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N A Š I J U B I L A N T I 2 0 0 9
DUBEN: 75 let - Marie Žůrková, 70 let - Gertruda Hosová, Václav Frič, 60 let - Jiří 
Kubesa, Bruno Hruška, 55 let - Miroslav Vegel, 50 let - Jana Balcarová
KVĚTEN: 75 let - Anna Kavanová, Marta Schoppíková, Leopold Kružberský, 60 let -
Ludmila Hrušková, 55 let - Milan Kuzník, Zdeněk Kejla, Jarmila Koudelová, Helena 
Kubesová,  50 let - Vladimír Jaglarz, Karel Hanel, Václav Kocman
ČERVEN: 85 let - Ludmila Hrbáčová, 75 let - Jarmila Kneslová, 60 let - Vlastimil 
Svoboda, Ludmila Zaliborová, Jiří Šindelek 55 let - Josef Hanák, 50 let - Ivana 
Spívalová

Všem jubilantům blahopřejeme.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ V OPAVĚ
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. je občanské sdružení, 
které se zaměřuje na služby pro zdravotně postižené a jejich blízké. Posláním Centra je 
přispívat ke zkvalitňování života občanů se zdravotním postižením a pomáhat jim při 
integraci do společnosti. Centrum nabízí:

* Odborné sociální poradenství Potřebujete poradit s výběrem vhodné sociální
služby, kompenzační pomůcky či pracovního uplatnění, při uplatňování práv a 
oprávněných zájmů či s obstaráváním osobních záležitostí? Nevíte si rady, jak vyplnit 
žádost k získání různých příspěvků? Neváhejte a kontaktujte nás! Rádi Vám 
pomůžeme. Sociálně právní poradenství poskytujeme zcela zdarma.

* Osobní asistence Jedná se o službu, která umožňuje zdravotně znevýhodněným 
osobám, zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí a zároveň snížit závislost 
těchto osob na svém okolí. Osobní asistence je moderní službou, která přispívá k 
integraci osob se zdravotním postižením a seniorů do společnosti posilováním 
sociálních kontaktů. Osobní asistentka není pouze pečovatelkou, nýbrž také společnicí, 
která pomáhá, ale také zajišťuje a dodává potřebný společenský kontakt, který brání 
sociální izolaci postiženého. Více informací o hrazení a konkrétních možnostech této 
služby můžete zjistit na níže uvedených kontaktech.

* Sociálně aktivizační činnosti Tyto služby jsou Centrem poskytovány nebo 
zprostředkovány podle jeho kapacity, možností a zájmu osob se zdravotním 
postižením. V  současné době  nabízíme tyto bezplatné aktivity: kurz individuální výuky 
na PC, arteterapii, muzikoterapii, přednášky odborníků z různých oblastí, např. zdraví, 
zdravého životního stylu, sociální problematiky a kompenzačních pomůcek. 

Jak nás můžete kontaktovat? Telefonicky - 553 734 109, písemně - Liptovská 21, 747 
06 Opava 6, e-mailem - czp.opava@centrum.cz, osobně - v sídle organizace

Návštěvní hodiny Centra: pondělí 8-12, 13-17 (pro objednané, externí služby), úterý 
8-12, 13-16, středa 8-12, 13-16, čtvrtek 8-12, 13-15 (pro objednané, externí služby )



Rybářská parta hic z Vávrovic
v roce 2008

text a foto: Ing. Pavel Najman

Nové vedení: Jan Cibulka - předseda, Zdeněk 
Vavrla - jednatel, Adolf Olbrich - pokladník

29. 3. Vinný sklípek Petrov - Plže

14. 6. Petrův rybník u Krnova - rybářská soutěž

12. 10. Slezská Harta - rybářské závody
29. 12. Valná hromada, posezení s rodinnými 
příslušníky a oslava 70. narozenin A. Olbricha

5. 9. Setkání členů a rodinných příslušníků

19. 7. Rybářská slavnost s programem pro děti a 
bohatou tombolou

24. 5. Přehrada Kružberk - exkurze 
Podhradí - otevření řeky Moravice

29. 3. Brněnský veletrh

Neznámý vandal podpálil 10. ledna pilíř mostu přes řeku Opavu na Palhanci. Most  je  
proto uzavřen pro dopravu. Přestože vlastník mostu není znám, provedl Magistrát jeho 
prohlídku a most nákladem cca 50 000 Kč opraví. Poté bude opět otevřen.

Jarní údržba komunikací a veřejných ploch

Zaštěrkování cca 40 m cesty spojující
Vodárenskou a Topolovou ulici na Palhanci

Příprava podloží pro usazení unimobuňky 
ve volejbalovém areálu na Karlovci

Zaštěrkování části slepé uličky na
Vodárenské ulici na Karlovci.

Zaštěrkování části slepé uličky na ulici K Celnici 
ve Vávrovicích a zatáčky před KD v Držkovicích.



Vážené čtenářky, vážení čtenáři.
S radostí Vám mohu oznámit, že 
po rekonstrukci školy ve Vávrovi-
cích za 8,6 mil. Kč se podařilo 
získat dalších cca 15 mil. Kč 
z operačního programu přeshra-
niční spolupráce Česká republika -
Polská republika na výstavbu nové 
zbrojnice pro hasiče z Palhance, 
přístavbu a nástavbu zbrojnice pro 
hasiče z Vávrovic a 2 auta pro obě 
jednotky v rámci projektu „Posílení 
akceschopnosti JSDH při povod-
ních“. Dotace v celkové výši 1 802
345 euro (dále pro Brumovice, 
Holasovice, Malé Hoštice a Gminu 
Branice) byla schválena na zase-
dání česko - polského Monitoro-
vacího výboru 16. a 17. února 
v Pardubicích. Naší snahou bude 
zahájit stavby ještě letos.
Další dobrou zprávou pro palha-
necké a karlovecké je, že zadáme 
zpracování projektové dokumenta-
ce na kulturní dům, který bude stát 
vedle nové zbrojnice.
Přeji Vám pěkné velikonoční svát-
ky.

Úvodem

starosta

Na záměr firmy Hasta - Impex s. r. o. vybudovat 
na Palhanci mezi mrazírnami Nowaco a 
„štajmankami“ obchodní a skladovací areál (4 
haly, administrativní budova, parkovací stání)
reagovali obyvatelé Palhance a Karlovce 
protestním dopisem Statutárnímu městu Opava 
„Připomínky občanů k návrhu zadání územního 
plánu Opavy“. V dopise je uvedeno 11 
požadavků s cílem omezit stále rostoucí dopravu 
(návrh nových komunikací) a výstavbu 
průmyslových objektů (změna využití ploch 
v územním plánu), eliminovat hlukovou a emisní 
zátěž území.

Úřad MČ poslal odboru hlavního architekta 
žádost o změnu územního plánu v této lokalitě.
Plochy jsou vedeny v územním plánu pro 
průmyslové využití dlouhou dobu. Tento stav byl 
našimi minulými zastupitelstvy respektován.
Poslední územní plán byl schvalován v roce 
1998. V případě změny ploch by zřejmě došlo ke 
zmaření investice (nákup pozemků, projekt) a
postižený by se mohl domáhat u soudu 
odškodnění.

Připomínky občanů podepsalo 230 obyvatel.

TJ Sokol Vávrovice - valná hromada 28. 2.

43 členů (22 mužů, 21 žen). Činnost:  jóga, nohejbal, stolní tenis (2 družstva mužů,        
1 družstvo dětí), badminton, vinobraní, ples. Uděláno: přístupová cesta do šaten, 
zvýšení počtu světel v sále (+ 2).

Dětský karneval Klubu rodičů a přátel školy ve Vávrovicích 13. 2.

1. března jsme zahájili opravy nového Úřadu 
MČ ve Vávrovicích (bývalá mateřská škola).



Zastupitelstvo mimo jiného:

vzalo na vědomí: informaci o rozhodnutích odboru výstavby Magistrátu města Opavy 
týkajících se MČ, zprávu o investicích v MČ, zprávu o činnosti Úřadu MČ

schválilo: dotaci Hynkovi a Haně Šnajdrovým na náklady spojené se sportovní 
gymnastikou dcery Pavlíny Šnajdrové ve výši 5 000 Kč 

projednalo:
1. Nedovolené parkování na volném obecním pozemku na Jantarové ulici ve 

Vávrovicích.
2. Uschlá lípa na hřišti ve Vávrovicích.
3. Instalace dopravních značek zákaz stání na Vodárenské ulici na Karlovci.
4. Parkování návštěv ČSTV na Vodárenské ulici na Karlovci.
5. Oprava zničených zastávek MHD.
6. Uzavřený most na Palhanci a jeho oprava.
7. Vandalové na hřišti na Palhanci - odpadky, psi.
8. Nevhodně umístěný elektrorozvaděč Lukáše Scholziga v chodníku na Jantarové 

ulici ve Vávrovicích.

Informace z 14. zasedání Zastupitelstva Městské části Vávrovice
konaného dne 4. 3. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ ve Vávrovicích

 V souvislosti s opravami nového sídla Úřadu MČ se nám podařilo získat do 
rozpočtu MČ navíc 250 000 Kč z rezervy pro městské části.

 Ve skladišti společnosti Opavia ve Vávrovicích došlo v pátek 9. ledna v podvečer 
k úniku kyseliny dusičné. K lékařskému ošetření do nemocnice byli převezeni tři 
zaměstnanci, kteří se v době úniku nacházeli v prostoru skladiště a stěžovali si na 
škrábání v krku. Okolí skladiště podle prvotního šetření nebylo kyselinou 
kontaminováno. Hasiči průzkumem zjistili, že ve skladu chemikálií došlo k úniku 
osmdesátiprocentní kyseliny dusičné z osmdesátilitrového barelu. Ihned 
zabezpečili místo úniku a provedli neutralizaci vyteklé kyseliny neutralizačním 
činidlem. Po neutralizaci pomocí vody spláchli vyteklou látku do speciální jímky, 
která je na záchyt chemikálií uzpůsobena. Po celou dobu hasiči kontrolovali 
kyselost roztoku. Na místo havárie dorazil starosta MČ, byl vyrozuměn primátor 
města Opavy, ředitelka Krajské hygienické stanice a zástupci společnosti, která se 
v rámci součinnosti s integrovaným záchranným systémem zabývá likvidací 
ekologických havárií. Těsně před půlnocí hasiči zásah ukončili a jednotky se vrátily 
zpět na základnu. Na místě zasahovalo šest vozidel opavské stanice Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského kraje a z Ostravy Zábřehu dorazilo 
mobilní operační středisko.

 Strojní zametání silnic: 28. 4., 26. 5., 23. 6., 28. 7., 25. 8., 22. 9., 27. 10.
 Odbor životního prostředí schválil kácení 3 lip a lísek podél hřiště ve Vávrovicích. 

Jedná se o lípy suché, se zlomenou kosterní větví a s prasklým kmenem. Bude 
provedena náhradní výsadba.

 Schvalovacím procesem prochází záměr umístění radaru se semaforem na 
Vávrovické ulici při vjezdu na Palhanec.

Malé zprávy

Hasiči Vávrovice - valná hromada 10. 1.

100 let sboru se blíží ...

Hasiči Držkovice - valná hromada 11. 1.

Hosté z Polska (zleva):
Józef Kawulok - předseda 
zemědělského družstva Dzierzkowice
Józef Orlowski
velitel hasičů Gminy Branice
Tadeusz Szumliewicz
starosta Wiechowic a starosta hasičů
Franciszek Urbaczka
starosta Dzierzkowic

Hasiči Palhanec - valná hromada 24. 1.

Minutou ticha uctili 
památku nejstarší-
ho hasiče pana 
Aloise Kudělu (87 
let). 
Uspořádají okrsko-
vé kolo a jedno ko-
lo hry dětí Plamen.
58 členů (38 mužů, 
16 žen, 3 dorost, 1 
mládež.



 Hasičská zbrojnice Palhanec
Nástavba a přístavba hasičské zbrojnice Vávrovice, 
Monitorovací skupina schválila v Pardubicích projektový záměr „Posílení 
akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů při povodních“ v rámci  
Operačního programu Evropské unie „Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko“. O 
termínech výstavby zbrojnic a dodání nových hasičských aut rozhodne Město 
Opava na základě výběrových řízení - více viz str.3.

 Kulturní dům na Karlovci
Úřad MČ zadá zpracování projektové dokumentace.

 Zastávka MHD č. 216 v Jaktaři
Odbor přípravy a realizace investic Magistrátu zadal zpracování projektové 
dokumentace firmě SHB. Zastávka by měla být zprovozněna v tomto roce.

 Protipovodňové hráze Vávrovice
Lesprojektem Krnov byl odevzdán návrh technického řešení. Česká i polská 
strana návrh odsouhlasily. Povodí Odry Ostrava rozhodlo o zpracování dalšího 
stupně projektové dokumentace, ve které budou vypočteny přesné výměry 
pozemků určených pro stavbu. Poté budou zahájena jednání s vlastníky 
dotčených pozemků o budoucím výkupu.

 Převod nemovitostí TJ Sokol Vávrovice na Statutární město Opava do 
užívání MČ Vávrovice
Moravskoslezská župa České obce sokolské souhlasila s převodem a podstoupila 
žádost ústředí České obce sokolské do Prahy.

 Cyklostezka Velké Hoštice - Krnov
Začátkem roku 2009 byla podána žádost o dotaci. 

 Kanalizace Vávrovice
Aby odbor přípravy a realizace investic Magistrátu mohl požádat o územní 
rozhodnutí, je třeba dořešit poslední problém, který spočívá ve výkupu části 
soukromého pozemku na Novosvětské ulici (směnná smlouva).

 Chodník Vávrovická ulice
Odbor přípravy a realizace investic Magistrátu zadal zpracování projektové doku-
mentace.

Příprava investic

        
           

     

 Rekonstrukce mostů ve 
Vávrovicích a Držkovicích
Proběhla série výrobních výborů, 
na kterých se hledalo technické 
řešení odpovídající požadavkům 
polské a české strany, řešily se 
legislativní a finanční problémy 
spojené se stavbou na území 
dvou států. Jednání 13. 2. na 
Úřadě MČ se zúčastnili i zástupci 
ministerstev vnitra a dopravy.

Utržená část nezpevněné krajnice na Vávrovické ulici před Vávrovicemi bude 
opravena Technickými službami, jakmile to dovolí počasí.

Zaměstnanec Úřadu MČ p. Kubesa začal s odborným ořezem stromů v celé 
městské části. Na obrázku jsou ořezané lipy na hřišti ve Vávrovicích.
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činidlem. Po neutralizaci pomocí vody spláchli vyteklou látku do speciální jímky, 
která je na záchyt chemikálií uzpůsobena. Po celou dobu hasiči kontrolovali 
kyselost roztoku. Na místo havárie dorazil starosta MČ, byl vyrozuměn primátor 
města Opavy, ředitelka Krajské hygienické stanice a zástupci společnosti, která se 
v rámci součinnosti s integrovaným záchranným systémem zabývá likvidací 
ekologických havárií. Těsně před půlnocí hasiči zásah ukončili a jednotky se vrátily 
zpět na základnu. Na místě zasahovalo šest vozidel opavské stanice Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského kraje a z Ostravy Zábřehu dorazilo 
mobilní operační středisko.

 Strojní zametání silnic: 28. 4., 26. 5., 23. 6., 28. 7., 25. 8., 22. 9., 27. 10.
 Odbor životního prostředí schválil kácení 3 lip a lísek podél hřiště ve Vávrovicích. 

Jedná se o lípy suché, se zlomenou kosterní větví a s prasklým kmenem. Bude 
provedena náhradní výsadba.

 Schvalovacím procesem prochází záměr umístění radaru se semaforem na 
Vávrovické ulici při vjezdu na Palhanec.

Malé zprávy

Hasiči Vávrovice - valná hromada 10. 1.

100 let sboru se blíží ...

Hasiči Držkovice - valná hromada 11. 1.

Hosté z Polska (zleva):
Józef Kawulok - předseda 
zemědělského družstva Dzierzkowice
Józef Orlowski
velitel hasičů Gminy Branice
Tadeusz Szumliewicz
starosta Wiechowic a starosta hasičů
Franciszek Urbaczka
starosta Dzierzkowic

Hasiči Palhanec - valná hromada 24. 1.

Minutou ticha uctili 
památku nejstarší-
ho hasiče pana 
Aloise Kudělu (87 
let). 
Uspořádají okrsko-
vé kolo a jedno ko-
lo hry dětí Plamen.
58 členů (38 mužů, 
16 žen, 3 dorost, 1 
mládež.



Vážené čtenářky, vážení čtenáři.
S radostí Vám mohu oznámit, že 
po rekonstrukci školy ve Vávrovi-
cích za 8,6 mil. Kč se podařilo 
získat dalších cca 15 mil. Kč 
z operačního programu přeshra-
niční spolupráce Česká republika -
Polská republika na výstavbu nové 
zbrojnice pro hasiče z Palhance, 
přístavbu a nástavbu zbrojnice pro 
hasiče z Vávrovic a 2 auta pro obě 
jednotky v rámci projektu „Posílení 
akceschopnosti JSDH při povod-
ních“. Dotace v celkové výši 1 802
345 euro (dále pro Brumovice, 
Holasovice, Malé Hoštice a Gminu 
Branice) byla schválena na zase-
dání česko - polského Monitoro-
vacího výboru 16. a 17. února 
v Pardubicích. Naší snahou bude 
zahájit stavby ještě letos.
Další dobrou zprávou pro palha-
necké a karlovecké je, že zadáme 
zpracování projektové dokumenta-
ce na kulturní dům, který bude stát 
vedle nové zbrojnice.
Přeji Vám pěkné velikonoční svát-
ky.

Úvodem

starosta

Na záměr firmy Hasta - Impex s. r. o. vybudovat 
na Palhanci mezi mrazírnami Nowaco a 
„štajmankami“ obchodní a skladovací areál (4 
haly, administrativní budova, parkovací stání)
reagovali obyvatelé Palhance a Karlovce 
protestním dopisem Statutárnímu městu Opava 
„Připomínky občanů k návrhu zadání územního 
plánu Opavy“. V dopise je uvedeno 11 
požadavků s cílem omezit stále rostoucí dopravu 
(návrh nových komunikací) a výstavbu 
průmyslových objektů (změna využití ploch 
v územním plánu), eliminovat hlukovou a emisní 
zátěž území.

Úřad MČ poslal odboru hlavního architekta 
žádost o změnu územního plánu v této lokalitě.
Plochy jsou vedeny v územním plánu pro 
průmyslové využití dlouhou dobu. Tento stav byl 
našimi minulými zastupitelstvy respektován.
Poslední územní plán byl schvalován v roce 
1998. V případě změny ploch by zřejmě došlo ke 
zmaření investice (nákup pozemků, projekt) a
postižený by se mohl domáhat u soudu 
odškodnění.

Připomínky občanů podepsalo 230 obyvatel.

TJ Sokol Vávrovice - valná hromada 28. 2.

43 členů (22 mužů, 21 žen). Činnost:  jóga, nohejbal, stolní tenis (2 družstva mužů,        
1 družstvo dětí), badminton, vinobraní, ples. Uděláno: přístupová cesta do šaten, 
zvýšení počtu světel v sále (+ 2).

Dětský karneval Klubu rodičů a přátel školy ve Vávrovicích 13. 2.

1. března jsme zahájili opravy nového Úřadu 
MČ ve Vávrovicích (bývalá mateřská škola).



Rybářská parta hic z Vávrovic
v roce 2008

text a foto: Ing. Pavel Najman

Nové vedení: Jan Cibulka - předseda, Zdeněk 
Vavrla - jednatel, Adolf Olbrich - pokladník

29. 3. Vinný sklípek Petrov - Plže

14. 6. Petrův rybník u Krnova - rybářská soutěž

12. 10. Slezská Harta - rybářské závody
29. 12. Valná hromada, posezení s rodinnými 
příslušníky a oslava 70. narozenin A. Olbricha

5. 9. Setkání členů a rodinných příslušníků

19. 7. Rybářská slavnost s programem pro děti a 
bohatou tombolou

24. 5. Přehrada Kružberk - exkurze 
Podhradí - otevření řeky Moravice

29. 3. Brněnský veletrh

Neznámý vandal podpálil 10. ledna pilíř mostu přes řeku Opavu na Palhanci. Most  je  
proto uzavřen pro dopravu. Přestože vlastník mostu není znám, provedl Magistrát jeho 
prohlídku a most nákladem cca 50 000 Kč opraví. Poté bude opět otevřen.

Jarní údržba komunikací a veřejných ploch

Zaštěrkování cca 40 m cesty spojující
Vodárenskou a Topolovou ulici na Palhanci

Příprava podloží pro usazení unimobuňky 
ve volejbalovém areálu na Karlovci

Zaštěrkování části slepé uličky na
Vodárenské ulici na Karlovci.

Zaštěrkování části slepé uličky na ulici K Celnici 
ve Vávrovicích a zatáčky před KD v Držkovicích.



Okénko do života Držkovic, Karlovce, Palhance a Vávrovic - zpravodaj Úřadu Městské části 
Vávrovice, Jantarová 49, 747 73 Vávrovice, tel.: Úřad - 553 793 065, starosta - 604 229 419, místostarosta 
- 604 229 420, ekonomka - 604 229 418, úřední hodiny: Po, St 18-20 h., Út, Čt 8-9 h, e-mail: 
vavrovice@opava-city.cz. Neprošlo jazykovou úpravou. Za vydání odpovídá Ing. Jaroslav Černý. Formou 
sponzoringu vytiskl Rudolf Tesař, Karlovecká 4, 747 07 Opava.

č. 33                       Zpravodaj Úřadu Městské části Vávrovice           duben 2009

N A Š I J U B I L A N T I 2 0 0 9
DUBEN: 75 let - Marie Žůrková, 70 let - Gertruda Hosová, Václav Frič, 60 let - Jiří 
Kubesa, Bruno Hruška, 55 let - Miroslav Vegel, 50 let - Jana Balcarová
KVĚTEN: 75 let - Anna Kavanová, Marta Schoppíková, Leopold Kružberský, 60 let -
Ludmila Hrušková, 55 let - Milan Kuzník, Zdeněk Kejla, Jarmila Koudelová, Helena 
Kubesová,  50 let - Vladimír Jaglarz, Karel Hanel, Václav Kocman
ČERVEN: 85 let - Ludmila Hrbáčová, 75 let - Jarmila Kneslová, 60 let - Vlastimil 
Svoboda, Ludmila Zaliborová, Jiří Šindelek 55 let - Josef Hanák, 50 let - Ivana 
Spívalová

Všem jubilantům blahopřejeme.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ V OPAVĚ
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. je občanské sdružení, 
které se zaměřuje na služby pro zdravotně postižené a jejich blízké. Posláním Centra je 
přispívat ke zkvalitňování života občanů se zdravotním postižením a pomáhat jim při 
integraci do společnosti. Centrum nabízí:

* Odborné sociální poradenství Potřebujete poradit s výběrem vhodné sociální
služby, kompenzační pomůcky či pracovního uplatnění, při uplatňování práv a 
oprávněných zájmů či s obstaráváním osobních záležitostí? Nevíte si rady, jak vyplnit 
žádost k získání různých příspěvků? Neváhejte a kontaktujte nás! Rádi Vám 
pomůžeme. Sociálně právní poradenství poskytujeme zcela zdarma.

* Osobní asistence Jedná se o službu, která umožňuje zdravotně znevýhodněným 
osobám, zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí a zároveň snížit závislost 
těchto osob na svém okolí. Osobní asistence je moderní službou, která přispívá k 
integraci osob se zdravotním postižením a seniorů do společnosti posilováním 
sociálních kontaktů. Osobní asistentka není pouze pečovatelkou, nýbrž také společnicí, 
která pomáhá, ale také zajišťuje a dodává potřebný společenský kontakt, který brání 
sociální izolaci postiženého. Více informací o hrazení a konkrétních možnostech této 
služby můžete zjistit na níže uvedených kontaktech.

* Sociálně aktivizační činnosti Tyto služby jsou Centrem poskytovány nebo 
zprostředkovány podle jeho kapacity, možností a zájmu osob se zdravotním 
postižením. V  současné době  nabízíme tyto bezplatné aktivity: kurz individuální výuky 
na PC, arteterapii, muzikoterapii, přednášky odborníků z různých oblastí, např. zdraví, 
zdravého životního stylu, sociální problematiky a kompenzačních pomůcek. 

Jak nás můžete kontaktovat? Telefonicky - 553 734 109, písemně - Liptovská 21, 747 
06 Opava 6, e-mailem - czp.opava@centrum.cz, osobně - v sídle organizace

Návštěvní hodiny Centra: pondělí 8-12, 13-17 (pro objednané, externí služby), úterý 
8-12, 13-16, středa 8-12, 13-16, čtvrtek 8-12, 13-15 (pro objednané, externí služby )


