
Tento projekt je spolufi nancovaný Evropskou unií

V jarních měsících nám přímo před zraky vyrostla ve velkopavlo-
vickém katastru v trati Nadzahrady nová rozhledna. Stavbou a výš-
kou se brzy stala dominantou svého okolí. Díky anketě, která pro-

běhla na webových 
stránkách města, byla 
pojmenována názvem 

„Slunečná“ a nyní se již 
jen těší na uvítání prv-
ních návštěvníků, aby 

se jejím prostřednictvím 
mohli porozhlédnout 

a potěšit se malebnou 
moravskou krajinou.  

Zástupci města se rozhodli využít této příležitosti a pozvat k návštěvě nejen občany města, ale i rodáky Velkých Pav-
lovic, které život zavál mimo své rodiště, přesto se k nám mnozí velmi rádi vracejí.

Po celý den Vás bude provázet pestrý kulturní a folklórní program založený na místních tradicích, spojený s návště-
vou vinných sklípků a ochutnávkou vín.

Prostřednictvím této přílohy Vám nabízíme malý přehled akcí, které, jak doufáme, Vám zpříjemní pobyt u nás ve 
Velkých Pavlovicích.

Radnice – výstavní sál 
11.00 hod. slavnostní přijetí rodáků 
 Výstava fotografi í „Folklór a lidové veselice na jihu Moravy, Práce ve vinicích a sklepech“
 Prezentace návrhu záměru rozvoje města 

Náměstí u radnice 
10.00 – 16.00 hod. kulturní program

 10.00 – 12.00 hod.  cimbálová muzika Lália
 12.00 – 13.00 hod.  mladá skupina V hnízdě rej
 13.00 – 14.00 hod.  žesťový kvintet
 14.00 – 15.00 hod.  dětský folklórní soubor Sadováček a Baby country    
 15.00 – 16.00 hod.  dechová hudba Seničanka, sraz krojované chasy

 Stanoviště vysílacího stanu Českého rozhlasu Praha
 Hasičská zbrojnice - přehlídka hasičské techniky
 Občerstvení - zabíjačkové speciality

Májové otevřené sklepy 
 10.00 hod.   zahájení prodeje vstupenek na náměstí u radnice 
 11.00 – 18.00 hod.  otevřené sklepy velkopavlovických vinařů ze spolku „Víno z Velkých   

   Pavlovic“, (vlastní program, celodenní vstupné 300 Kč/osoba)



Kostel Nanebevzetí Panny Marie a fara
10.00 – 16.00 hod.  prohlídka kostela
11.00 – 13.00 hod.  vystoupení žáků ZUŠ
12.00 – 14.00 hod.  prohlídka farního sklípku

Dny otevřených dveří ve školách
10.00 – 16.00 hod.  prohlídky základní školy a gymnázia 
13.00 – 16.00 hod.  prohlídka mateřské školy
                            

Průvod krojované chasy 
16.00 hod.   z náměstí u radnice za doprovodu dechové hudby Seničanky 
    směrem po ul. Hlavní na taneční sólo do areálu u sokolovny

Sokolovna 
13.00 – 20.00 hod.  přehlídka vín místních vinařů uspořádaná ČZS 
    Výstava „Velkopavlovické hody ve fotografi i“
16.30 – 18.00 hod.  posezení venku - odpoledne plné pestrých krojů, hudby a tance

Exkurze do vinařských fi rem
15.00 hod.   VINIUM a.s Velké Pavlovice
16.00 hod.   Vinařství Radomil Baloun
18.00 – 20.00 hod.  Šlechtitelská stanice vinařská a.s.- ochutnávka vín za doprovodu   

   „netradiční“ cimbálové muziky St Medicimbal

Rozhledna 
10.00 – 20.00 hod.  během dne volně přístupná veřejnosti
19.00 – 23.00 hod.  kulturní program pod rozhlednou
    „netradiční“ cimbálová muzika St Medicimbal
    Presúzní sbor – mužácký pěvecký sbor z Velkých Pavlovic
    Rej v hnízdě – lidové písně v podání skupiny mladých lidí z okolí
21.00 hod.   slavnostní otevření rozhledny
    ohňostroj
    country večer se skupinou Colorado
Doprava k rozhledně:
Pěší trasa             –  cestou kolem šlechtitelské stanice, ke kapličce sv. Urbana 
    a dále k rozhledně (po cyklostezce Modré Hory)
14.00 – 23.00 hod.  autobusová doprava tam-zpět
    odjezd každou celou hodinu z autobusové zastávky u základní školy,  

   s další zastávkou na autobusovém nádraží

Informační centrum Velké Pavlovice, Hlavní 9, tel. 519 428 149, www.velke-pavlovice.cz, infocentrum@velke-pavlovice.cz

Všichni jste srdečně zváni členy zastupitelstva města a všemi pořadateli. Těšíme se na Vaši návštěvu!
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