
VELKÉ PAVLOVICEVELKÉ PAVLOVICE  

- ohlédnutí za rokem 2008- ohlédnutí za rokem 2008

Sokolovnou zazněly tóny slavnostní polonézy, 
konal se zde Studentský ples, 

jehož organizaci zajistilo 
velkopavlovické gymnázium. 

Foto: Archiv gymnázium

Plesová sezóna vyvrcholila v souladu 
s letitou tradicí veselým 

maškarním bálem, 
u nás řečenými Šibřinkami. 

Foto: František Čermák

Místí rybáři se pustili 
do postupného 

zarybňování nedávno 
zrevitalizovaného rybníka. 
Foto: Ing. Zdeněk Karber

Na radnici města se uskutečnil Den řemesel 
pořádaný DDM V. Pavlovice. Účast veřejnosti 

byla nad očekávání vysoká, nadšeny byly 
především děti, které si zde mohly mnohá 
řemesla i vyzkoušet. Foto: Karolína Bártová

Turisticky vyhledávané Velké Pavlovice 
se úspěšně prezentovali na veletrhu cestovního ruchu 
Regiontour v Brně, v roce 2008 společně s okolními 

obcemi pod hlavičkou Modrých Hor. 
Foto: Ing. Zdeněk Karber

Ulicemi městečka procházeli 
za zpěvu koled Tři králové, 

opět po roce vybírali peníze 
pro charitativní sbírku. 

Foto: Jana Vondrová

aroétoé

odzim ima

Na budově sokolovny 
byl zprovozněn 

druhý nonstop bankomat ve městě 
provozovaný Českou spořitelnou, a. s.. 

Foto: Karolína Bártová

V rámci připomenutí si celosvětového 
Dne stromů vysadili studenti gymnázia spolu 

s profesory a pracovníky Služeb města tzv. Strom 
Slovácka oskeruši vedle nové kaple sv. Urbana 
v trati Nad Zahradami. Foto: Karolína Bártová

Ve stavební zóně Padělky nastal čilý 
stavební ruch, začalo se zde s další 

rozsáhlou výstavbou, které předcházelo 
rozvedení rozličných sítí do zemi. 

Foto: Ing. Zdeněk Karber

Koncem listopadu nastal čas první ochutnávky 
mladých vín. Jejich slavnostního požehnání 

se ujal místní kněz páter Petr Papoušek. 
Svatomartinské víno ročníku 2008 sklidilo 
nebývalý úspěch. Foto: Ing. Zdeněk Karber

Lidé začali žít adventem a přípravami na blížící se 
Vánoce. Nejkrásnější je toto období s dětmi, které 

navštívil v Mateřské škole Mikuláš s celou svou 
početnou čertovskou i andělskou družinou. 

Foto: Karolína Bártová

Závěr roku byl velmi rušný, především pro hasiče. 
Ti se museli vypořádat hned s několika požáry, 

nejničivější plameny zachvátily 
zemědělskou halu na Bojanovskách. 

Foto: Archiv SDH V. Pavlovice

aroétoé

odzim ima

Championem Promenády se stává víno Mukuzani 2005 z Gruzie od fi r-
my Gedevani s.r.o. z Prahy, zlatou kolekci získává Šlechtitelská stanice 
vinařská a. s. Velké Pavlovice

PROSINEC
��� „Mikuláši, přijď dnes k nám, písničku ti zazpívám!“ Mikulášská nadílka 

v mateřské škole rozzářila dětské oči
��� v ulici Hodonínská se buduje přívod plynu ke dvěma dvojdomkům, 

a tak je po desítkách let zakončena plynofi kace města
��� fi rma SKANSKA předává stavbu zrekonstruované kanalizace na Hlavní 

ulici, případné problémy vzniklé v dláždění apod. budou odstraněny 
v jarních měsících

��� fi rma STRABAG zahajuje stavbu inženýrských sítí v podnikatelské zóně 
Za tratí

��� na radnici města se schází padesátníci, v současné době žije v Pavlo-
vicích s rokem narození 1958 a trvalým pobytem 33 občanů

��� dne 15. prosince je podepsána kupní smlouva o prodeji pozemků mezi 
Městem Velké Pavlovice a dánskou textilní fi rmou Berendsen, která by 
měla zahájit zkušební provoz v novém závodě na podzim roku 2009

��� v neděli 21. prosince se koná na náměstí u radnice vánoční jarmark 
s nabídkou lidových výrobků a vánočních dekorací, všechny zahřívá 
svařené víno a vánoční atmosféra; stále plno je u stánku se zabijač-
kou, kterou připravili hasiči; poprvé se občané schází v hojném počtu 
v dopoledních hodinách, aby mohli být svědky posílání vánočních přá-
níček Ježíškovi na nafukovacích balóncích, po druhé v podvečer, aby si 
při zpěvu koled vychutnali vánoční pohodu a vzájemně si popřáli krás-
né vánoční svátky; během celého dne vystupují děti, žáci a studenti 
z MŠ, ZŠ, gymnázia, ZUŠ, kapela Colorado a Presúzní sbor

��� Svatoštěpánskou mši v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých 
Pavlovicích doprovází hudbou a zpěvem mladí muzikanti a zpěvačky 
z místní základní umělecké školy

��� dne 26. prosince se ve sportovní hale koná 15. ročník turnaje v sálové 
kopané “Memoriál Vladislava Trsťana“, zlato získává Kepák Team

��� velkopavlovičtí hasiči vyjíždějí v prosinci k sedmi požárům, jeden z nej-
větších požárů v posledních letech ve Velkých Pavlovicích „pohltil“ halu 
v trati „Bojanovska“

��� výtěžek ze sbírky pod Vánočním stromem věnované opuštěným dětem 
činí 15.636,- Kč a 365,- Sk

��� ke 31. prosinci 2008 má město Velké Pavlovice 3.054 obyvatel

Zpracovala Věra Procingerová & Ing. Zdeněk Karber

ŘÍJEN
��� Město Velké Pavlovice opravuje kříž nacházející se v trati Išperky 

a nedaleko stojící kříž v trati Hrůdek
��� na návštěvu Velkých Pavlovic a gymnázia přijíždí studenti z holandské 

střední školy v přímořském městě Castricum
��� dne 6. října je na budově sokolovny zprovozněn bankomat České spo-

řitelny
��� z dotací přidělených na vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů 

Velké Pavlovice jsou nakoupeny ochranné pomůcky, vysavač na obtíž-
ný hmyz, vysokotlaký čistič na vysoce znečištěné plochy, elektrocentrá-
la, aj. 

��� dne 18. října se na střelnici Myslivecké jednoty Velké Pavlovice konají 
cvičné střelby, které mají prověřit připravenost myslivců na nadcháze-
jící loveckou sezónu

��� v rámci Dne stromů označují studenti stromy na Nám. 9. května 
a v okolí kostela tabulkami s názvy stromů a sází oskeruši u kapličky 
sv. Urbana

��� dne 22. října se dočkal nového povrchu most přes říčku Trkmanku, 
nedaleko zastávky ČD, který byl již několik let ve velmi špatném stavu 

��� dne 26. října pořádá Město Velké Pavlovice a Základní umělecká škola 
slavnostní koncert na oslavu 90. výročí vzniku Československé repub-
liky. V pořadu vystupují žáci a pedagogové školy se skladbami českých 
autorů – A. Dvořáka, B. Smetany, L. Janáčka a B. Martinů; zakladate-
le republiky pana prezidenta T.G.Masaryka připomínají jeho oblíbené 
lidové písně v úpravě jeho syna J. Masaryka 

��� do městské zeleně přibyly další vzrostlé jehličnaté stromy

LISTOPAD
��� na stavební lokalitě Padělky je vybudována kanalizace, zároveň je do 

dalšího výkopu pokládáno vodovodní potrubí a chránička na kabely 
rozvodu elektřiny, fi rma STRABAG se svými subdodavateli během měsí-
ce kompletně zasíťuje stavební místa pro 50 rodinných domů; na tuto 
akci byla získána dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

��� den 15. listopad patří Svatomartinským otevřeným sklepům; sklípky 
vinařů ze spolku Víno z Velkých Pavlovic jsou v obležení rekordního 
počtu návštěvníků, večer pokračuje posezením s Neoveskou cimbál-
kou v sokolovně

��� dne 16. listopadu jsou za účasti místních vinařů farářem Mgr. Petrem 
Papouškem požehnána mladá vína 

��� ve dnech 28. a 29. listopadu o. s. Forum Moravium pořádá meziná-
rodní přehlídku červených vín s názvem „Promenáda červených vín“; 

LEDEN
� k 1.lednu 2008 žije ve Velkých Pavlovicích 3.046 obyvatel
��� od 1. ledna 2008 je i matrika na Městském úřadě ve Velkých Pavlovi-

cích pracovištěm Czech POINTU - vystavuje ověřené výstupy z katastru 
nemovitostí, z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku a z rej-
stříku trestů

��� krojovaní zahajují plesovou sezónu roku 2008 předtančením Morav-
ské besedy

��� občané města přispívají do Tříkrálové sbírky rovných 60.000,- Kč
��� ve dnech 10. – 14. ledna se město a spolek vinařů Víno z Velkých 

Pavlovic úspěšně prezentují na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 
v Brně, o týden později i v Bratislavě

��� Myslivecký ples zpestřilo vystoupení s noži v podání manželů Kout-
ných, známých z TV

��� na ustavující schůzi Klubu sportovního rybářství je dohodnuto, že bude 
fungovat jako sportovní klub TJ Slavoj Velké Pavlovice

ÚNOR
��� dne 7. února jdou předškolní děti k zápisu do první třídy základní 

školy
��� DDM pořádá na radnici Den řemesel
��� fotbalový turnaj bývalých hráčů Velkých Pavlovic, Kobylí, Ždírce nad 

Doubravou, slovenských mužstev ze Senice a Modry “O pohár Mod-
rých Hor” v sálové kopané vyhrává družstvo TJ Slavoj

��� kurzy trénování paměti se stávají námětem pro televizní reportáž TV 
Prima

��� vedení města byly předloženy upravené návrhy na přeměnu okolí auto-
busového nádraží v nové centrum města

��� jednotka Sboru dobrovolných hasičů získává nový zásahový automobil 
– MAN CAS 20

BŘEZEN
��� ozdobou Country plesu je vystoupení dětí z mateřské školy
��� víkend v půlce března patří maškarním plesům, v sokolovně se to 

hemží pohádkovými postavami, Šibřinky a dětská maškarní diskotéka 
jsou tradičně nejveselejšími plesy sezóny

��� dne 11. března velkopavlovičtí rybáři zahajují zarybňování vyčištěného 
rybníka

��� v sálové kopané O pohár starosty města vítězí školní mužstva III.B 
a ve druhé kategorii V.B

��� dne 15. března je slavnostní vernisáží zahájena putovní výstava foto-
grafi í s názvem  „Modré Hory – červených vín krajina…“

��� díky teplému počasí rozkvétají meruňky



Na dvoře ZD Velké Pavlovice byla složena kulatina 
z lesů okolo Ždírce nad Doubravou, která poslouží 

jako stavební materiál pro rozhlednu 
nad naším městem. Foto: Ing. Zdeněk Karber

V rámci ozelenění Velkých Pavlovic vysadili 
pracovníci Služeb města v ulicích několik 

desítek vzrostlých listnáčů. 
Foto: Ing. Zdeněk Karber

V trati Nad Zahradami byla za hojné účasti 
veřejnosti slavnostně vysvěcena 
nově vystavěná kaple sv. Urbana. 

Foto: Ing. Zdeněk Karber

O letních prázdninách se uskutečnila spousta akcí 
pro místní i turisty, první z nich bylo Víno 

v oranžovém & Meruňkobraní. Svěží víno v parném 
dnu přišlo vhod a zachutnalo. Foto: Ing. Zdeněk Karber

Na Herbenově ulici 
byly vybudovány nové chodníky 

ze zámkové dlažby. 
Foto: Ing. Zdeněk Karber

Ulice Hlavní spolu s ul. Pod Břehy 
byly prvními, kde se začalo 

s náročnou opravou kanalizace. 
Foto: Ing. Zdeněk Karber

aroétoé

odzim ima
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Na gymnáziu 
proběhly maturity, 

studenti byli velmi dobře připraveni, 
proto byly úspěšné. 

Foto: Archiv gymnázium

Přestože ještě neskončil školní rok, 
začalo se rozsáhlou rekonstrukcí 

malé tělocvičny v budově 
II. stupně základní školy. 
Foto: Ing. Zdeněk Karber

Konec června patří vysvědčení a dětem, 
za pěkné známky dostaly 

od Města zcela nové, 
moderní a bezpečné dětské hřiště za kostelem. 

Foto: Ing. Zdeněk Karber

Velké Pavlovice ožily nejkrásnějšími 
folklórními slavnostmi celého roku, 

tři dny se tančilo, barevné kroje se třpytily 
v letním srpnovém slunci, byly hody. 

Foto: Milán Pecka

Naše město je městem vína. 
Proto se zde koná každoročně vinobraní a nejen 
pouze pracovní ve vinici. Začátkem září proběhlo 

i to slavnostní – Velkopavlovické vinobraní roku 2008. 
Foto: Vladislav Hošek

Nejzazším produktem vinobraní je burčák. 
Na ten jsme pozvali širokou veřejnost nejen 

do Velkých Pavlovic, ale také do celých Modrých Hor. 
Konalo se zde první Putování za burčákem. 

Foto: Ing. Zdeněk Karber

DUBEN
��� v budově Městské knihovny a TIC je vystavena výstava obrázků dětí 

z mateřské školy s názvem „Tak to je náš svět“
��� na výjezdu do polí na konci ulice Zelnice je upraven protizáplavový val, 

vybudovány dešťové vpusti a vysazena alej  50 stromů
��� k zápisu dětí do mateřské školy přichází 36 dětí
��� v okrskovém kole ve vybíjené se žáci ZŠ Velké Pavlovice umisťují na 

2. místě
��� v předvečer 63. výročí osvobození Velkých Pavlovic 15. dubna 1945 

od fašistické německé okupace položili představitelé města kytici 
k pomníku obětí světových válek

��� studenti Gymnázia Velké Pavlovice pořádají ke Dni Země sběr železné-
ho šrotu, natírají poničenou fasádu budovy železniční stanice, prová-
dějí evidenci okrasných stromů ve městě a vysazují u dětského hřiště 
vedle kostela tři platany; ke zdárnému průběhu pomáhají technikou 
a odbornými pracemi zaměstnanci Služeb města

��� v pondělí 21. dubna 2008 zahajují zaměstnanci Služeb města práce 
na výstavbě kapličky sv. Urbana ve vinicích nad Velkými Pavlovicemi

��� modřínové klády na stavbu rozhledny jsou ze Ždírce nad Doubravou 
dopraveny do Velkých Pavlovic

��� v sobotu 26. dubna pořádají zahrádkáři košt vín; k bodování se schází 
496 vzorků

��� pracovníci Služeb města vysazují celkem 27 alejových vzrostlých 
stromů lípy srdčité kultivaru “Rancho”, stromy jsou vysazeny v ulicích 
Hlavní, Dlouhá a na náměstí u radnice; kulovité javory mléčné tvoří 
stromořadí v nově budované části města v ulici Bratří Mrštíků

��� na webových stránkách města a na vývěskách na radnici a knihovně se 
každé úterý zveřejňují odborné aktuální návody k ochraně révy vinné, 
které město každoročně smluvně zajišťuje pro pěstitelskou veřejnost; 
zájemcům je rozesílá TIC také prostřednictvím elektronické pošty

KVĚTEN
��� dne 5. května se ve výstavním sále radnice koná presentace záměrů 

rozvoje města 
��� Májové otevřené vinné sklepy 2008 pořádané spolkem vinařů Víno 

z Velkých Pavlovic ve spolupráci s Městem Velké Pavlovice vítají něko-
lik set spokojených návštěvníků

��� akciová společnost Hantály zahajuje osvětovou činnost pro žáky 
základních škol v oblasti nakládání s odpady a odpadovým hospodář-
stvím

��� dne 10. května pořádá DSO Modré Hory cykloturistickou akci „I. ročník 
jarního putování po Modrých Horách“

��� kaplička sv. Urbana je dokončena a v neděli 11. května za mimořádné-

ho zájmu občanů města slavnostně vysvěcena brněnským kanovníkem 
Václavem Sloukem; na výstavbě se podílelo Město Velké Pavlovice, 
Český zahrádkářský svaz V. Pavlovice, občanská sdružení Forum Mora-
vium, Víno z Velkých Pavlovic a Šlechtitelská stanice vinařská a.s.

��� dne 15. května se na hřišti u kostela a na Nám. 9. května koná okresní 
kolo soutěže BESIP pro základní školy; čtyřčlenné týmy soutěží v teore-
tické části, jízdě po dopravním hřišti, jízdě zručnosti i v první pomoci

��� při promítání fi lmu Bobule zaznamenává kino rekordní návštěvnost 
233 prodaných vstupenek

��� v posledních  květnových dnech skládají zkoušku z dospělosti studenti 
gymnázia

��� ve dnech 30. a 31. května se koná nominační přehlídka vín velkopav-
lovické vinařské podoblasti FORUM MORAVIUM 2008, obodováno je 
328 vzorků od 59 vinařství; Championem výstavy se stává Rulandské 
bílé 2004 od fi rmy Pavlovín, s.r.o., Zlatou kolekci vín získává Oldřich 
Drápal st. z Brna

ČERVEN
��� dne 1. června žehná pan farář Mgr. Petr Papoušek novému moderní-

mu hasičskému vozidlu velkopavlovického sboru dobrovolných hasičů
��� tělocvična ZŠ prochází generálkou, pracovníci služeb města odstranili 

starou podlahu a vyvezli podsyp, podlahářská fi rma pracuje na fi nali-
zaci povrchu tělocvičny a obložení

��� pracovníci Služeb města sází alej okrasných stromů kolem chodníku 
od prodejny ZAF k železniční zastávce; zelení se tak spojí lipová alej 
v ulici Hlavní s nově budovaným parčíkem

��� po jedenácti letech je 38 farníkům biskupem brněnské diecéze Vojtě-
chem Cikrlem udělena svátost biřmování 

��� v neděli 8. června se koná koncert mladých dechových hudeb ze 
základních uměleckých škol z Hustopečí, Velkých Bílovic, Čejkovic 
a Velkých Pavlovic; pořadem provází Jožka Šmukař

��� pracovníci Služeb města pokračují v dalších etapách budování lesopar-
ku; v již vysazené první části dokončují povrch pěšinek, v další části 
chystají kufr na budování chodníčků; položeny jsou i základy pro dva 
mostky, které budou spojovat břehy odvodňovací strouhy na přívalové 
vody z vinic nad parčíkem

��� v sadech dozrávají první letošní meruňky
��� Českomoravská myslivecká jednota Velké Pavlovice pořádá 4. ročník 

Střeleb na loveckém kole, na start nastupuje rekordních 53 střelců
��� V budované části lesoparku pracovníci Služeb města dokončují mode-

laci terénu, je vytyčena cestní síť, jsou připraveny základy pro přemos-
tění strouhy a vysazeno 25 vzrostlých stromů - dva druhy javorů, jerlíny, 
platany a jasany

��� verbuňk v podání Víta Lovečka z Velkých Pavlovic na soutěži mladých 
verbířů na festivalu „Kunovské léto“ vynesl první místo v kategorii 
chlapců 13. – 15. let a nadšený aplaus publika

��� k vysvědčení dostávají děti zbrusu nové hřiště za kostelem; na hřišti 
nechybí průlezky, skluzavka, kolotoč, houpačky různých druhů, prolé-
zací dřevěný hrad a samozřejmě i nezbytné pískoviště

��� končí školní rok, nastávají prázdniny a s nimi přichází spousta dob-
rodružství a nových zážitků, které dětem, díky pestré nabídce letních 
zájmových aktivit, nabízí DDM

��� dne 28. června startují sportovně naladění účastníci již na III. ročníku 
Expedice Krajem André, po cyklostezce vedoucí přes Hustopeče, Sta-
rovičky, Velké Pavlovice a Vrbici

��� před ŠSV a.s. je uspořádán, u příležitosti připomenutí si 70. výročí úmr-
tí vinařského buditele a zakladatele stanice Aloise Václava Horňan-
ského, vzpomínkový večer s cimbálovou muzikou Klaret a Presúzním 
sborem 

ČERVENEC
��� zatímco si žáci a studenti užívají prvních dnů prázdnin, ve školních 

budovách panuje čilý ruch, do školní kuchyně je namontován kon-
vektomat, na prvním stupni je na opravu a položení nové krytiny při-
pravena podlaha v páté třídě a v budově gymnázia probíhá malování 
a generální úklid

��� na ulici Hlavní začíná bezvýkopová rekonstrukce kanalizačního řadu, 
opravy provádí fi rma DIRS Brno s.r.o.; opravy kanalizace v ulicích Hlav-
ní, V Údolí, Pod Břehy a rekonstrukce technologie na čističce odpad-
ních vod je součástí projektu „Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba 
vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“, který je fi nan-
cován z 65 % dotací z Evropské unie, 10% z dotací Státního fondu 
životního prostředí a prostředků obcí a měst a 25% hradí Vodovody a 
kanalizace Břeclav

��� horké červencové dny se nesou v duchu vinařské turistiky, při „Víně 
v oranžovém“ otevírá své sklepy 15 vinařství ze spolku Víno z Velkých 
Pavlovic, hosté ochutnávají i meruňkové speciality; podařenou akci 
završuje country večer na myslivně s kapelou Colorado

��� Město Velké Pavlovice zahajuje projekční přípravy výstavby kolumbária 
tj. místa pro uložení uren v prostoru mezi kostelem a hřbitovní zdí

��� dne 11. července vyráží do polí kombajny a zahajují žně
��� o sobotním večeru dne 12. července 2008 se po dvacáté hodině 

přehnala nad Velkými Pavlovicemi bouře a prudký déšť, který přinesl 
místy až 20 mm přívalových srážek; po prudkých deštích zateklo do 
ZUŠ, při kontrole je objeveno několik závad vyžadujících rekonstrukci 
střechy                                      

��� v polovině měsíce července se pracovníci Služeb města pouští do 
generální rekonstrukce chodníků v ulici Herbenova, které byly již delší 
dobu v nevyhovujícím stavu

��� dne 19. července pořádá JSDH již 9. ročník noční soutěže v požárním 
útoku 

SRPEN
��� fotbalová mužstva Slavoje vstupují do nové sezóny
� fi rma Skanska a její subdodavatelé pokračují na náročné rekonstrukci 

kanalizace ve městě současně na třech úsecích; na ulici Hlavní fi nišuje 
vložkování dvou uličních stok, na konci ulice Pod Břehy a V Údolí pokra-
čuje výměna potrubí

��� dne 17. srpna – začínají Velkopavlovické hody, po tři dny budou měs-
tem znít tóny dechových hudeb a výskání chasy, početný krojovaný 
průvod chasy vede první stárkovský pár Roman Klaška a Markéta 
Francová

��� dlouho očekávané Velkopavlovické vinobraní nabízí ve dnech 29. 
a 30. srpna stovkám návštěvníků neopakovatelnou atmosféru, boha-
tý program a dobrou náladu; jedinečným zážitkem je humorná scéna 
Zarážení hory v podání místních ochotníků

ZÁŘÍ
��� dětem končí čas volnosti a prázdnin a opět nastává nový školní rok, 

základní školu navštěvuje 313 žáků, gymnázium 329 studentů
��� členové KČT ve spolupráci s pracovníky Služeb města dokončují 8. září 

turistické značení na 16 kilometrech zeleně vyznačené turistické trasy 
ze zastávky ČD ve Velkých Pavlovicích přes velkopavlovický, němčič-
ský, bořetický a kobylský katastr na nádraží ČD v Kobylí

��� nejstarší občanka Velkých Pavlovic paní Ludmila Komosná slaví 
101. narozeniny

��� milovníci turistiky, cykloturistiky a burčáku se 13. září vydávají na Puto-
vání za burčákem do Modrých Hor

��� Město Velké Pavlovice se, jako jedno z prvních v České republice, zapo-
juje do nového internetového systému vyhledávání hrobů na hřbitově

��� pracovníci Služeb města Velké Pavlovice upravují polní cesty před blíží-
cím se vinobraním

��� dne 22. září začíná VINIUM a.s. vykupovat první hrozny
��� dechovka ZUŠ Velké Pavlovice pod vedením MgA. Zbyňka Bílka kon-

certuje v Praze na Žofíně
��� dne 29. září zahajuje fi rma M-silnice Brno generální opravu vozovky 

v části ulice Nová; je vyfrézován povrch vozovky a pracovníci Služeb 
města upravují obrubníky a chodníky v délce 560 metrů


