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• Město Velké Pavlovice získalo dotaci na přístavbu třídy v mateřské škole

V tomto

čísle:

• Vánoční stromeček u radnice byl rozsvícen v živém vysílání
• Fara není jen budova… poznejte její minulost i současnost
• Vyfoť, sdílej a pošli dál? Putovní kamínky baví hlavně děti, ale i dospělé
• Škola doma aneb Matky „tryskomyši“

Velké Pavlovice obrazem
říjen, listopad a prosinec 2020

Nová podoba vánoční výzdoby na náměstí před radnicí města

Nadílka svatého Mikuláše a andělů na zahradě fary

Začátkem prosince zasypal naše město první sníh, užívaly si ho především děti

Ukázka tvorby z on-line fotografické výstavy „Vnější a vnitřní zrcadlení“

Rekonstrukce slaboproudých rozvodů na radnici města

Nový služební automobil strážníků městské policie

Čištění obecních pozemků od náletových dřevin v lokalitě Súdný

Noční cvičení Zásahové jednotky Krajského ředitelství policie
Jihomoravského kraje v budově kina

Výstavba infrastruktury v průmyslové zóně – směr Bořetice

Výměna mostku nad tůní u rybářské bašty na ulici Nádražní

Černá skládka u cyklostezky nedaleko zastávky Českých drah

Výsadba mladých stromků podél cyklostezky – směr Bořetice

Propadlá vozovka nad sklepními prostory v ulici Horní

Vydatné deště rozvodnily jindy poklidnou strouhu
potoka Trkmanka
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V období koronavirové pandemie vyměnili školáci hodiny
tělocviku za vycházky do přírody

Advent ve školních lavicích, ve třídách vždy poslušně v rouškách

Podzimní dny trávily děti z mateřské školky
co nejvíce na čerstvém vzduchu

Nová třída v budově školky byla vybudována
za finanční podpory z fondů Evropské unie

Nová módní vlna, nový fenomén – děti hledají „putující“ kamínky

Znáte Tygřata? Seznamte se s novou družinu
velkopavlovických skautů

Bývalý velkopavlovický farář Petr Papoušek slavil
své životní jubileum na místní faře

Modrohorští vinaři poděkovali zdravotníkům „v první linii“
originálně, tekutým darem ze svých sklípků

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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