
ŘÍJEN
Velkopavlovické vinobraní přilákalo několik tisícovek návštěvníků
„Hody milé hody, už jsem dohodoval ...“
Modrohorský burčák i štrůdl zachutnaly
Dechovka ZUŠ koncertovala na pražském Žofíně
Fenomén jménem BURČÁK
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Roku 1907 se narodila ve Velkých Pavlovicích malá holčička, které dali rodiče jméno Liduška. Od té doby uply-
nulo již stojedna let a tato, nyní milá stařenka v nažehlených selských sukních a pečlivě uvázaným šátkem 
na hlavě, slaví své nádherné narozeniny. U žen se prý nemá věk uvádět, ale číslice o třech místech je natolik 
úctyhodná, že nám snad paní Komosná odpustí. Paní Ludmila Komosná slaví 101 let. 

K tomuto výročí jí přišel za Město Velké Pavlovice poblahopřát i pan místostarosta Ing. Zdeněk Karber. Očividně 
paní Komosnou potěšil a ta mu za krásnou kytici a sladkou bomboniéru prozradila něco málo ze svého sou-
časného života. Nedávno se u Komosných sklízela kukuřice a stařenka samozřejmě nechyběla. Nyní jsou klásky 
krásně svázané a visí naskládané jako vlaštovky na drátě pod střechou. I to je práce stojednaleté stařenky. 

Všichni zaměstnanci Města Velké Pavlovice, městského úřadu, 
zastupitelstvo i rada Velkopavlovického zpravodaje

přejí paní Komosné ke krásným
101. narozeninám pevné zdraví, klid a pohodu!



PRÁCE SLUŽEB MĚSTA
Rekonstrukce chodníků

Umístění rozcestníků nové turistické stezky pro pěší po Modrých Horách

Modelace břehů rybníka

Čištění polních cest před vinobraním

PRÁCE SLUŽEB MĚSTA
Kácení nemocného kaštanu u DZ

Údržba zahrádek a veřejné zeleně

Terénní úpravy v lokalitě Padělky

Také díky náročné práci Služeb města je u nás skutečně krásně!

Příprava zastřešeného posezení u sýpky 
před Velkopavlovickým vinobraním

I stromům sluší pěkný sestřih
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