
 

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ   
prosinec 2012 / leden, únor a březen 2013

NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT V ČASE KOUZELNÝCH VÁNOC 
A NOVOROČNÍ PLESOVÉ SEZÓNY 

 Nabídka je více než bohatá…

Město Velké Pavlovice Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ JARMARK 
U RADNICE

Neděle 16. prosince 2012
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  DÍLNIČKU

Děti i dospělí si zde mohou vyrobit pod vedením pracovníků 
SVČ při ZŠ Velké Pavlovice pěknou adventní ozdůbku 
či vánoční dárek pro své nejbližší.
Otevření dílničky v 9.00 hod., zasedací místnost 
Městského úřadu.
Poplatek * 50,- Kč (příspěvek na výtvarné potřeby)

a nebo výstavu

VELKOPAVLO VICKÉ  ŽENY  A  VOLNÝ  ČAS

Výstava rukodělných výrobků velkopavlovických žen
nejen s adventní a vánoční tématikou.
K vidění budou výrobky z pedigu, perníčky, dekorace z čajových 
obalů, ubrousková technika, drátkování, ozdoby z kukuřičného 
šustí, batikování, pletení, háčkování, vyšívání...

Vstupné dobrovolné - výtěžek bude předán jako příspěvek 
na vánoční dárky Dětskému domovu ve Štítech 
v Orlických horách.

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.
Odpolední kulturní program bude jako tradičně zasvěcen
hudbě, zpěvu a vánočním koledám.

Od 15.00 hod. vystoupí u vánočního stromu se svými pásmy 
plnými vánočních písní žáci Základní umělecké školy, 
Základní školy, Gymnázia, mužácký Presúzní sbor a další 
hudební soubory z Velkých Pavlovic.

Pod vánočním stromem najdete stejně jako v minulých 
letech pokladničku,do které můžete přispět finančním 
darem opuštěným dětem, jež nemohou být ani o době 
vánoční mezi svými nejbližšími.
Předem Vám za ně od srdce děkujeme.

Zapomeňte na chvíli na předvánoční shon, 
zpomalte v kouzelné době adventní a přijďte se podívat 
před radnici.
Přejeme Vám krásný vánoční čas ...

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. - Vyhlášení výsledků soutěže
„VÁNOČNÍ MĚSTEČKO 2012“ s předáním cen výhercům

16.05 hod. – vánoční přání starosty města
16.10 hod. – žáci ZUŠ Velké Pavlovice
16.40 hod. – country kapela Colorado

V rámci hlavního programu přijde se svým krátkým vánočním 
přáním pozdravit všechny přítomné starosta 
města Velké Pavlovice Ing. Pavel Procházka.

 

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

SPOLEČENSKÝ PLES 
MODRÝCH HOR

Sobota 16. února 2013, 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.

Vstupné 200,- Kč

Předprodej vstupenek bude zahájen v lednu 
na MěÚ Velké Pavlovice.

Více na www.modrehory.cz

Gymnázium Velké Pavlovice Vás srdečně zve na oblíbený, 
již IX. ročník studentského plesu

PLES GYMNÁZIA

Pátek 22. února 2013, začátek v 19.30 hod.,
sál sokolovny Velké Pavlovice

Na programu bude slavnostní předtančení polonézy 
v podání studentů. 
Večerem bude provázet Zdeněk Chlopčík známý jako 
nelítostný porotce pořadu StarDance, k tanci a poslechu 
bude po celý večer hrát kapela Šajtar.

Občerstvení i tombola zajištěny.

Vstupné 150,- Kč a 100,- Kč,  
vstupenky ke stolu budou prodávány v předprodeji, 
jinak na místě.

TJ Slavoj Velké Pavlovice si Vás dovoluje pozvat na

ŠIBŘINKY 
– MAŠKARNÍ BÁL

Sobota 2. března 2013, 20.00 hod.,
Sokolovna V. Pavlovice

K tanci a poslechu zahraje hudební skupina ESSO

Slavnostní průvod masek ve 21.00 hod.
Bohaté občerstvení a tombola zajištěny!

Nejlepší masky budou vyhodnoceny a oceněny.

Vstupné 80,- Kč, MASKY VSTUP ZDARMA

Předprodej vstupenek: Ubytovna TJ Slavoj, tel.: 604 604 991 
(František Čermák)

V neděli 3. března 2013 
pořádají velkopavlovičtí hasiči

DĚTSKOU MAŠKARNÍ DISKOTÉKU
... plnou zábavy, her, sladkostí 
a krásných cen

Začátek v 15.00 hod., sokolovna Velké Pavlovice.

Vstupné dobrovolné!

Pojeďte s námi do divadla

Městská knihovna Velké Pavlovice připravuje již tradičně 
pro příznivce dramatického umění zájezd na divadelní 
představení do Městského divadla Brno. 

Tentokrát je bude jednat o slavnou komedii

BROUK V HLAVĚ

Termín představení zatím není znám, 
předpokládáme, že se představení bude konat v únoru 2013.
Bližší informace sledujte na www.velke-pavlovice.cz 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Více informací, novinky, změny a případná doplnění 
na www.velke-pavlovice.cz



Městská knihovna Velké Pavlovice zve nejmenší čtenáře
na krásné adventní tvoření...

Předvánoční odpoledne pro děti, vytváření a sestavování

PAPÍROVÉHO
VÁNOČNÍHO ŘETĚZU

Pátek 21. prosince 2012, 15.00 hod., 
Městská knihovna Velké Pavlovice

Pro děti jsme si připravili krásný tvůrčí úkol 
– vyrobit co nejdelší vánoční řetěz.
Těšíme se, že nám děti rády pomohou a tak se nám
společně podaří ozdobit celou městskou knihovnu.
Pro malé pomocníčky připravíme pohádky, 
písničky a malé občerstvení.

Všem nejen dětem, na které se moc těšíme,
přejeme krásný adventní čas!

Farnost Velké Pavlovice srdečně zve na tradiční...

VÁNOČNÍ, SILVESTROVSKÉ
A NOVOROČNÍ MŠE SVATÉ

v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích

Štědrý den 24. prosince 2012 * 22.00 hod. 

Narození Páně – 1. svátek vánoční * 25. prosince 2012 
* 10.30 hod.

Svátek sv. Štěpána – 2. svátek vánoční * 26. prosince 2012 
* 10.30 hod.
Tradiční svatoštěpánská mše s hudebním doprovodem dětské 
dechovky při ZUŠ Velké Pavlovice pod vedením MgA. Zbyňka 
Bílka a s vystoupením dívčího pěveckého sboru pod vedením 
Květoslavy Jarošové a Mileny Karberové

Silvestr * 31. prosince 2012 * 18.00 hod.

Nový rok * 1. ledna 2013 * 10.30 hod.

Těšíme se na krásná poklidná vánoční setkání.

Již po devatenáctvé se uskuteční na druhý svátek vánoční, 
tedy na svátek sv. Štěpána

MEMORIÁL VLADISLAVA TRSŤANA
v malé kopané

Turnaj bude zahájen dne 26. prosince 2012 v 8.00 hodin
ve sportovní hale při ZŠ a Gymnáziu ve Velkých Pavlovicích

Rozlosování do skupin sledujte na www.velke-pavlovice.cz 
v kalendáři akcí.

Bližší informace na tel.: 604 604 991 (František Čermák)

Přivítejme společně příchod nového roku 2013  

SILVESTR – pondělí 31. prosince 2012

Město Velké Pavlovice Vás zve o Silvestrovské noci 
ke společnému půlnočnímu setkání občanů města 
a přivítání příchodu nového roku 2013,
které se uskuteční na náměstí u radnice.

 Těšit se můžete na společné odpočítávání času k Novému roku, 
půlnoční přípitek a malou světelnou show.
Ze svých domovů si prosím přineste šampaňské, víno a skleničky.

Přijměte naše srdečné pozvání, těšíme se na Vás!

Velkopavlovická chasa Vás srdečně zve na

KROJOVÝ PLES

Sobota 5. ledna 2013, zahájení v 19.30 hod.,
sál sokolovny Velké Pavlovice

K tanci a poslechu hraje dechová hudba Zlaťulka.
Ples bude zahájen vystoupením dětského souboru Sadováček
a předtančením České besedy.

Vstupné 80,- Kč

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA GYMNÁZIU

Dne 10. ledna 2013 se na Gymnáziu Velké Pavlovice uskuteční
od 8.00 do 17.00 hodin tradiční 
„Den otevřených dveří“ se zajímavým programem,
který je určen především pro budoucí zájemce o studium a jejich 
rodiče.

V programu tohoto dne nebudou chybět ukázky chemických, 
fyzikálních a biologických pokusů, stejně jako testy nanečisto 
z českého jazyka, matematiky a samozřejmostí bude prohlídka 
kmenových tříd, odborných učeben a dalších prostor školy. 

Každý návštěvník obdrží novou ročenku školy.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Městská knihovna, pod záštitou města Velké Pavlovice,
Ekocentrum Trkmanka a Záhorské osvětové středisko Senica
Vás zvou do výstavního sálu Ekocentra Trkmanka na výstavu

PAMÁTNÉ A VZÁCNÉ STROMY 
REGIONU SENICA 

Fotografie vznikly v rámci ekologického projektu CEV  

partnerského města Senica a jsou příspěvkem k enviromentálnímu 
vzdělávání nás všech. 

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 10. ledna 2013 
v 17.00 hod. na Ekocentru Trkmanka, výstava potrvá 
do 31. ledna 2013,  přístupná bude během pracovního týdne 
od 8.00 do 17.00 hod.

Myslivecká jednota Velké Pavlovice ve spolupráci 
s Městem Velké Pavlovice Vás srdečně zvou na  

MYSLIVECKÝ PLES 

Sobota 19. ledna 2013, začátek ve 20.00 hod,
sál sokolovny Velké Pavlovice

Vstupné tradičních 80,- Kč

K tanci a poslechu hraje dechová hudba LEGRÚTI

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

Předprodej vstupenek 11. ledna 2013 v 18.00 hod. na Myslivně, 
dále bude možné vstupenky zakoupit přímo na plese!

Středisko volného času při ZŠ Velké Pavlovice pořádá zájezd 
do divadla Boleradice na proslulý televizní muzikál v podání 
hostujícího souboru Divadla Stodola Jiříkovice

PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA

Neděle 20. ledna 2013, odjezd autobusu od sýpky  
ve Velkých Pavlovicích ve 14.15 hod. 
(začátek představení 15.00 hod.)

Cena – 100,- Kč (vstupenka do divadla + doprava autobusem)

Na zájezd do divadla je nutné se nahlásit předem 
u Ing. Lenky Bukovské, tel.: 731 286 026, 
e-mail: lenka.bukovska@email.cz

ZO Českého svazu chovatelů Velké Pavlovice 
srdečně zve na oblíbenou soutěžní výstavu...

VÝSTAVA HOLUBŮ
O pohár starosty města

Sobota a neděle 26. a 27. ledna 2013
Chovatelská hala Velké Pavlovice (Nám. 9. května)

Pro veřejnost otevřeno 
sobota 10.00 až 18.00 hod., 
neděle 8.00 až 12.00 hod.

Těšíme se na vaši hojnou účast!

Občanské sdružení Víno z Velkých Pavlovic 
Vás srdečně zve na

III. VINAŘSKÝ PLES

Sobota 26. ledna 2013, začátek ve 20.00 hod.,
sál sokolovny Velké Pavlovice

K tanci a poslechu zahraje dechová hudba Gloria.

Čeká na Vás bohatá tombola a  taneční vystoupení.

Vstupné je 200,-Kč
(v ceně je sklenička a uvítací přípitek)

Více na www.vinozvelkychpavlovic.cz 

Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice 
srdečně zve na zajímavou přednášku
s besedou na téma...

SVĚTOVÝ DEN MOKŘADŮ

Beseda se uskuteční v pátek 1. února 2013,
zahájení 16.00 hod, předpokládané ukončení 18.00 hod.
sál Ekocentra Trkmanka.

Těšíme se na Vaši hojnou účast!

Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice srdečně zve 
na zajímavou přednášku s besedou na téma...

VELKOPAVLOVICKO
A STARÉ STEZKY

Beseda se uskuteční v úterý 5. února 2013,
zahájení 16.00 hod, předpokládané ukončení 18.00 hod.
sál Ekocentra Trkmanka.

Těšíme se na Váš zájem!

ZO Českého svazu chovatelů Velké Pavlovice 
srdečně zve výstavu...

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA 
HOLUBŮ KINGŮ
s mezinárodní účastí

Sobota a neděle 9. a 10. února 2013
Chovatelská hala Velké Pavlovice (Nám. 9. května)

Pro veřejnost otevřeno – sobota 10.00 až 18.00 hod., 
neděle 8.00 až 12.00 hod.

Těšíme se na vaši hojnou účast!


