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VÁNOČNÍ 
JARMARK U RADNICE

Neděle 18. prosince 2011
Náměstí před radnicí města ve Velkých Pavlovicích

Těšit se můžete na jarmark se stánky s rukodělným zbožím,
vánočními ozdobami, dekoracemi a laskominami.

V rámci Jarmarku můžete navštívit také oblíbenou

JEŽÍŠKOVU DÍLNU
Děti i dospělí si zde mohou vyrobit pěknou adventní 
ozdůbku či vánoční dárek pro své nejbližší.

a nebo prodejní výstavu
PANENKY V DOBOVÝCH ODĚVECH
Jako občerstvení se budou podávat zabíjačkové speciality, 
uzeniny a chybět nebude ani svařené víno.

V dopoledních hodinách si děti pošlou svá tajná vánoční 
přáníčka přímo k Ježíškovi do nebíčka - stejně jako              
v minulých letech napsaná či nakreslená na originální
JEŽÍŠKOVSKÉ KARTIČKY, které obdrží od organizátorů            
akce, a poté je uvázané na balónky společně vypustí vstříc    
k oblakům.
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ   prosinec 2011/leden-únor 2012
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Sobota 17. prosince 2011, 
sokolovna Velké Pavlovice, start 19.00 hod.

Hosté :
THE SNUFF Praha * ALIENS Velké Pavlovice * HARLEJ  
*  ALKEHOL * + večerní překvapení

Vstupné 250,- Kč
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ROCKOVÁ NÁLOŽ

NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE 
BAVIT V ČASE VÁNOČNÍM 

A NOVOROČNÍ 
BOHATÉ PLESOVÉ SEZÓNY. 

Nabídka je více než bohatá...

Město Velké Pavlovice Vás srdečně zve na

VÁNOCE 
v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie ve Velkých Pavlovicích

Přehled vánočních bohoslužeb

24. prosince 2011 * Štědrý den * 22.00 hod.
Půlnoční mše svatá

24. prosince 2011 * Štědrý den * 23.30 hod.
Půlnoční vánoční setkání před kostelem

25. prosince 2011 * Boží hod vánoční * 10.30 hod.
Mše svatá

26. prosince 2010 * Svátek sv. Štěpána * 10.30 hod.
Hraje a zpívá dětská dechová kapela a dětský pěvecký sbor 
při ZUŠ Velké Pavlovice

Přejeme vám požehnané Vánoce a š�astný nový rok 2012...
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Pod vánočním stromem najdete stejně jako v minulých letech 
pokladničku, do které můžete přispět fi nančním darem opuš-
těným dětem, jež nemohou být ani o době vánoční mezi svými 
nejbližšími.

Předem Vám za ně od srdce děkujeme.

Program dne:
10.00 hod. – zahájení jarmarku
10.35 hod. - děti z Mateřské školy Velké Pavlovice
11.00 hod. – vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
13.00 hod. – country kapela Colorado
14.00 hod. – žáci ZŠ Velké Pavlovice
15.00 hod. – studenti Gymnázia Velké Pavlovice
15.30 hod. – mužácký Presúzní sbor z Velkých Pavlovic
16.00 hod. – vánoční přání
16.05 hod. - žáci ZUŠ Velké Pavlovice
16.30 hod. – country kapela Colorado
V rámci hlavního programu přijde se svým krátkým vánoč-
ním přáním pozdravit všechny přítomné starosta města 
Velké Pavlovice Ing. Pavel Procházka.

Zapomeňte na chvíli na předvánoční shon,
zpomalte v kouzelné době adventní
a přij�te se podívat před radnici.

Přejeme Vám krásný vánoční čas ...



Velkopavlovická chasa Vás srdečně zve na

Sobota 7. ledna 2012, začátek v 19.30 hod., 
sál sokolovny Velké Pavlovice

K tanci a poslechu hraje dechová hudba Lácaranka
Ples bude zahájen vystoupením dětského souboru Sadováček
a předtančením Moravské besedy.
Občerstvení zajištěno.

Vstupné 80,- Kč
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Orel Jednota Velké Pavlovice a farnost Velké Pavlovice 
Vás srdečně zvou na

Sobota 24. prosince 2011, začátek ve 23.30 hod.
před kostelem Nanebevzetí Panny Marie 

Štědrovečerní svařák * Vánoční čaj pro děti * Degustace 
Vašeho vánočního cukroví
(bezedný hrneček bude v prodeji za symbolickou cenu 5,- Kč)

Prosíme všechny:
Víno pro svaření (červené) přineste do 18. prosince 2011 do 
kostela v lahvích nebo PET lahvích (předat prosíme kostelní-
kům). Vzorek vánočního cukroví je možné přinést před 
„Půlnoční mší svatou“.
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PŮLNOČNÍ 
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ 
NA ŠTĚDRÝ DEN

KROJOVÝ PLES
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Dobrovolný svazek obcí Modré Hory
srdečně zve všechny příznivce hudby, tance a dobrého vína 
za zábavou na

který se uskuteční 

v sobotu 28. ledna 2012, začátek v 19.30 hod., 
sál sokolovny Velké Pavlovice 

K tanci a poslechu bude hosty doprovázet Salonní orchestr 
Brno, jehož základní skladbou jsou klasikové salonní literatury 
a autoři světových muzikálových melodií.

Program večera dále nabízí slavnostní předtančení společen-
ských a latinsko amerických tanců v podání slovenského 
tanečního studia Dancer.

Předprodej vstupenek bude zahájen v lednu 
na MěÚ Velké Pavlovice.
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Myslivecká jednota Velké Pavlovice ve spolupráci 
s Městem Velké Pavlovice Vás srdečně zvou na

Sobota 21. ledna 2012, začátek ve 20.00 hod., 
sál sokolovny Velké Pavlovice

K tanci a poslechu hraje dechová hudba Túfaranka

Bohatá, nejen zvěřinová tombola a občerstvení zajištěno.
K jídlu bude připraven zvěřinový guláš!

Vstupné tradičních 80,- Kč
(Předprodej vstupenek 13. 1. 2012 v 18.00 hod. na Myslivně,
dále bude možné vstupenku zakoupit přímo na plese)

M Y S L I V E C K Ý  P L E S

SPOLEČENSKÝ PLES 
MODRÝCH HOR
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Již po osmnácté se uskuteční na druhý svátek vánoční, 
tedy na svátek sv. Štěpána

Turnaj bude zahájen dne 26. prosince 2011 v 8.00 hodin
ve sportovní hale při ZŠ a Gymnáziu ve Velkých Pavlovicích

PLES GYMNÁZIA

Občanské sdružení Víno z Velkých Pavlovic 
Vás srdečně zve na

Sobota 4. února 2012, začátek ve 20.00 hod., 
sál sokolovny Velké Pavlovice

K tanci a poslechu zahraje dechová hudba Gloria,
večerem bude provázet Lenka Fůkalová a Lukáš Gala.

Čeká na Vás bohatá tombola a  taneční vystoupení.

Vstupné je 200,-Kč
(v ceně je sklenička a uvítací přípitek; vstupenky budou 
v předprodeji od 2.1.2012)

II. VINAŘSKÝ PLES
MEMORIÁL 
VLADISLAVA TRSŤANA
v malé kopané

Gymnázium Velké Pavlovice Vás srdečně zve 
na oblíbený a již tradiční

Pátek 17. února 2012, začátek v 19.30 hod., 
sál sokolovny Velké Pavlovice

Na programu bude slavnostní předtančení polonézy 
v podání studentů.

K tanci i poslechu zahraje dechová hudba Lácaranka.

Občerstvení i tombola zajištěny.

Základní škola Velké Pavlovice srdečně zve všechny
současné, bývalé i budoucí žáky na akci s názvem

Sobota 25. února 2012, budovy ZŠ Velké Pavlovice

Naše hosty budou čekat vyzdobené budovy školy na témata:
I. stupeň „Z POHÁDKY DO POHÁDKY“
a II. stupeň „ZE ZEMĚ DO ZEMĚ“.
V malé tělocvičně se představí žáci z jednotlivých zájmových 
útvarů.

Velmi se na všechny těšíme!

Bližší informace na www.zs.velke-pavlovice.cz

ZPÁTKY DO ŠKOLY
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