
KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ   březen / duben 2012
NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT V ČASE PŘÍJEMNĚ HŘEJÍCÍHO JARNÍHO SLUNÍČKA A BAREVNÝCH VELIKONOC!

Nabídka je více než bohatá…

Městská knihovna Velké Pavlovice se letos opět zúčastní přípravy, realizace 

a propagace soutěže Českého rozhlasu Brno (FM 106,5 Jižní Morava) 

v rámci Měsíce čtenářů, s názvem

„ŘEKNI MI, CO ČTEŠ“
• Soutěžit můžete bude každý den od 5. do 30. března 2012
 o hodnotné knižní ceny, CD a DVD.

• Podrobnější informace v Městské knihovně Velké Pavlovice 

 (tel.: 519 428 149)

YMCA BRNO, KLUB RAKVICE pořádá v sále sokolovny 
ve Velkých Pavlovicích

COUNTRY BÁL
• Kdy? Sobota 17. března 2012 od 19.30 hod. 
• Vystoupí děti z MŠ ve Velkých Pavlovicích a PŘÁTELÉ COUNTRY   

 Velké Pavlovice

• K tanci a poslechu zahraje country kapela JIŽANÉ

• Vstupné 80,- Kč. Tombola a občerstvení zajištěno.

• Předprodej vstupenek: Drogerie Alena Hejlová, Nám. 9. května 8, 

 Velké Pavlovice 

• tel.: 519 428 443, info: 604 510 486, e-mail: zsmutna@seznam.cz

Vážení občané! Starosta města Velké Pavlovice si Vás dovoluje 

pozvat na veřejnou 

PREZENTACI  O  PLÁNOVÁNÍ 
ROZVOJE  NAŠEHO  MĚSTA
• Prezentace se uskuteční v úterý 20. března 2012 v 18.00 hod.
 v zasedací místnosti Radnice ve Velkých Pavlovicích. 

• Představena Vám bude jeho současnost i budoucnost, zodpovězeny nové   

 informace a nastíněny možnosti rozvoje  regionu z pohledu našeho kultur-  

 ního a historického dědictví, folklorních, vinařských a ovocnářských tradic.

• Každodenní život nám přináší plno zajisté plno témat, nad kterými je   

 možné se zamyslet.

• Považujeme proto tuto akci za velmi důležitou z hlediska informovanosti 

 našich občanů, kteří mají zájem o vše, co se týká jejich života a města, 

 ve kterém žijí, pracují, vzdělávají se, tráví svůj volný čas.

• Prezentace je určena široké veřejnosti, všem zájemcům z řad   

 našich občanů.  

• Využijte příležitosti, rádi Vás na toto setkání, které se uskuteční

 v zasedací místnosti na Radnici ve Velkých Pavlovicích, zveme!

Městská knihovna Velké Pavlovice ve spolupráci

s prvním stupněm Základní školy Velké Pavlovice pořádá

VÝSTAVU VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ 
NA TÉMA „BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ“

• Práce budou vystaveny v městské knihovně, v době od 9. března   
 do 30. dubna 2012.
• Prohlédnout si je můžete kdykoliv během pracovní doby TIC a knihovny  

 (PO 7.30 - 16.00 hod, ÚT - PÁ 7.30 - 19.00 hod, polední přestávka   

 11.00 - 12.00 hod.)

• Těšíme se na zájem čtenářů i rodičů a prarodičů malých výtvarníků.

VELKÝ JARNÍ ÚKLID aneb ZA NAŠE 
MĚSTEČKO ČISTĚJŠÍ A KRÁSNĚJŠÍ
• Město Velké Pavlovice navazuje na úspěšný loňský ročník jarního 

 úklidu a dovoluje si tímto požádat  všechny naše občany, zájmové

  spolky a občanská sdružení o pomoc při úklidu našeho města a jeho okolí. 

• Letošní společný úklid se uskuteční v sobotu 24. března 
 od 9.00 hodin. 
• Prosíme Vás, abyste se zapojili do jarního úklidu předzahrádek,

 zahrad, veřejných prostranství. 

• Úklid bude zaměřen na sběr odpadků, ořez dřevin, vyhrabávání   

 staré trávy a listí, apod.

• Na parkovišti u sýpky budou připraveny velkoobjemové kontejnery. 

• Po zasloužené práci bude pro všechny účastníky sobotního úklidu

 připraveno v 15.00 hodin občerstvení na koňském ranči.
• Všem, kteří se rozhodnou velkého jarního úklidu zúčastnit, předem

  velmi děkujeme!

Město Velké Pavlovice srdečně zve nejen naše dříve narozené spoluobčany, 

ale i všechny ostatní zájemce na hudební pořad Olomoucké umělecké 

agentury VIOLA - souboru Zdeňka Černohouze

„BYLA NOC KRÁSNÁ, MÁJOVÁ“
• Jedná se o pásmo písní z období Národního obrození, o písně kramářské

  a staropražské, o písničky lidové ze všech koutů naší vlasti. Diváci si   

 mohou poslechnout písně méně známé, ale hlavně si zazpívat spolu 

 s účinkujícími písničky známých a populárních autorů, jako jsou např. 

 Fanoš Mikulecký, Karel Hašler, Jaromír Vejvoda, Karel Vacek a další. 

 Hudební pořad se uskuteční v úterý 27. března 2012 v 18.00   

 hodin v sále sokolovny.

• Vstupné zdarma!

• Pořad je určen pro Vaše pobavení a potěšení. Věříme, že se rádi   

 zúčastníte, čeká Vás zajisté pěkný hudební i citový zážitek.

Domino - sdružení rodičů a přátel Základní školy Velké Pavlovice, o. s., 

Středisko volného času při ZŠ Velké Pavlovice a Městská knihovna 

Velké Pavlovice pořádají

NOC S ANDERSENEM 2012 
MY ČTEME A TY?
• Přijďte plkat o knihách vážně i nevážně z pátku 30. března do sobo - 
 ty 31. března 2012 od 18.30 hod. do 9.30 hod. druhého dne
• Hlásit se mohou všichni knihomolové od 2. do 4. třídy.



• Přihláška ke stažení je k dispozici na webových stránkách města   

 Velké Pavlovice www.velke-pavlovice.cz  a na ZŠ Velké Pavlovice   

 www.zs.velke-pavlovice.cz.

Český zahrádkářský svaz Velké Pavlovice, spolek vinařů Víno 

z Velkých Pavlovic a Město Velké Pavlovice zvou srdečně všechny milovníky 

vína na akci s názvem

MÍSTNÍ VÝSTAVA VÍN S PŘEHLÍDKOU 
OCENĚNÝCH VÍN
• Sobota 31. března 2012, začátek 10.00 hod.
• Sál sokolovny ve Velkých Pavlovicích.

• Vstupné + katalog + volná konzumace vzorků - 150,- Kč

 Sklenička 50,- Kč

• K dobré náladě zahraje cimbálová muzika Píšťalenky z Mikulova. 

• Vína budou hodnocena 100 bodovou stupnicí.

 Hodnocena budou pouze vína od drobných pěstitelů.

 Nejlepší víno získá ocenění, zvolen bude ŠAMPION VÝSTAVY.

• Bodování proběhne v neděli 25. března 2012 od 9.00 hod. taktéž   
 v místní sokolovně, před hodnocením proběhne malé školení.
• Občerstvení po celou dobu výstavy zajištěno!

• Pořadatelé se velmi těší na Vaši hojnou účast!

Městská knihovna Velké Pavlovice zve všechny milovníky cestování 

a dobrého vyprávění na besedu s cestovatelem

JIŘÍM MÁROU NA TÉMA 
„TAJUPLNÁ AFRIKA“
• Setkání se uskuteční v úterý, 3. dubna 2012, v 18.00 hodin
 ve výstavní síni Městského úřadu Velké Pavlovice.

• Organizátoři i Jirka Mára se těší na společné setkání.

Sportuchtiví jedinci zbystřete a věnujte pozornost následujícím řádkům!

Město Velké Pavlovice, Turistické informační centrum Velké Pavlovice, fi r-

ma ZAF VELOSPORT v úzké spolupráci s místními spolky a organizacemi 

si vás dovolují co nejsrdečněji pozvat na již III. ročník otevírání cykloturis-

tické sezóny ve Velkých Pavlovicích!

Prošlápnout si na kole či pěšky, na koloběžce s dětským kočárkem nebo 

na in-line bruslích,můžete krátký pohodový okruh vedoucí městečkem 

Velké Pavlovice a přilehlým okolím. Co, kdy a kde vás čeká?

JARNÍ ŠLAPKA 2012
III. ročník otevírání cykloturistické sezóny 
ve Velkých Pavlovicích

• Akce se uskuteční v sobotu 14. dubna 2012, začátek 
 10.00 hod. (další podrobné informace a program budou včas   

 doplněny a to na webových stránkách města Velké Pavlovice    

 www.velke-pavlovice.cz)

• Těšit se můžete na bohatý doprovodný program pro celou rodinu!

• Neváhejte tedy, nahustěte si kola, utáhněte šroubky, pohledejte   

 dres, oprašte helmu a vydejte se s námi!

• Těšíme se na vás!

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY
PLUKOVNÍKU JOSEFU PAVELKOVI,
LETCI 311. BOMBARDOVACÍ PERUTĚ
• Neděle 15. dubna 2012
• Pietní akt bude zahájen ve 13.00 hodin Mší svatou v kostele 

 Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích.

• Pamětní deska na budově II. stupně základní školy bude s důstojností
  vojenských poct odhalena po 14.00 hodině za přítomnosti hostů, 
 vojenské hudby a Čestné stráže AČR. 

• U příležitosti této slavnostní chvíle budou vydány vzpomínky plukovní- 

 ka Josefa Pavelky a uspořádána bude výstava fotografi í z jeho života.

• Přijměte naše srdečné pozvání!

T. J. Sokol Velké Pavlovice pořádá pro všechny milovníky pohybu 

na čerstvém vzduchu

II. ROČNÍK JARNÍHO PŘECHODU PÁLAVY 
SE SOKOLEM VELKÉ PAVLOVICE
• Sobota 28. dubna 2012, odjezd autobusu v 9.00 hod. od sýpky 

 ve Velkých Pavlovicích

• Trasa pěšího pochodu povede z obce Pavlov s cílovým místem 

 v Mikulově, odkud se pojede zpět domů prostředky hromadné 

 dopravy (cestu zpět si účasník hradí sám, autobus do Pavlova 

 je zdarma).

• Na cestu je nutné si vzít bohatou celodenní svačinku a samozřejmě 

 i dobrou náladu.

• Celá plánovaná trasa je dlouhá 15 km (cca 4-6 hodin pěší chůze)

 a je vhodná pro všechny věkové kategorie.

• Pokud Vám tato trasa nebude ještě stačit, můžete se projít po městě   

 Mikulov a třeba zde navštívit některou z mnoha vzácných památek.

• Všechny příznivce pohodové pěší turistiky zveme na výlet do lůna   

 nádherné jihomoravské přírody vhodný pro všechny věkové kategorie.

• Těšíme se na Vaši hojnou účast!

• Případné dotazy zodpovíme na tel.: 602 446 152

SVČ při ZŠ Velké Pavlovice pořádá 

Poznávací zájezd do vinorodé krajiny nedalekého 
Znojemska HAVRANÍKY – PODYJÍ
• v sobotu, dne 28. dubna 2012
• Sraz účastníků zájezdu v 7.00 hod. u sýpky ve Velkých Pavlovicích

• Program: Nenáročný pěší výlet (cca 10 km) krásnou krajinou 

 Národního parku Podyjí, výstup na Šobes, cestou zpět porohlídka   

 města Znojma (oběd)

• Cena zájezdu – 150,- Kč (autobus)

• Přihlášky je možné podávat u Ing. Lenky Bukovské prostřednictvím

e-mailu: lenka.bukovska@email.cz nebo telefonicky: 731 286 026

Středisku volného času při ZŠ Velké Pavlovice

JARNÍ AKCE NA „DOMEČKU“
• Bezručova 23, Velké Pavlovice, tel.: 519 322 111, 

 e-mail: svc.velke.pavlovice@seznam.cz, kontaktní osoba: Ing. Lenka

 Bukovská (více informací o akcích na www.zs.velke-pavlovice.cz nebo   

 na www.velke-pavlovice.cz)

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ NA DOMEČKU 
slaměné kraslice

• Úterý 27. března 2012 od 13.00 do 15.00 hod. na „Domečku“

• příspěvek na materiál 20,- Kč

VELIKONOČNÍ DÍLNA NA RADNICI

• Neděle 1. dubna 2012 od 13.00 do 17.00 hod., 

 zasedací místnost radnice ve Velkých Pavlovicích 8 samostatných 

 tvořivých  dílniček příspěvek na materiál  50,- Kč

KRASLICE TROCHU JINAK

• Úterý 3. dubna 2012 netradiční velikonoční motivy a tvoření

 od 13.00 do 15.00 hod. na „Domečku“příspěvek na materiál 20,- Kč


