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• Kateřinské hodečky podruhé, ale poprvé i s průvodem

V tomto

čísle:

• Do registrů dárců kostní dřeně se zapsalo na 350 vinařů, šli znovu „na dřeň“
• Na Svatomartinských otevřených sklepech vítaly milovníky vína
bohyně vína Terezka a Klárka
• Rozhovor s Petrem Hlávkou, profesionálním i dobrovolným hasičem
z Velkých Pavlovic
• Slavnostní koncert k 90. narozeninám pana učitele Oldřicha Jeřábka

Velké Pavlovice obrazem

říjen, listopad a prosinec 2019

Dětské Kateřinské hodečky 2019, II. ročník

Drakiáda na louce u Zámeckého rybníka na ulici Nádražní

Deskové hry pro podzimní dny s Městskou knihovnu Velké Pavlovice

Halloweenské odpoledne se strašidly v Městské knihovně Velké Pavlovice

Lampionový průvod s hasiči při příležitosti oslav
30. výroční Sametové revoluce

Setkání klubu nejmenších čtenářů RaČte s dětmi do knihovny
s knížkou Zuzanka a ježeček

Den otevřených dveří na Gymnáziu Velké Pavlovice

Beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou na gymnáziu

Děti z mateřinky se aktivně zúčastnily projektu
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Novinka na základní škole
– Fotokroužek pod vedením Mgr. Lucie Novákové

Učitel hudby pan Oldřich Jeřábek
oslavil své 90. narozeniny velkolepým koncertem se svými žáky

Bohyně vína Terezka a Klárka
na Svatomartinských otevřených sklepech roku 2019

Žehnání mladého vína ročníku 2019
ve Vinných sklepech Františka Lotrinského

Vernisáž výstavy fotografií Lidé v pohybu na radnici města
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Nadstrážmistr Petr Hlávka se v srpnu 2019 účastnil s nasazením
vlastního života záchranných prací při vyproštění muže zasypaného
ve studni, za tento čin obdržel zasloužené ocenění

Výsadba oskeruše v parku u vlakové zastávky při příležitosti oslav
Dne boje za svobodu a demokracii, 17. listopadu 2019

Školení členů Sboru dobrovolných hasičů Velké Pavlovice
– používání nového automatizovaného externího defibrilátoru

Oprava cyklostezky vedoucí k rozhledně Slunečná
z dotace Jihomoravského kraje

Velkopavlovická hřbitovní brána projde generální opravou pod
dohledem památkářů, na snímku pan Vykoukal, umělecký štukatér

Oprava vodovodního řadu na ulici Nová

Zahájení opravy vodovodního řadu na ulici Trávníky

Oprava kanalizačních vpustí v ulicích města
odbornou firmou STRABAG, a.s.

Spousty dalších fotografií ze všech akcí a pracovních aktivit ve městě najdete na oficiálních webových stránkách města Velké Pavlovice – www.velke-pavlovice.cz
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