Velké Pavlovice

ohlédnutí za rokem 2015

Leden
• K 1.1.2015 žilo ve Velkých Pavlovicích
3 051 obyvatel. Průměrný věk obyvatel činil 41,6 let.
• V rámci Tříkrálové sbírky pořádané
charitou ČR velkopavlovičtí koledníci, chlapci i děvčata, vykoledovali v ulicích města výtěžek ve výši
80 322,-Kč.

• Objekt sokolovny byl převeden do
správy Ekocentra Trkmanka, příspěvkové organizace města, a stal se
již tradičně v zimním čase místem
konání plesů, ve víru hudby, tance
a zábavy.

ných konstrukcí zábradlí z vrstveného bezpečnostního skla a dveře vstupu do sálu. Zmodernizovaný prostor
opět plnohodnotně slouží ke kulturnímu vyžití občanů.

• Tradice spojené s obnovou lidového
kroje, díky zručnosti a šikovným rukám paní Žanety Buchtové a díky velkému zájmu žen přiučit se, jak na to,
ožily v Ekocentru Trkmanka. Nebývalý zájem o žehlení krojových sukní
přilákal k natáčení i Českou televizi
Brno.
• Masopust, masopust, do kola mě holka pusť… Pod taktovkou Ekocentra
Trkmanka se i u nás zrodilo masopustní veselí a do ulic města vyšel průvod
veselých masek a taškařic. Bylo tomu
snad po prvé, neboť naše historické
prameny o této tradici mlčí.

• Na sklonku zimy, s příchodem jarního
počasí, byly opět započaty nikdy nekončící práce spojené s ochranou životního prostředí, týkající se ozdravného průřezu a ošetření vzrostlých
a nemocných stromů a keřů.
• Díky každoroční ekologické akci,
kterou byl velký jarní úklid, byla i tentokráte s pomocí zájmových spolků
a občanů, vyčištěna veřejná prostranství ve městě a příroda v okolí. Úklid
byl zaměřen na sběr odpadků, ořez
dřevin, vyhrabávání staré trávy, listí
a likvidaci černých skládek.
• Budova knihovny a turistického informačního centra prošla kompletní
rekonstrukcí vnitřních prostor. Práce
se týkaly výměny oken, zhotoven byl
sádrokartonový podhled, instalace
osvětlení, pokládka dlažby a podlahy. Nový, příjemný interiér si opět
okamžitě získal vděčné čtenáře a návštěvníky.

Duben
• I výkyvy počasí bývají hříčkou přírody. Ledovou plochu na hřišti za kostelem, která díky mrazivému počasí
na přelomu roku a v prvních lednových dnech sloužila k zimním radovánkám, vystřídaly ve druhé polovině
ledna rozkvetlé sněženky.

Únor
• V mezidobí plesů byly v sokolovně
dokončeny poslední práce spojené
s úpravami interiéru týkající se jeviště, šaten a soc. zařízení v zákulisí,
schodiště, osazeny byly výplně nos-

Březen

• Začátkem dubna byly zahájeny práce na opravě fasády nejvýznamnější
historické památky - kostela Nanebevzetí Panny Marie. Souhrnné náklady přesáhly milion korun. Část byla
hrazena z rozpočtu města, část pokryly dotace z Ministerstva kultury
a Jihomoravského kraje a finanční
dary občanů.
• Na gymnáziu a ve sportovní hale ZŠ,
v rámci stavebních prací nastartovaných na podzim roku 2014, probíhalo
zateplení obvodového pláště a střešní
konstrukce. Celková investice na tuto
akci dosáhla cca 6,5 mil. Kč a byla
podpořena dotací ze SFŽP.
• Zahájení turistické sezóny se neslo ve
znamení turistického výšlapu. Účastníci „Jarní šlapky“ zdolali v chladném „aprílovém“ počasí trasu dlouhou 10 km, vedoucí z Velkých Bílovic
do Velkých Pavlovic.
• Novinkou jarní sezóny a místního
trhu spotřebitelů se staly Farmářské
trhy pořádané 2x do měsíce v chovatelské hale, ve spolupráci Kristýny
Volhejnové a místního Českého svazu
chovatelů.

• V rámci II. etapy projektu Revitalizace zeleně města Velké Pavlovice,
Operační program Životní prostředí
- Pro vodu, vzduch a přírodu, byly vysazeny stromy na louce u rybníka a ve
sportovním areálu TJ Slavoj.
• Dne 25. května se stala dopravní
nehoda na železničním přejezdu ve
směru na Bořetice. Nákladní auto se
střetlo s vlakem, který vykolejil a převrátil se. Nehoda se na štěstí obešla
bez vážných zranění.
• Dne 29. května se v kostele Nanebevzetí Panny Marie konala „Noc kostelů“. U nás 7. ročník této mezinárodní akce, která otevírá brány kostelů
pro veřejnost, byl spojen s výstavou
fotografií prvního svatého přijímání
dětí od roku 1931 do současnosti.

• Letecký klub Nad krajem André
oslavil 3. výročí otevření letiště,
uspořádal slet ultralajtů s možností
vyhlídkových letů, spojený v rámci
dětského dne s programem pro děti.
Zúčastnilo se ho 45 letadel, což je zatím rekordní počet letiště.
• Dne 29. června, po šesti letech působení, byl z funkce ředitele základní
školy pro závažnou trestnou činnost
odvolán RNDr. Ludvík Hanák

Červenec

Červen

• Horká letní sobota 4. července byla
spojena s vůní a chutí meruněk.
II. ročník Velkopavlovického meruňkobraní přilákal do Ekocentra
Trkmanka desítky návštěvníků, kteří
ochutnali pestrou nabídku meruňkových dobrot.

• Na technicky i časově náročnou
etapu prací v ul. V Sadech - opravu
a položení nového vodovodního řadu
v délce 500m, která byla ukončena ve
druhé půli měsíce, navázala rekonstrukce veřejného osvětlení, budování
chodníku a parkovacích ploch.

Květen

• Sbor dobrovolných hasičů oslavil
10. května 125. výročí založení sboru. Součástí oslav byla dětská soutěž
v požárním útoku.

• Nádvoří Ekocentra Trkmanka výrazně změnilo svou tvář. Nový objekt,
s jehož výstavbou bylo započato začátkem roku, nabízí nové možnosti
ubytovaní a dílny pro tvůrčí činnost.
V této době již stavební práce vrcholily, začalo se pracovat na úpravách
venkovního terénu, které zakončily
zahradnické úpravy a výsadby.

• Když se parný den nachýlil, přišlo
na řadu příjemné večerní ochlazení
a návštěva nočních otevřených sklepů umocněná zážitkem spojeným
s ochutnávkou vín ve 20 sklepech vinařů ze spolku Víno z Velkých Pavlovic.
• Noční soutěž v požárním útoku již
patnáctým rokem pořádali místní
dobrovolní hasiči. Celkem 14 družstev bojovalo o vítězství, které tentokráte nebylo domácím souzeno.
• Po osmi měsících stavebních prací nastal čas předání hotového díla. Ekocentrum Trkmanka převzalo do užívání
nový objekt, který byl spoluﬁnancován
80 % dotací ze SFŽP. Dne 29. července,
v rámci dne otevřených dveří, zavítali na
prohlídku nové přístavby první občané.

Září

Říjen
• Historickou budovu sýpky sevřelo
lešení. Díky krokům soukromého investora, majitele sýpky, byla zahájena
její rozsáhlá rekonstrukce. Přeměna
této stařičké budovy v hotel se zdála
býti snem. Zahájené práce však pokračují v takovém rozsahu a tempu,
že by mělo být dílo hotovo do konce
roku 2016. To je úžasná zpráva a obrovský přínos pro město.

Srpen
• Po čtyřech letech působení z naší farnosti odešel pan farář ThLic. Marek
Kardaczyňsky. Duchovním správcem farnosti se stal od 1. 8. 2015 pan
R. D. PaedDr. Marek Slatinský.
• Tradiční hody byly zahájeny v neděli 16.
srpna. Dlouhý průvod chasy v nazdobených krojích vedl ulicemi města první
pár Jaromír Hasík a Sára Bezoušková.

• Základní umělecká škola zahájila
1. září 20. školní rok svého samostatného působení. Maximální kapacita
školy je 126 žáků. Pedagogický sbor
tvoří 14 učitelů s aprobací pro vyučování zpěvu a hře na téměř všechny hudební nástroje.
• Putovalo se a nejen za burčákem…
v sobotu 5. září se vydali turisté na
kolech i pěšky poznávat krásy Modrých Hor.
• Koncem září byly zahájeny práce na
opravě povrchu sportovního školního stadionu. Zaměstnanci Služeb
města odstranili starý povrch a položili ho na hřiště za kostelem. Na
stadionu srovnali terén, na který byl
položen moderní povrch 3. generace.

• Velkopavlovické vinobraní – místní
vinařská slavnost - dva dny prozářené sluncem o posledním prázdninovém víkendu, byly slavností vína,
burčáku, folklóru a dobré zábavy.

• 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.

• S extrémním suchem, které u nás
panovalo, se réva vypořádala díky
hlubokým kořenům relativně dobře,
hrozny byly krásné a zdravé. Letní
i podzimní teplé počasí jim dodalo
vysokou cukernatost. Vinaři byli rádi
za hojnou a kvalitní sklizeň. Vyhlídky
pro ročník 2015 jsou téměř špičkové,
zvláště pro červená vína.

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

• Pracovníci služeb města zahájili v ul.
Nádražní výkopové práce pro výměnu vodovodního řádu. Ve stavební lokalitě Padělky pokračovaly práce na
prodloužení vodovodního řadu k novostavbám RD.
• Rada města, na základě konkurzního
řízení, jmenovala ředitelem Základní školy ve Velkých Pavlovicích pana
Mgr. Michala Riláka. Nové funkce se
ujal dne 1. listopadu.

Listopad
• V neděli 8. listopadu padaly teplotní
rekordy. Na ŠSV se rtuť teploměru

vyšplhala ve 12.30 hodin na téměř
neuvěřitelných 21°C. Na čtyřech místech republiky padl absolutní teplotní
rekord.
• Svatý Martin na bílém koni sice nepřijel, za to jubilejní 10. ročník Svatomartinských otevřených sklepů
splnil očekávání mnoha návštěvníků,
kteří proudili ze sklepa do sklepa, aby
ochutnali nejen mladá vína s prestižní známkou Svatomartinské.
• V den státního svátku 17. listopadu byla uzavřena turistická sezóna.
„Podzimní šlapka“ voněla svařákem
i podzimním listím. Start byl zahájen
na školním stadionu, odkud se účastníci vydali po trase okolní krajinou.

Prosinec
• Chrámovému sboru Laudamus se
dostalo velké cti, byl pozván ke společné oslavě mše svaté do Katedrály
sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.
4. prosince zde vystoupil, společně
s jinými sbory, na mši svaté, kterou
celebroval pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.

• Stalo se již dlouholetou tradicí, že
se po svátku sv. Martina setkávají
vinaři, aby náboženským obřadem
poděkovali Bohu za úrodu ve vinicích
a požehnali mladému vína. Slavnostního požehnání ve Vinných sklepech
Františka Lotrinského se ujal pan farář Marek Slatinský.

• Velké Pavlovice leží v nejteplejším
a nejsušším místě republiky. Průměrná teplota v roce 2015 naměřená meteostanicí ve ŠSV dosáhla 11.8°C, což
je o 2,4°C nad republikovým průměrem. Za celý rok u nás spadlo 281,49
mm srážek, což je o 249,5 mm méně,
než v roce 2014.
• 17. prosinec se zapsal do historie
města. Na jednání zastupitelstva
města, byl bez uvedení důvodu, neočekávaně, odvolán z funkce starosty města pan Ing. Pavel Procházka.
Funkci starosty města zastával od
roku 2006. Novým starostou byl zvolen Jiří Otřel.
• Plnění rozpočtu v roce 2015 tvořily
celkové příjmy ve výši 77 618 924,Kč, celkové výdaje 70 039 907,- Kč,
celkové financování -7 579 017,- Kč.
• V roce 2015 se ve Velkých Pavlovicích
narodilo 20 dětí, zemřelo 32 občanů.
Dne 31.12.2015 v městečku žilo 3 063
občanů. Věkový průměr činil 42 let.
Dagmar Švástová

