Velké Pavlovice
ohlédnutí za rokem 2019

Leden
• K 1. lednu 2019 žilo ve Velkých Pavlovicích 3.075 obyvatel.
• Družstvo z devátých tříd ZŠ Velké Pavlovice třikrát po sobě zvítězilo v dětské
televizní vědomostní soutěži Bludiště
a získalo tak tzv. „zlatý hattrick“.
• Leden roku 2019 byl nebývale bohatý
na sněhovou nadílku. Jeho odklízení
plně zaměstnalo pracovníky služeb města a to i pohotovostně mimo běžnou pracovní dobu.
• Koledníkům se při Tříkrálové sbírce podařilo vybrat 100.031 Kč.

Únor
• V pondělí 4. února čerpali hasiči dvakrát
vodu. V obou případech vyjížděli na ulici
Zahradní, kde byla porucha na vodovodním řadu.

Březen

•.C°

• Ostatkový průvod obdržel u radnice
svolení od starosty města a Velkými
Pavlovicemi se v sobotu 2. března vydal
již popáté.

• Na jednání zástupců DI PČR Břeclav,
SÚS JMK, MěÚ Hustopeče a města  
Velké Pavlovice byla řešena nebezpečná
betonová vpusť na dešťovou vodu u vjezdového ostrůvku do Velkých Pavlovic
ve směru od Bořetic. Bylo rozhodnuto,
že bude odstraněno zábradlí a položen
kovový rošt.

• Pracovníci Služeb města položili zámkovou dlažbu před kostelem, opravili
a předláždili parkoviště před kinem,
přeložili dlažbu v uličce mezi COOP
a pekařstvím paní Pláteníkové. Dále
dokončili terénní úpravy u podélného stání mezi hasičskou zbrojnicí
a kostelem a zbudovali nové odpočinkové místo v lesoparku u zastávky ČD.
• Zaměstnanci města pokračují v rekonstrukcích sociálních zařízení na gymnáziu i na městském úřadě.

• Z prestižní soutěže Vinalies Internationales si Vinařství Baloun přivezlo
5 medailí.

• Po několika letech se ve Velkých Pavlovicích opět konala Promenáda červených
vín. V soutěži se sešlo 230 vzorků pouze
od registrovaných vinařů.

• Kromě maškarního bálu se v březnu konal i ples Gymnázia Velké Pavlovice.

• Plesovou sezónu zahájil Krojovaný ples.
Dalším v pořadí byl ples myslivecký.

• Myslivci v březnu vysadili na městských
pozemcích 20 stromů starých krajových
odrůd jabloní a hrušní.
• Dne 23. března se uskutečnil již 4. ročník
Běhu o velkopavlovickou meruňku. Závodu se zúčastnil rekordní počet závodníků – 384 ve všech kategoriích, což bylo
oproti předešlému roku o 121 více.

• VHS Břeclav provedly opravu kanalizace v ulici Tovární.
• Dne 21. ledna vytvořili hasiči společně
s pracovníky Služeb města ledovou plochu na hřišti za kostelem.
• Poslední únorovou sobotu se již tradičně
ve Velkých Pavlovicích konal Společenský ples Modrých Hor pořádaný DSO
Modré Hory.
• Ve čtvrtek 28. února vyvrcholil příliv
velmi teplého vzduchu na naše území.
Meteostanice ve Velkých Pavlovicích
na Šlechtitelské stanici vinařské zaznamenala teplotu 19,2 °C.

• Dne 26. března rozkvetly meruňkové sady.

Duben
• Sběrna prádla byla přesunuta do vestibulu prodejny COOP.

dena v části ulice Za Dvorem. Firma
Stavoč, spol. s r.o. z Horních Bojanovic
ve spolupráci s VaK, a.s. Břeclav provedla generální rekonstrukci vodovodu
v ulici Pod Břehy.

• Pracovníci stavební skupiny Služeb města vyměnili nevyhovující
povrch na dětském hřišti u kostela
za říční oblázky.

• Pracovníci služeb města provedli pravidelný jarní omlazující ořez vrb.

• Byla zahájena rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Za Dvorem, od kruhového objezdu po křižovatku s ulicí Střední.

• Čtvrtá májová sobota s datem 25. května patřila modrohorským mužáckým
sborům, které se sešly tentokrát na
nádvoří Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.
• Ve dnech 24. a 25. května proběhly volby
do Evropského parlamentu. Ve Velkých
Pavlovicích přišlo k volbám 766 voličů
z celkové počtu 2.549, volební účast tak
byla 30,05 %.
• V sobotu odpoledne 25. května proběhla na kynologickém cvičišti ve Velkých
Pavlovicích akce pro celou rodinu s názvem „Děti a psi“, kterou pořádal místní
Kynologický klub pod záštitou Ekocentra Trkmanka.

• Dne 6. dubna proběhla celostátní akce
„Ukliďme svět – ukliďme Česko“.  Uklízelo se i v našem městě a zapojilo se
mnoho občanů, ať už samostatně, nebo
sdružených ve spolcích.

• Celostátního kola soutěže Ars Poetica
– Puškinův památník v Praze se zúčastnili také studenti ruského jazyka z Gymnázia Velké Pavlovice, pod vedením paní
učitelky Mgr. Jany Lorenzové.
• V horní části ulice Zahradní byla po výměně vodovodního řadu provedena rekonstrukce chodníku.

• Teplotechna Ostrava, a.s. provedla rekonstrukci rozhledny Slunečná. Vyměněny byly všechny dřevěné části.
• V týdnu, od 27. do 31. května, proběhla
rychlá rekonstrukce pošty. Ta spočívala
ve výměně starých oken za nová plastová
a ve výměně dvou kusů dveří za kvalitní
z hliníku.

• Na výstavě 30 vín Modrých Hor se utkalo 189 vín, z toho bílých 114, červených
61 a rosé 14, z pětice obcí mikroregionu
Modré Hory.

Květen
• Na ulici Zahradní, od křižovatky s ulicí
Příční po ulici Vinařská, byla provedena
rekonstrukce vodovodního řadu v celkové délce 230 m, generálka vodovodního
řadu a pokládka chodníku byla prove-

• Květnový úhrn srážek činí 144,64 mm,
přičemž dlouhodobý květnový průměr je
pouhých 63 mm. Problémem v letošním
roce tedy není úplný nedostatek srážek,
ale jejich nerovnoměrnost.

Červen
• V letošním školním roce maturovalo
na gymnáziu 23 studentů oktávy a v maturitní třídě 4.A maturovalo 18 studentů
čtyřletého studijního oboru.
• V soutěži Miss OK v Mikulově získala třetí místo a titul druhé vicemiss
Sarah Horáková.

• Ve městě proběhly drobné opravy komunikací.

Červenec
• V červenci a srpnu byla provedena rekonstrukce kuchyně v mateřské škole.
Celkové náklady včetně nových spotřebičů jsou vyčísleny na 4.500 tis. Kč.

• 200 stromů na Náměstí 9. května, v ulici
Dlouhá a v ulici Hlavní získalo pasport
o posouzení zdravotního stavu.
• Zhruba tisícovka návštěvníků se účastnila již tradičního Velkopavlovického
meruňkobraní a večerních otevřených sklepů.

• Pracovníci firmy JM Demicarr, s.r.o.
ze Slavkova u Brna opravili běžecké dráhy na školním stadionu, který je využíván žáky gymnázia a základní školy.

• Firma STRABAG, a.s. provedla ve městě
opravy kanalizačních vpustí.

Září
• Další ulicí, která se dočkala rekonstrukce
vodovodního řadu, je ulice Herbenova.
• Na komunikaci podél železniční trati od
lesoparku ke Šlechtitelské stanici bylo
namalováno pět her, které si mohou zahrát jak dospělí, tak děti.

• Dne 10. září musely dopolední vlaky
na trati mezi Hodonínem a Zaječím
nahradit autobusy. Nedaleko železniční zastávky u Velkých Pavlovic totiž
ze sousedních vinohradů a malé části
svahu splavil silný noční déšť hlínu přímo na koleje.
• Dvanáctý ročník Putování za burčákem
po Modrých Horách tentokrát propršel.
Velký obdiv patří těm, kteří se přesto zúčastnili.

Srpen
• Po výměně vodovodu v ulici Herbenova pokračuje rekonstrukce vodovodního řadu v části Náměstí 9. května
a v ulici Hlavní.
• Velkopavlovické krojované hody se konaly ve dnech 18., 19. a 20. srpna. V čele
průvodu šel první pár Oldřich Vymazal
se Štěpánkou Veverkovou.

• Město Velké Pavlovice nechalo upravit
a zalít praskliny na cyklostezce v lokalitě
Nad Zahrady u rozhledny Slunečná.

• Dne 31. října předal generální ředitel HZS ČR genpor. Drahoslav Ryba
medaili za statečnost nstržm. Petru
Hlávkovi (SDH Velké Pavlovice, HZS
Jihomoravského kraje), který se zúčastnil záchranných prací při vyproštění
velkopavlovického občana zasypaného
v 10 metrů hluboké studni.
• Městská knihovna pozvala a spolu se
čtenáři přivítala na poutavé besedě populární spisovatelku Alenu Mornštajnovou, autorku současného knižního bestselleru z období II. světové války Hana.

• Dne 18. září projížděl přes Velké Pavlovice konvoj s nadměrným nákladem,
tvořeným dvěma soupravami, každá
z nich byla dlouhá cca 34 m, široká 6 m
a vysoká 7,3 m. Další nadměrný náklad
naším městem projížděl v pátek 20. září.

Listopad
• Ve výstavním sále městského úřadu se
konala výstava fotografií „Lidé v pohybu“, představila spolupráci mezi fotografy z Velkopavlovicka a členy Fotoklubu při Záhorském osvětovém středisku
v Senici.

Říjen
• Začátkem října byla dokončena oprava 110 metrů dlouhého úseku vozovky z žulových kostek na ulici Střední,
od křižovatky ulic Vinařská a Střední,
tedy zhruba polovina horní části ulice.

• V části ulice Nová byl ve spolupráci
s VaK Břeclav, a.s. vyměněn vodovodní řad.

• Dne 15. listopadu zemřel dlouholetý představitel města, pan Pavel Procházka. Starostou města byl v letech
2006–2015.
• V sobotu 16. listopadu se konaly Svatomartinské otevřené sklepy. Pro návštěvníky, ale i pro místní obyvatele byla připravena přehlídka traktorů a alegorický
vůz se dvěma bohyněmi vína. Role svatého Martina se ujal Petr Mikulica.

Prosinec
• Město Velké Pavlovice pro občany připravilo týdenní stolní kalendář na rok
2020.
• Na benefičním koncertu pro děti z Dětského domova ve Štítech, který pořádal
Hanáckoslováchý krúžek, byla vybrána
částka 12.838 Kč.

• Výtěžek
studentského
jarmarku,
22.956 Kč předali studenti Petříkovi
Holinkovi z Hodonína, který trpí závažnou chorobou (Duchennova svalová dystrofie).
• Sblížení generací – tak by se dalo nazvat
společné setkání dětí ze Základní školy Velké Pavlovice a seniorů na nádvoří
seniorských bytů, kde si spolu zazpívali
koledy a vánoční písničky.

• Kašna před radnicí prošla očistou.
S nánosem vodního kamene v kombinaci s řasou si poradily až malé peletky
skla, které povrch kašny v kombinaci
se stlačeným vzduchem očistily.

• V sobotu 23. listopadu se vydaly poprvé
krojované děti za doprovodu DH Sokolky průvodem Velkými Pavlovicemi
na Kateřinské hodečky.

• Ve městě proběhly drobné opravy komunikací.

