
• S Vlastimilem Vondruškou na vánoční téma

• Country Jízda jede, už tři roky

• Ema Komosná je úspěšnou chovatelkou králíků

• Znak města Velké Pavlovice slaví v letošním roce 125. narozeniny

• Jak si to šlape Škrpálek?
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Velké Pavlovice obrazem
říjen, listopad a prosinec 2016

Gymnázium si užilo další z řady Retro dnů,
tentokrát na téma „Pravěk“ 

Vernisáž výstavy výtvarných děl studentů Gymnázia V. Pavlovice
a ZUŠ Senica „Plenér Bratkovica 2016“ na místní radnici 

Studentský divadelní soubor Gymnázia Velké Pavlovice Škrpálek
se svým principálem Mgr. Petrem Kadlecem

Výukový program „Barevný podzim“
pro nejmenší děti na Ekocentru Trkmanka 

Dopravní den s policisty na základní škole

Slavnostní stužkování studentů posledních ročníků gymnázia
do řad maturantů roku 2017. Maturanti třídy oktáva

Deváťáci ze základní školy se zúčastnili natáčení televizní soutěže 
„U6 – Úžasný svět techniky“

Maturanti třídy 4.A



FOTO obálka: © 2016 Milán Pecka   
FOTO Velké Pavlovice obrazem: © 2016 Michal Grůza, Petr Hasil, Jan Havránek, František Kobsa, Milan Krásný, Radek Nesvadba, Oldřich Otáhal, 
Věra Procingerová, Radomír Zapletal; archiv: ZŠ V. Pavlovice, Gymnázium V. Pavlovice, Ekocentrum Trkmanka V. Pavlovice; archiv rodiny Holáskovy   
FOTO ČB Velkopavlovický zpravodaj 6/2016: © 2016 Michal Grůza, Jan Havránek, Petr Kadlec, František Kobsa, Marek Musil, Radek Nesvadba, 
Oldřich Otáhal, Věra Procingerová, Pavel Vrba, Radomír Zapletal; archiv: MŠ V. Pavlovice, ZŠ V. Pavlovice, Gymnázium V. Pavlovice, Ekocentrum 
Trkmanka V. Pavlovice, Vinařský penzion André; archiv rodiny Holáskovy; archiv rodiny Komosné

Tradiční podzimní setkání velkopavlovických a senických 
seniorů v místní sokolovně

Na faře zahájily děti advent vlastnoruční výrobou 
adventních věnců 

Budování nového úseku chodníku z dlažebních kostek 
na ulici Nádražní  

Novinka na dětském hřišti za kostelem – lanový herní prvek

Úklid listí je podzimní evergreen, letos vydatně pomohl 
nový zametací vůz 

Služby města vysadily během podzimu spoustu 
nových mladých stromků

Vernisáž výstavy fotografií „Plenér – Rozbehy 2016“ 
v podkrovním výstavním sále velkopavlovické radnice 

 Výměna sloupů a lamp veřejného osvětlení na ulici Hlavní
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Třetí drakiáda na louce u rybníka s Ekocentrem Trkmanka, 
děti si pochutnaly na v ohni upečených bramborách 

Taneční kvarteto Country Jízda jede! 
Tanečníci z V. Pavlovicích vystupují i v zahraničí

Slavnostní troubená a zpívaná Svatohubertská mše svatá 
s mistry Evropy v loveckém troubení v místním kostele 

Žehnání mladého vína ročníku 2016 knězem Markem 
Slatinským ve Vinných sklepech Františka Lotrinského

Třetí adventní benefiční koncert na podporu dětí z dětského domova 
ve Štítech „Tancem a písní pomáháme dětem“ 

Podzimní šlapka aneb Uzavření cyklo turistické sezóny 2016 
ve Velkých Pavlovicích se staropražskou kapelou Patrola - Šlapeto

Velkopavlovické Svatomartinské otevřené vinné sklepy 
přivítaly stovky spokojených milovníků vína

Fotografka Ing. Marie Holásková vystavila své nejlepší makro snímky 
u slovenských sousedů, v Záhorském osvětovém středisku Senica


