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• Velké Pavlovice mají pasportizaci stromů

V tomto

čísle:

• Na hřišti za kostelem je nová dopadová plocha, říční oblázky
• Skákací panák? Čáp ztratil čepičku? Hry u skateparku jsou hotové
• První meruňkový sekt na světě představen na VI. ročníku
Velkopavlovického meruňkobraní
• Presúzní sbor premiérově v nahrávacím studiu

Velké Pavlovice obrazem
červen, červenec a srpen 2019

VELKOPAVLOVICKÉ KROJOVANÉ HODY * 18., 19. a 20. srpna 2019

MERUŇKOBRANÍ 2019 – IV. ročník

Víno v oranžovém aneb Noční otevřené sklepy 2019

Klub důchodců v Moravském krasu – jeskyně Výpustek

Mladí hasiči dvakrát bronzoví na soutěži
v požárním útoku ve Velkých Bílovicích

Děti se opět po roce vydaly do přírody,
Po stopách pytláka Floriána

Zahrávky hodů 2019 s volbou stárků

Slavnostní pasování předškoláků
na prvňáčky školního roku 2019/2020
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Fotografický workshop Lidé v pohybu,
účastníci pod rozhlednou Slunečná

Brigádnice Města Velké Pavlovice nakreslily na cyklostezku
u skateparku plány pohybových her nejen pro děti

Ulice Zahradní – oprava chodníku

Ulice Herbenova – oprava vodovodního řadu a chodníku

Říční kamínky ze Slovenska
– nová bezpečná dopadová plocha na dětském hřišti za kostelem

Ulice Tábor – opravy komunikací ve městě

Úprava popínavých keřů a živého plotu
na „kruháči“ před gymnáziem

Ulice Zahradní – dokončení opravy chodníku

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

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 4/2019 * 48. ročník
Uzávěrka příspěvků tohoto čísla byla dne 14. 8. 2019, příští uzávěrka pro č. 5/2019 bude 9. 10. 2019.
Šéfredaktor: Lucie Gawlová * výkonná redaktorka: Karolína Bártová * adresa redakce: Velkopavlovický zpravodaj (TIC a Městská knihovna),
Hlavní 9, Velké Pavlovice 691 06 * tel.: 519 428 149, 777 736 413 * e-mail: infocentrum@velke-pavlovice.cz * sazba, grafické práce a tisk:
Graweb, s. r. o., Hustopeče * vydavatel: Město Velké Pavlovice * registrační číslo periodika: MK ČR E 13316
* periodický tisk územního samosprávného celku * cena: ZDARMA * náklad: 1.250 ks
Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby krátit příspěvky.

