
• Městský ples, tentokrát „Z minulého století“

• Velkopavlovický betlém ze sena na Ekocentru Trkmanka

• Velkopavlovický kostel se připravuje na výměnu oken

• Vzácná návštěva. Kouzlu Modrých Hor podlehl hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich

• Přemysl Kincl vítězem celostátní literární soutěže „Já, prezident“
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Deváťáci na natáčení televizní soutěže 
Už tam budem!



Velké Pavlovice obrazem
prosinec 2022, leden & únor 2023

Městská knihovna a nadšení deskohráči uspořádali v zasedací místnosti 
na radnici akci Deskové hry pro zimní dny 

Setkání dětského čtenářského klubíku RaČte s dětmi v knihovně 
s knihou Velké čištění zubů v ZOO

Areál bývalého zemědělského družstva 
– budování komunikací a chodníků 

Ulice Bří Mrštíků – úklid vozovky odmetacím vozítkem

Vánoční zpívání seniorům s finanční podporou z projektu KomUNIta 
na nádvoří bytů pro seniory na ulici Bří Mrštíků 

Základní školu v rámci projektu Modernizace infrastruktury 
ZŠ Velké Pavlovice navštívily děti z místní mateřinky

Hasiči uspořádali v rámci Vánočního jarmarku u radnice 
tradiční adventní krasojízdu městem

Ulice Starohorská – oprava chodníku
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Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich – vzácná návštěva 
nejen Velkých Pavlovic, ale celých Modrých Hor

„Na Štěpána není pána“, avšak Štěpánského turnaje 
v malé kopané vždycky, rok 2022 nebyl výjimkou

Celostátní akce Česko zpívá koledy 2022 zpříjemnila adventní čas Velkopavlovická fara byla místem, kam si mohl každý přijít za Skauty 
pro Betlémské světlo

Krojovaný ples roku 2023, bez předtančení z repertoáru 
dětského folklorního souboru Sadováček by se rozhodně neobešel 

Předvánoční čas na Ekocentru Trkmanka každoročně vyplní už tradiční 
charitativní koncert hudebního uskupení DUENDE

Také jste si na jarmarku před radnicí pustili balónek 
s přáním přímo Ježíškovi? A přinesl jej?

Velkopavlovický podkrovní sál byl svědkem vernisáže výstavy obrazů 
Plenér 2022 s tématikou Návraty do Velkých Pavlovic 
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Vánoční jarmark u radnice je vždy příležitostí 
pro krásná vystoupení našich dětí

Kašparové, Melicharové a Baltazarové, kteří křižovali naše město 
a koledovali v rámci charitativní Tříkrálové sbírky roku 2023

Advent, nebyl by úplný bez mikulášské nadílky 
a ta proběhla i na samotné faře 

Mikuláš, anděl a samozřejmě banda umouněných čertů, bez této 
družiny si večer pátého dne měsíce prosince nelze ani představit

O vánočních svátcích ožil dvůr velkopavlovické fary dětským divadelním 
ztvárněním příběhu o narození Ježíše Krista 

Vánoční ladění…, studenti místního gymnázia 
opět uspořádali v kostele vánoční koncert

V rámci Vánočního jarmarku proběhla na radnici soutěžní 
výstava betlémů, které vytvořili děti i dospělí z našeho města

Premiéra – v naučné zahradě Ekocentra Trkmanka byl vystaven betlém 
ze slámy v životní velikosti, úžasná podívaná


