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• Dotazy z e-mailů, telefonátů, internetu…

V tomto

čísle:

• Velikonoční kraslice malované ševcovským popem, rukodělný klenot Velkých Pavlovic
• Nejen obilí, i tabák kdysi rozvoněl naši sýpku
• Natankovat si v Pavlovicích? Možné už půlstoletí…
• DOUBLE zpestření distanční výuky na gymnáziu
– online besedy s Alenou Mornštajnovou & Jaroslavem Rudišem

Velké Pavlovice obrazem
únor, březen a duben 2021

I. zatříďování vzorků vín pro certifikaci VOC Modré Hory v roce 2021.

Profesionální psovodi a jejich záchranářští psi cvičili v troskách po demolici budovy kina vyhledávání zasypaných osob.

Na místě, kde ještě nedávno stávalo zchátralé kino,
bylo vybudováno provizorní parkoviště.

Kruhový objezd na křižovatce ulic Brněnská, Dlouhá a Za Dvorem
rozkvetl záplavou jarních květů.

Areál věhlasného velkopavlovického JZD už nenajdeme,
na jeho místě zanedlouho vyrostou nové rodinné domky.

Specializovaná firma Arbo-team provedla na ulici Hlavní
ozdravný řez v korunách vzrostlých lip.

Oprava polní cesty v lokalitě Čechanzle – Vintrlík.

Jarní úprava městské zeleně na veřejných prostranstvích.

Úklid černé skládky vytvořené vyvezením nepotřebného
stavebního materiálu a suti v trati Francle.

Generální oprava plynovodu v ulici Pod Břehy.

Oprava polní cesty v trati Súdný.

Svoz rostlinného odpadu z ulic města
s následným zkompostováním vozem Zago.

Oprava komunikace a budování nových parkovacích míst
na ulici Tovární.

Velký jarní úklid města
– sběr odpadků podél komunikace směrem k obci Rakvice.
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Což takhle si vyrazit po stopách křížků v okolí Velkých Pavlovic?
Zkuste to stejně jako naši malí farníci.

Páni kluci se vypravili do terénu; s hrkači a řehtačkami
nahradili vyzvánění kostelních zvonů, které tak jako každé
Velikonoce oněměly, odletěly do Říma.

Exoticky vyhlížející kachnička mandarínská si oblíbila vody
velkopavlovického zámeckého rybníka u ulici Nádražní.

Také mateřinka vyučovala distančně
– paní učitelky zahrály dětem on-line divadélko.

Typický obrázek jarních dnů u nás ve Velkých Pavlovicích;
vinohradníci se dali do stříhání a vázání keřů révy vinné.

Pyl z jehnědů topolů okolo našeho rybníka se stane základem léků
proti alergiím; jejich užití však předcházel náročný sběr
cenného materiálu pomocí vysokozdvižných plošin.

Okolo koryta říčky Trkmanky vznikají tůně,
najdete je směrem k obci Bořetice.

Kříž sv. Misie z roku 2002, který zdobí zelené prostranství
na ulici Dlouhá, prošel už podruhé renovací;
stejně jako minule ji provedli pracovníci služeb města.

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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