nich pocházelo
od drobných vinařů, 193 od větších vinařských firem.

DUBEN

BŘEZEN
•

V pondělí 5. března v 7.45 došlo na železničním přejezdu ve Velkých Pavlovicích
v ulici Hodonínská ke srážce osobního
vlaku a dodávky. Vlak převážel asi 20 osob
a po srážce vykolejil. Havarovaná dodávka
zůstala mimo kolejiště. Na štěstí se nikomu
nic vážného nestalo.
V sobotu 17. března se ve velkopavlovické
sokolovně konal poslední ples společenské
sezóny 2012 - Country bál. Ten každoročně
pořádá YMCA Rakvice.
Vinařství Miroslav Mikulica si z pařížské
Vinalies Internationales přivezlo vzácný
stříbrný kov za víno Rulandské bílé 2011
pozdní sběr.
V sobotu 24. března 2012 se již podruhé konal „Velký jarní úklid města“. Snad
všechny věkové skupiny, organizace a spolky se pustily do poklízení ulic města, zahrádek, čištění od odpadků a černých skládek
v okolí města.

•

Historický sklep rodiny Lacinů, nacházející
se v ulici V Údolí, získal v soutěži „O nejlépe
opravenou kulturní památku Jihomoravského kraje 2011“ 3. místo v hlavní kategorii „Velké stavby“.
Pracovníci Služeb města Velké Pavlovice
pracovali na údržbě zeleně. Formovali korunky mladých stromů, doplňovali stromořadí a opravovali chrániče kmenů. Ovšem
hlavním úkolem byla důkladná zálivka mladých stromů.
Odborníci z arboristické firmy ošetřili stromy
vrb, které rostou v aleji kolem silnice směrem
na sousední obec Němčičky.

•
•

•

V neděli 15. dubna 2012 byla odhalena
s důstojností vojenských poct pamětní deska k uctění památky občana Velkých Pavlovic plukovníka letectva Josefa Pavelky.

•

•
•
•

•
•

V březnu a dubnu roku 2012 bylo v katastru města Velké Pavlovice vysazeno celkem
108 vzrostlých sazenic mladých stromků.
V sobotu 28. dubna 2012 vysílaly rozhlasové vlny stanice Praha - Český rozhlas 2
přímý přenos z Velkých Pavlovic. Známá
redaktorská dvojice Pavel Kudrna a Jiří
Kokmotos v pořadu Výlety pozvala posluchače do našeho vinařského městečka,
které nabízí návštěvníkům pohostinnost,
pěkné prostředí, živý folklór a zajímavé turistické cíle v čele s rozhlednou Slunečná.
Zásah sedmi hasičských jednotek si 29. dubna vyžádal požár skládky ve Velkých Pavlovicích. Oheň se tam rozšířil krátce před půlnocí. Hasiči kvůli němu vyhlásili dokonce druhý
stupeň požárního poplachu.
V dubnu 2012 uspořádali studenti velkopavlovického gymnázia úspěšný charitativní koncert APRÍLES 2012. Studentům se pro NF KRTEK, který pomáhá
a podporuje onkologicky nemocné děti
z regionu Morava, podařilo získat neuvěřitelných 43.290,- Kč.

•

•

těže se stalo bílé víno odrůdy Sauvignon
z Vinařství Proqin Velké Němčice.

KVĚTEN
Stovky milovníků vína navštívily v sobotu 5. května 2012 Velké Pavlovice. Vinaři
ze spolku Víno z Velkých Pavlovic zvali
do Májových otevřených sklepů, kterých
při této příležitosti otevřeli rovných třináct.
Pracovníci služeb města vysadili zelený
pás z tavolníků mezi vozovku a chodník
v Nové ulici.

ČERVEN
•
•

Byla zahájena generální rekonstrukce zahrady mateřské školy.

V pátek 18. května klesly teploty brzy ráno
pod bod mrazu. V údolích a kotlinách napáchal mráz škody jak na vinicích a ovocných
stromech, tak na zelenině a bramborách.
Díky velmi členitému katastru Velkých Pavlovic nebyly škody na hlavní pěstované kultuře – révě vinné nijak zásadní.
Třetí květnovou sobotu se uskutečnila Májová přehlídka modrohorských mužáckých
sborů pod rozhlednou Slunečná ve Velkých
Pavlovicích.

•

V neděli 3. června 2012 se konal již V. jubilejní Festival mladých dechovek Mirka
Pláteníka.

•

V pátek 8. června 2012 se na zdejším
gymnáziu uskutečnilo slavnostní předání
maturitních vysvědčení novým absolventům školy. Maturovalo 21 studentů oktávy
a 24 studentů čtyřletého studijního oboru.
V týdnu od 7. do 14. června spadlo
127,38 mm srážek, to je téměř 37 % ročních srážek.
Pracovníci služeb města dokončili generální opravu příjezdové obslužné komunikace
v areálu mateřské školy.
V neděli 17. června se v krásném prostředí velkopavlovické myslivny konaly střelby
na loveckém kole O pohár města Velké Pavlovice. Z místních střelců se nejlépe umístil
Jan Krejčiřík, který si vystřílel osmé místo.
Pracovníci služeb města začali s postupnou
opravou chodníků na hřbitově.

•
•
•
•

•

Ve dnech 26. a 27. dubna 2012 se v Monte-Carlu konal šestý ročník mezinárodní soutěže vín Femmes et Vins du Monde. Vinařství Baloun z Velkých Pavlovic již popáté
v Monte-Carlu obhájilo své zlato (Sauvignon 2011) a navíc si odneslo ještě tři stříbrné Novy za Sylvánské zelené, Chardonnay
a Ryzlink vlašský, všechna ročníku 2011.

•
•

V pátek 1. června otevřel své dveře široké
veřejnosti v rámci mezinárodního projektu
NOC KOSTELŮ také kostel Nanebevzetí
Panny Marie ve Velkých Pavlovicích.
Rodinné vinařství Buchtovi získalo šest medailí z 8. ročníku mezinárodní soutěže vín
FESTWINE. Domů si přivezli jedenkrát
zlato, čtyřikrát stříbro a jedenkrát bronz.

Základní škola Velké Pavlovice v pondělí
21. května 2012, slavnostně otevřela novou,
moderně zrekonstruovanou učebnu – tzv.
posluchárnu, která se nachází v budově
II. stupně školy.
V pondělí 28. května 2012 byly na našem
gymnáziu zahájeny ústní maturitní zkoušky.
Ve dnech 25. a 30. května 2012 ve Velkých
Pavlovicích ohodnotili odborní degustátoři 486 vzorků vín, které byly přihlášeny
do Národní soutěže vín Velkopavlovické vinařské podoblasti 2012. Šampionem sou-

•

•

•

Poslední červnová a zároveň první prázdninová sobota byla zasvěcena putování
po cyklostezce Krajem André.

ČERVENEC
•

Po dokončení pěšinek, cestní sítě, vybudování závlahy a výsevu trávníku pokračovaly
další práce podle projektu rekonstrukce
zahrady u mateřské školky. Do záhonů
byly vysazeny trvalky a traviny, které svým
postupným kvetením budou zkrášlovat
zahradu během vegetačního období.

ZÁŘÍ

•

•

•
•
•
•

V sobotu 7. července 2012 proběhl na tréninkovém hřišti TJ Slavoj Velké Pavlovice
již dvanáctý ročník noční soutěže v požárním útoku „O putovní pohár starosty města Velké Pavlovice“. Soutěže se zúčastnilo
17. družstev.
Na připraveném městském pozemku
v rozvojové výstavbové trati Padělky byla
zahájena stavba projektu „Byty pro seniory I. etapa“.
V sobotu 21. července 2012 uspořádala
chasa tradiční Zahrávky hodů. Kromě taneční zábavy s dechovou hudbou Pálavanka proběhla i oficiální volba stárků a stárek.
Stavaři intenzivně pracovali na fasádě
Ekocentra Trkmanka.
Ulice V Údolí se dočkala nového chodníku.
S generálkou chodníku se čekalo na ukončení rekonstrukce rozvodu zemního plynu
do jednotlivých nemovitostí v této části
města.

Velkopavlovické vinobraní nabídlo bohatý
kulturní program. Sólo roztančily soubory
Břeclavan a Rožnovští ogaři, vystoupil i muzikálový herec Roman Vojtek.

•
•

O slavnosti vinobraní bylo dne 1. září 2012
otevřeno nové letiště.
Na V. ročník „Putování za burčákem“ se
vydalo více než pět set účastníků.

•
•

VINIUM a.s. zahájila 10. září výkup
hroznů.
Kolumbárium se dočkalo důstojné finální
úpravy. Dokončena byla dlažba, vysazena zeleň, trávníky, nainstalovány truhlíky
na květiny a lavičky k posezení.

Po ukončení generálních oprav středotlakového a nízkotlakového potrubí zemního
plynu byly novým živičným povrchem
vyspraveny úseky vozovek v ulicích Bezručova, Tábor a V Údolí.
Ve středu 15. srpna se konalo slavnostní
otevření nové ulice „Pod Starou Horou“,
kterou tvoří 15 nových netradičních domků moderního pojetí.

S prvním prázdninovým týdnem započala první část výměny oken v budově gymnázia. Firma Pramos Šibořice vyměnila okna v sedmi
učebnách v 1. a 2. patře.
7. července se posedmé, v noci podruhé,
otevřelo osmnáct vinných sklípků místních
vinařů sdružených ve spolku Víno z Velkých
Pavlovic, v rámci již tradiční vyhledávané
akce VÍNO V ORANŽOVÉM aneb noční
otevřené sklepy.

•

•

•

SRPEN

•
•

otevřeno EKOCENTRUM TRKMANKA
– centrum pro environmentální vzdělávání
a VINNÉ SKLEPY FRANTIŠKA LOTRINSKÉHO, a. s..

•
•
•

V neděli 19. srpna byla zahájena slavnost třídenních tradičních hodů. Dlouhý
průvod krojové chasy vedl ulicemi města
první stárkovský pár Martin Buchta a Monika Nesvadbová.

Více než 80 nových knižních titulů nabídla
čtenářům městská knihovna.
MISS VÍNO 2012 má svou vítězku, stala se
jí půvabná Barbora Pleskačová z Velkých
Pavlovic. O korunku krásy bojovala s dalšími
jedenácti finalistkami.
V pátek 31. srpna 2012 bylo slavnostně

ŘÍJEN
•
•

Z AWC Vienna si velkopavlovičtí vinaři
přivezli 28 medailí. Uspělo Vinařství Pavlovín, spol. s r.o., Vinařství Lacina, Vinařství V&M Zborovský, Vinařství Baloun
a Vinium a.s.
Zahrada mateřské školy byla k velké radosti dětí oživena o houpačky, prolézačky
a skluzavku.

•
•

•
•
•

•
•

Ekocentrum Trkmanka zahájilo svou činnost. Pořádá semináře, výstavy, kurzy
i odpolední programy pro děti.
Pekař Jaroslav Pešák získal druhé místo
v krajském kole soutěže Živnostník roku
2012.
Ve dnech 12. a 13. října 2012 proběhly
v České republice volby do Krajských
zastupitelstev třinácti jednotlivých krajů ČR a jedné třetiny Senátu ČR. Ve Velkých Pavlovicích ve volbách do Senátu ČR
získal nejvyšší počet hlasů Ing. Pavel Procházka, na druhém místě skončil Ing. Jan
Hajda. Po sečtení hlasů druhého kola hlasování se stal senátorem za okres Břeclav
Ing. Jan Hajda za Českou stranu sociálně
demokratickou.
Autorské čtení Michala Viewegha zcela
naplnilo výstavní sál radnice. Účast návštěvníků překvapila i samotného autora.
Poslední říjnovou sobotu požehnal P. ThLic. Marek Kardaczyński na myslivně sochu sv. Huberta, která vznikla v rámci řez
bářského sympozia v roce 2010.

•
•

•
•

LISTOPAD
•
•

Ve výstavním sále Ekocentra Trkmanka již
proběhlo i několik výstav. Jednou z nich
byla autorská výstava fotografií místního
občana pana Milána Pecky.
Pracovníci služeb města vybudovali na polní
cestě do Staré hory záchytný žlab na dešťovou vodu, který bude sloužit zejména při
velkých dešťových srážkách v letním bouřkovém období.

•

Svatomartinskými otevřenými sklepy prošlo v sobotu 10. listopadu na 1000 milovníků mladého vína. Přijeli za mladým vínem
do sklepů místních vinařů doslova ze všech
koutů republiky, mnozí i ze zahraničí.
PODZIMNÍ ŠLAPKA udělala 17. listopadu tečku za cykloturistickou sezónou.
V podvečer se po letech s velkým úspěchem setkal LAMPIONOVÝ PRŮVOD
pro děti.

Šampionem Promenády červených vín 2012
se stal Cabernet Sauvignon, výběr z hroznů
2011 PATRIA KOBYLÍ a.s.
Do příchodu zimy tesaři velmi intenzivně
pracovali na dřevěných střešních konstrukcích budovaného objektu bytů pro seniory.

•
•

Stalo se již tradicí, že v čase adventním
pořádá Základní umělecká škola vystoupení žáků a učitelů pro I. i II. stupeň základní
školy.
Do zimního předvánočního období krásně
zapadl vzpomínkový večer, který dechová
hudba STAROHORKA uspořádala u příležitosti 40. výročí od svého vzniku.

•

O poslední adventní neděli se na náměstí
u radnice uskutečnil tradiční Vánoční jarmark. Návštěvníky čekala spousta
stánků s dárkovým, převážně ručně vyráběným zbožím, zabíjačkové speciality, svařené víno, medovina. Děti odeslaly balónky
s přáníčky pro Ježíška, v Ježíškově dílně si
vyrobily nejrůznější dárečky, den byl obohacen o vánoční vystoupení v podání místních souborů.

•

Dobrovolné vstupné ve výši 6.314,- Kč,
které vybral Dámský klub na výstavě „Velkopavlovické ženy a volný čas“, bylo věnováno Dětskému domovu ve Štítech v Orlických horách.
Svatoštěpánskou mši v kostele Nanebevzetí Panny Marie doprovodil dívčí pěvecký
sbor při ZUŠ pod vedením paní Květoslavy
Jarošové a Mileny Karberové, za hudebního doprovodu dechové kapely pod vedením
MgA. Zbyňka Bílka.
Ve středu 26. prosince se uskutečnil již
19. ročník Memoriálu Vladislava Trsťana
v malé kopané. 19. ročníku se zúčastnilo
16 mužstev ve 4 skupinách. Zvítězili brněnští Romanovci, druhou příčku vybojovaly velkopavlovické Padělky.
Stovky občanů přišly na náměstí u radnice
přivítat příchod Nového roku. Šampaňské
a ohňostroj vytvořily slavnostní náladu mezi
přítomnými.

PROSINEC
První adventní neděli, za slavnostního zpěvu dětí ze ZUŠ, se rozzářil vánoční strom
u radnice.
Miss víno z Velkých Pavlovic se stala jednou z deseti nejkrásnějších dívek na světě.
Rozhodlo o tom světové finále Miss turismus v čínském Nanjingu.
Barbora Pleskačová se probojovala mezi
padesáti krásnými reprezentantkami jednotlivých zemí do Top 10.

•

•

•

Věra Procingerová

