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„Tichá domácnost“ jak příznačný název
– dokonale vystihuje atmosféru
současné doby pandemie koronaviru…;
obrázek namalovala
Eliška Křivková z Velkých Pavlovic

• Trkmanka se mezi Pavlovicemi a Bořeticemi prodlouží: vzniknou tůně i biocentrum

V tomto

čísle:

• ROZHOVOR s panem Lubošem DUFKEM, majitelem firmy LOMAX & Co s.r.o.
• Otevřete-li oči, spatříte okolo sebe řadu křížů. Proč tu s námi jsou?
• Pro zlatou Elišku není komiksová kočka žádná katastrofa. Naopak!
• Literát JOSEF BLAŽEK – PAVLOVICKÝ by letos v lednu oslavil 150 let.
Seznamte se s nejvýznamnějším rodákem našeho města

Velké Pavlovice obrazem

prosinec 2020, leden a únor 2021

Členové Kmene Vlků vyrazili na zimní závod hlídek.

Novoroční ohňostroj pod rozhlednou Slunečná. Doufejme, že bude rok 2021 lepší než ty předchozí!

Tříkrálová sbírka 2021 se nesla v netradičním koronavirovém duchu. Přispívali jsme do „on-line“ kasiček.

Alegorický vůz místních hasičů brázdil o adventu 2020 ulice města. Vzbudil pozdvižení a přivezl všem radost.

O třináctém lednu zapadal naše město sníh. Bílá peřinka mu sluší, co říkáte?

V únoru mrzlo až praštělo, z ulic města se stala
jedna velká klouzačka.

Bagry firmy Povodí Moravy se zaryly do půdy poblíž Trkmanky.
Vzniknou tam meandry a tůně.

Kolumbárium u kostela bylo rozšířeno o nová místa.
Ta byla osazena mramorovými deskami.

Na ulici Brněnská byla vytvořena zpevněná parkovací plocha
u hydrantu, který slouží jako velkokapacitní zdroj
pro naplnění cisterny hasičského auta.

Mateřská škola * Děti si užily vánočních radovánek a dokonce i Zimní olympiády.
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Budova kina zmizela. Během měsíců ledna a února, po jednadevadesáti letech, padla k zemi.

Na autobusovém nádraží byly odstraněny nevyhovující přístřešky
nad místy pro stání. Nahradily je nové.

Služby města upravily polní cesty,
odstraněné dřeviny byly zmulčovány.

Polní cesta v lokalitě Súdný byla zpevněna.
Jako materiál byl použit asfaltový recyklát.

Infotabule naučné stezky
Zastavení v kraji vína a meruněk prošly zimní údržbou.

Služby města pracují na opravě polní cesty.
Asfaltový recyklát je třeba řádně udusat.

Úklid města, tak by mohl znít název nekonečného seriálu
pojednávajícím o lidské bezohlednosti a hulvátství.

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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