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Vzácný obyvatel našeho
města – sysel obecný
(více na straně 16)

• Budou hody a Velkopavlovické vinobraní?

V tomto

čísle:

• Ohně v sadech nepomohly. Mrazy byly pro meruňky devastující,
úroda bude mizivá
• Dvanáctiletý Pepík Jílek, malý velký chovatel
• Jak zaplavila voda z Trkmanky vinice, pole i mostek k zastávce
• Student gymnázia David Drápal zabodoval na zeměpisné olympiádě

Velké Pavlovice obrazem
duben, květen a červen 2020

Čištění odtokového žlabu v relaxačním parku u vlakové zastávky

Autobusové nádraží
– výsadba truhlíků sazenicemi kvetoucích letniček

Město Velké Pavlovice zakoupilo nový městský autobus
Karosa C 956.1074, AXER

Ulice Padělky – oprava chodníku

Náměstí 9. května – oprava chodníku

Přístavba kolumbária v prostoru mezi kostelem a hřbitovem

Náměstí 9. května – zahájení opravy vodovodního řadu

Ulice Hodonínská – výkopové práce předcházející opravě
železničního přejezdu, který bude doplněn o závory

Biocentrum Zahájka – nové posezení, včetně odpadkového koše

Letecký klub Nad Krajem André se pustil do velkého jarního úklidu

Ulice Trávníky – mladý stromek lípy neodolal ataku vandala

Město Velké Pavlovice pořídilo novou cisternu
na zavlažování zeleně

Městská knihovna & Turistické informační centrum
– pořízení ochranných plexiskel v období koronavirové krize

Ekocetnrum Trkmanka
– v keramické dílně děti tvořily na téma COVID-19

Základní škola – obnovená výuka po koronavirovém volnu,
děti musely chodit do školy v ochranných rouškách

Gymnázium – výměna oken v podkrovních učebnách
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NA KOLE DĚTEM - starosta Jiří Otřel vítá prof. MUDr. Pavla
Pafka, DrSc., věhlasného cyklistu by v dresu jen málokdo poznal

NA KOLE DĚTEM – cyklistika pomáhala onkologicky
nemocným dětem, připojilo se i naše město

Pasování prvňáčků na čtenáře – společná akce Městské knihovny
& Základní školy Velké Pavlovice – Třída 1.A

Pasování prvňáčků na čtenáře – společná akce Městské knihovny
& Základní školy Velké Pavlovice – Třída 1.B

Mateřská škola – v obdobní koronavirového uzavření
školky paní učitelky nakreslily na zahradě pro děti nové herní prvky

Ekocentrum Trkmanka vyrobilo
a věnovalo mateřské školce hmyzí domečky

Láska a polibek v podání sysla obecného,
vzácného obyvatele našeho města

Ekocentrum Trkmanka – hodnocení vín
pro 16. ročník mezinárodní soutěže vín Festwine 2020

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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