Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice,
Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice
Tel.: +420 519 325 313, +420 774 364 010
e-mail: info@ekocentrum-trkmanka.com,
web: www.ekocentrum-trkmanka.com

...v úzké spolupráci s Dámským klubem Velké Pavlovice
pořádají a srdečně vás zvou…

CHARITATIVNÍ KONCERT
na podporu dětí z Dětského domova ve Štítech
Neděle 29. listopadu 2015, začátek 16.00 hod.
(do cca 18.00 hod.) Sokolovna Velké Pavlovice
V programu vystoupí...
• Děti z Mateřské školy Velké Pavlovice
• Žáci Základní umělecké školy Velké Pavlovice
• Studenti Gymnázia Velké Pavlovice
• Taneční skupina N.C.O.D.
• Cimbálová muzika Lašár
• Mužský pěvecký Presúzní sbor
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!
Výtěžek charitativního koncertu bude předán vedení Dětského
domova ve Štítech, se kterým Ekocentrum Trkmanka
a Dámský klub udržují velmi přátelské vztahy.
Předem Vám za finanční příspěvky velmi děkujeme!

Občanská sdružení Forum Moravium
a Víno z Velkých Pavlovic pořádají

X. ročník jediné specializované soutěžní přehlídky
červených a růžových vín v České republice s názvem

PROMENÁDA
ČERVENÝCH VÍN 2015
Veřejná prezentace soutěže bude v sobotu 5. prosince 2015
od 14.00 do 21.00 hodin v sále sokolovny
na Hlavní ulici ve Velkých Pavlovicích.
Vstupné * 200,- Kč - zahrnuje degustační sklo,
katalog a neomezenou konzumaci vzorků vín.

Tělocvičná jednota Sokol Velké Pavlovice

Vás srdečně zve na…

Předvánoční
OLDIES DISKOTÉKA
s DJ Milanem
Sobota 12. prosince 2015 od 20.00 hodin
v Sokolovně ve Velkých Pavlovicích
Konec? Až se unavíme :-)!
Čeká vás skvělá RETRO taneční zábava!
Občerstvení zajištěno. Vstupné * 70,- Kč

Gymnázium Velké Pavlovice, Pod Školou 10, 691 06 Velké
Pavlovice, www.gymnazium.velke-pavlovice.cz

...Vás v čase adventu srdečně zve na...

VÁNOČNÍ KONCERT

žáků gymnázia v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Úterý 15. prosince 2015, začátek v 17.00 hodin
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích
Přijďte mezi nás, přejeme Vám příjemné vánoční ladění…

Městská knihovna Velké Pavlovice srdečně zve dětské přátele
i jejich rodiče na

PŘEDVÁNOČNÍ
SETKÁNÍ V KNIHOVNĚ
Na setkání připravíme trošku ode všeho - pohádky, říkadla,
soutěžní i tvořivé úkoly.
Akce proběhne, jako každý rok, v posledním předvánočním
pátečním odpoledni
18. prosince 2015, od 15.00 do 18.00 hodin.
Těšíme se na všechny děti.

Město Velké Pavlovice Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ JARMARK U RADNICE
Neděle 20. prosince 2015
Náměstí před radnicí města ve Velkých Pavlovicích

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
Velké Pavlovice * LISTOPAD & PROSINEC 2015, LEDEN 2016

Římskokatolická farnost Velké Pavlovice
Hlavní 88/153, 691 06 Velké Pavlovice
tel.: 519 428 448 * e-mail: farnost@volny.cz
* web: http://farnost-vpavlovice.webnode.cz/

KALENDÁRIUM
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Pondělí 2. listopadu 2015 * 18.00 hodin
Bohoslužba za všechny věrné zemřelé
s následným žehnáním hrobů na hřbitově
Neděle 22. listopadu 2015 * 18.00 hodin
Koncert rodinného folkového tria Marian & ÚLETY
- vstupné dobrovolné
Sobota 28. listopadu 2015 * 18.00 hodin
Mše svatá s žehnáním domácích adventních věnců
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Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice
Tel.: +420 519 325 313, +420 774 364 010
e-mail: info@ekocentrum-trkmanka.com,
web: www.ekocentrum-trkmanka.com

pořádá pro všechny vyznavače zdravého životního stylu...

CHUTNĚ, ZDRAVĚ, HRAVĚ
Semináře o zdravém životním stylu.
Na každém semináři bude praktická ukázka.
Středa 16.00 – 17.30 hodin
Přístavba Ekocentra Trkmanka
4. listopadu 2015 * Červený zázrak
18. listopadu 2015 * Luštěniny a klíčení
Cena za seminář je 120,- Kč (cena zahrnuje ochutnávku)

Přijďte se vánočně naladit…

Sobota 5. prosince 2015 * 18.00 hodin
Mše svatá, při které navštíví děti svatý Mikuláš s anděly

Těšit se můžete na jarmark s lidovými řemesly, svařené víno
pro zahřátí a program plný vánoční hudby, zpěvu a vánočních koled.

Čtvrtek 17. prosince 2015 * 17.00 hodin
Adventní koncert studentů brněnské konzervatoře
- vstupné dobrovolné

12.00 hod. * zahájení * polední menu zabíjačkových specialit
14.00 hod. * balónky s přáním dětí pro Ježíška
16.00 hod. * vánoční poselství

Čtvrtek 24. prosince 2015 * 22.00 hodin
ŠTĚDRÝ DEN
I. vánoční bohoslužba za dobrodince kostela

Gymnázium Velké Pavlovice,
Pod Školou 10, 691 06 Velké Pavlovice
www.gymnazium.velke-pavlovice.cz

JEŽÍŠKOVA DÍLNA

Pátek 25. prosince 2015 * 11.00 hodin
BOŽÍ HOD
Mše za všechny farníky

…pořádá a srdečně zve všechny zájemce o studium,
rodiče i absolventy na…

Sobota 26. prosince 2015 * 11.00 hodin
Sv. ŠTĚPÁN
Mše za mládence

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

program pro děti * 12.00 - 17.00 hod. * zasedací místnost
na radnici
Výtvarné a rukodělné tvoření pro děti s vánoční tématikou.
Vstup na Vánoční jarmark u radnice VOLNÝ.

Neděle 27. prosince 2015 * 11.00 hodin
Sv. RODINA
Mše s obnovou manželských slibů
Úterý 29. prosince 2015 * 18.00 hodin
Mše svatá

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

Pátek 1. ledna 2016 * 11.00 hodin
NOVÝ ROK
Mše svatá za ženy a dívky
Na všechna milá setkání v kostele Nanebevzetí Panny Marie
ve Velkých Pavlovicích srdečně zve a těší se na viděnou kněz
Marek Slatinský.

Místo na každý seminář je nutné si předem rezervovat, telefonicky nebo e-mailem do pátku předcházejícího týdne, vždy před
každým seminářem.

4. listopadu 2015 & 13. ledna 2016
vždy ve středu od 8.00 do 17.00 hodin
V rámci Dnů otevřených dveří budou mít všichni budoucí studenti,
jejich rodiče i ostatní návštěvníci školy možnost nahlédnout
do učeben při vyučování, prohlédnout si moderní prostory
specializovaných tříd a zkusit si nanečisto testy z českého jazyka
či matematiky.
Nabídka studia:
* studium v osmiletém všeobecném studijním oboru
79-41-K/81 určeném pro žáky končící 5. ročník ZŠ
* studium ve čtyřletém všeobecném studijním oboru
79-41-K/41 určeném pro žáky končící 9. ročník ZŠ

Městská knihovna Velké Pavlovice pořádá v zastoupení firmy
Volšanský Olomouc

Tradiční

PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJ KNIH
za velmi příznivé ceny

Prodej se uskuteční ve dnech 12. až 14. listopadu 2015
(od čtvrtka do soboty) vždy od 9.00 do 13.00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích.
Těšíme se, že využijete předvánoční příležitosti.
Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice,
Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice
Tel.: +420 519 325 313, +420 774 364 010
e-mail: info@ekocentrum-trkmanka.com,
web: www.ekocentrum-trkmanka.com

vás srdečně zve na...

SVATOMARTINSKÝ JARMARK
Sobota 14. listopadu 2015
od 10.00 do 16.00 hod., Ekocetrum Trkmanka Velké Pavlovice
Těšit se můžete na řemeslný jarmark
s bohatým sortimentem stánkového prodeje...
• ochutnávka zdravé výživy
• čaje z firmy Sonnentor Čejkovice
• sušené ovoce a zelenina
• reliéfní perník
• keramika
• košíkářství
• dřevěné výrobky
• prodej koření, kořenících směsí a bylinek
Přestože se slaví teprve svátek svatého Martina a zima klepe
na dveře, myslete už nyní na letní hody a navštivte stánek paní
Skrežinové ze Zlechova.
Pořídit zde můžete nádherné vonice a věnce ke krojům.

Čekají na Vás skvělá svatomartinská vína, svatomartinská
husa, zabíjačkové speciality u sokolovny, grilované pochoutky
a mnohé další v místních restauracích a u vybraných vinařů.
Připravili jsme pro Vás oblíbenou tipovací soutěž s vinaři
o vinné ceny.
Ve sklepech bude hrát a zpívat Hudecká muzika Ondřeje
Vinklera a další doprovodný kulturní program ve vybraných
sklepech vinařů.
VSTUPNÉ * 950,- Kč
Vstupenka zahrnuje: neomezenou degustaci ve všech otevřených
sklepech, kupony na nákup vína v celkové hodnotě 400,- Kč,
degustační skleničku, vinný lístek s mapou města, zaznačenými
otevřenými vinnými sklepy, restauracemi apod.
(naleznete v něm veškeré informace ohledně Svatomartinských
otevřených sklepů), nosičku na skleničku, propisku k Vašim
poznámkám
MÍSTO PRODEJE VSTUPENEK:
Sokolovna, Hlavní 583/1, Velké Pavlovice
Prodej a výdej vstupenek probíhá od 10.00 do 15.00 hodin
NA MÍSTĚ BUDE DOSTATEK VSTUPENEK PRO VŠECHNY
ZÁJEMCE!
RESTAURACE a SKLEPY nabízející občerstvení na Svatomartinské otevřené sklepy:
VINÁRNA U KADERKŮ - svatomartinská husa
Objednávky a rezervace - tel.: 777 211 882
RESTAURACE U VAVŘINCE - běžná nabídka z jídelního lístku
Objednávky a rezervace - tel.: 603 241 792
RESTAURACE REGENT - běžná nabídka z jídelního lístku
Objednávky a rezervace - tel.: 728 402 025
RESTAURACE VINOPA - běžná nabídka z jídelního lístku
Objednávky a rezervace - tel.: 602 972 660

VEČERNÍ SVATOMARTINSKÁ
BESEDA U CIMBÁLU
Začátek je v 19.00 hod.
Sokolovna ve Velkých Pavlovicích
Vstupné * 200,- Kč (v ceně je neomezená degustace nabízených vín)

Chybět nebude ani vynikající originální svatomartinské
občerstvení, svařené víno na zahřátí samozřejmostí!

Večerní beseda s vínem, cimbálovou muzikou LAŠÁR
z Velkých Pavlovic a vystoupení folklórního souboru.

Vstupné dobrovolné!

Případně je možnost zakoupení si nabízených vín ke stolu
* 1 láhev (0,7 l) - 200,- Kč. Občerstvení zajištěno.

Velkopavlovičtí vinaři ze spolku Víno z Velkých Pavlovic
a Město Velké PavloviceVás tímto srdečně zvou na

SVATOMARTINSKÉ
OTEVŘENÉ SKLEPY 2015
Sobota 14. listopadu 2015
Dle zažité tradice začínáme v 11.00 hod.,
vinné sklípky budou otevřeny do 18.00 hod.

Akci, která má již jistou symboliku, pořádáme na jaře na zahájení,
či na podzim na ukončení turistické sezóny.
Je vždy malou příležitostí, jak vylákat naše občany i návštěvníky
k vycházce do přírody. Tentokráte se vydáme po trase naučné
stezky Zastavení v kraji vína a meruněk.
K příjemnému prožití odpoledne přispěje
horký svařák i teplé občerstvení v cíli na Ekocentru Trkmanka.
Program akce:
* 10.00 hod. - START výšlapu
- zahájení akce na sportovním stadionu v areálu škol
* Vycházka okolím po trase naučné stezky
ZASTAVENÍ V KRAJI VÍNA A MERUNĚK
se „svařáčkovou“ zastávkou u koňského ranče
* Výsadba stromů v rámci projektu
RODINA ADOPTUJE SVŮJ STROM
(místo výsadby - Biocentum Zahájka
a Relaxační park u Trkmanka - bude upřesněno)
* Poledne - CÍL výšlapu - Ekocentrum Trkmanka
V cíli bohaté občerstvení & program pro každého...
Pro DĚTI kreativní dílna, tvoření a hry.
VINNÉ SKLEPY FRANTIŠKA LOTRINSKÉHO
zvou na ochutnávky svých vinných pokladů
a prohlídku podzemního labyrintu!
Přijďte se rozloučit s letošní úspěšnou cykloturistickou sezónou!
Těšíme se na Vás...

Město Velké Pavlovice si Vás dovoluje srdečně pozvat
na sváteční pohodový výšlap s názvem

VII. ročník
PODZIMNÍ ŠLAPKA 2015

Přijďte okoštovat velkopavlovická vína, otevíráme pro Vás
dvacet VINNÝCH SKLÍPKŮ a VINAŘSKÝCH FIREM!

aneb UZAVŘENÍ CYKLOTURISTICKÉ SEZÓNY
ve Velkých Pavlovicích

NOVINKA: letos své brány otevře
ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ VELKÉ PAVLOVICE!
K prohlídce budou i výrobní prostory.

Úterý 17. listopadu 2015 (volný den - státní svátek)
Sraz účastníků v 10.00 hod. na sportovním stadionu v areálu
škol (ul. Pod Školou)

Svěcení se uskuteční v neděli 22. listopadu 2015 od 15.00 hod.
ve Vinných sklepech Františka Lotrinského, a.s.
K příjemné náladě zahraje CM LAŠÁR umocněná místním
Presúzním sborem. Neváhejte proto, vezměte s sebou vzorek
mladého vína a přijděte se pochlubit a podělit se o své zkušenosti
s ostatními vinaři.
K této příležitosti nemusejí být vína vyčeřená ani jiskrná.
Vstupné je dobrovolné.
Na tuto vinařskou akci zveme všechny přátele dobrého vína
a dobré nálady!

Ing. Lenka Bukovská, Bořetice,
e-mail: lenka.bukovska@email.cz, tel.: 731 286 026

pořádá dva vánoční jednodenní zahraniční zájezdy...

Rakousko
VÁNOČNÍ TRHY ve Vídni
Sobota 21. listopadu 2015
Odjezd autobusu:
7.00 hod. autobusová zastávka Bořetice
7.15 hod. sýpka Velké Pavlovice
Cena zájezdu do Rakouska: 250,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice pořádá

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
v úterý dne 17. listopadu 2015
Sraz účastníků na Nám. 9. května před radnicí v 17.00 hod.

Maďarsko
ADVENTNÍ GYÖR
& Termální lázně

Trasa průvodu:
Náměstí 9. května – Bezručova – B. Němcové – Hlavní – Bálkova ulička – Bří Mrštíků – Herbenova – zpět na Nám. 9. května

Sobota 28. listopadu 2015
Odjezd autobusu:
5.30 hod. autobusová zastávka Bořetice
5.45 hod. sýpka Velké Pavlovice

Na závěr se můžete těšit na OHŇOVOU SHOW u radnice.

Cena zájezdu do Maďarska: 550,- Kč

Příjemné občerstvení na závěr zajištěno - pro děti teplý čaj,
pro dospělé svařák.

V rámci zájezdu je možnost zvolit ze dvou alternativ:
1. Celodenní koupání v termálních lázních
2. Dopoledne návštěva vánočních trhů,
odpoledne koupání v termálních lázních

Konec besedy u cimbálu cca v 1 hod. ranní.
Více o akci na * www.vinozvelkychpavlovic.cz

To by mělo správně být až do svátku sv. Martina zapovězeno.

Český zahrádkářský svaz Velké Pavlovice,
Víno z Velkých Pavlovic a Město Velké
Pavlovice, zvou všechny milovníky vína na

ŽEHNÁNÍ MLADÉHO
VÍNA ročníku 2015
Jaké bude víno ročníku 2015?
Ochutnejte jej mezi prvními...
Kněžského požehnání se ujme v souladu
s zažitou tradicí místní farář Marek Slatinský, jež společně s velkopavlovickými vinaři,
představiteli města a samozřejmě i s Vámi,
poprvé oficiálně ochutná letošní víno.

Závazné přihlášky k oběma
zájezdům přijímá:
Ing. Lenka Bukovská
e-mail: lenka.bukovska@email.cz,
tel.: 731 286 026;
přihlašovací iniciály musí obsahovat
i datum narození a bydliště z důvodu
pojištění.

