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KALENDÁŘ AKCÍ
Klub rodičů a přátel školy pořádá

KOLEČKYÁDU
19.9.2014, od 17 hodin u Kulturního domu v Držkovicích

Jízda na čemkoliv a s čímkoliv, mající kola a kolečka, příp. kulatý tvar, a je možno jej (se)

uvést do pohybu.  Závodit mohou všechny věkové kategorie, fantazii, originalitě

a vtipu se meze nekladou, na všechny čeká odměna. Občerstvení zajištěno.

Koná se i za chladného počasí, výjimku tvoří déšť, za kterého se akce ruší!

SOUTĚŽ JSDH O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA OPAVY
27. 9. 2014, hřiště FK NOVA Vávrovice

pořádá Statutární město Opava ve spolupráci s SDH Vávrovice, zahájení ve 13 hodin, občerstvení zajištěno

VEČER SENIORŮ
22. 11. 2014, Kulturní dům Držkovice

posezení s cimbálovou muzikou – Opavští hudci
pořádá ÚMČ Vávrovice ve spolupráci s Klubem důchodců
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CVIČENÍ PRO ŽENY

Tělovýchovná jednota SOKOL Vávrovice zve na

CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ VE VÁVROVICÍCH
Každý čtvrtek od 19.00 do 19.55, první cvičení 18.9.2014, cena 40 Kč.

Cvičení bude zahrnovat aerobní dvacetiminutovku a poté body styling (posilování).

FOTOGRAFIE Z AKCÍ

12. kolo MSP v požárním
sportu na hřišti ve VávrovicíchNOVA CUP 2104



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

letní prázdniny, které byly v naší městské části 

bohaté na kulturní i sportovní akce, uzavřely už 

12.  slavnosti naší městské části, které se konaly 

v  areálu SDH Držkovice. Jsem za všechny orga-

nizátory a účinkující rád, že jsme se setkali v tak 

hojném počtu. Doufám, že si v programu našel 

každý to své .

Chtěl bych poděkovat všem zastupitelům 

i zúčastněným složkám za přípravu slavností a fi r-

mám za hodnotné dárky do bohaté tomboly.

Protože se pomalu chýlí ke konci funkční ob-

dobí stávajícího devítičlenného zastupitelstva, je 

toto vydání Okénka malou rekapitulací toho, co se 

za poslední čtyři roky událo, opravilo, vybudovalo, 

ale na druhou stranu i nepodařilo realizovat.

V polovině října se o Vaše hlasy budou ucházet 

kandidáti čtyř subjektů. Z  šestatřiceti kandidátů 

ve věku od 23 do 72 

let zvolíte zastupitel-

stvo nové, které bude 

rozhodovat o dění 

v naší městské části po 

následující čtyři roky.

Za končící čtyř-

leté volební období 

bych chtěl poděkovat 

našim zastupitelům a zaměstnancům za dobrou 

spolupráci, všem aktivním spoluobčanům pak za 

vše, co ve svém volném čase pro naši městskou 

část vykonali.

Školákům přeji úspěšný start v novém škol-

ním roce a všem pak krásné babí léto.

starosta

3

Osmatřicáté jednání zastupitelstva se 

uskutečnilo 25. srpna 2014 za účasti osmi zastu-

pitelů, jeden byl omluven.

Předsedající předložil zastupitelům informace 

o  ukončení opravy fasády Domu služeb ve Váv-

rovicích, zprávu o výsledku výběrového řízení na 

informační a varovný systém (rozhlas) a instalaci 

dopravního značení na ulicích Jantarová a No-

vosvětská. Zastupitelé vzali zprávu na vědomí.

Zastupitelé dále schválili předložený návrh 

smlouvy o výpujčce nemovitosti mezi Statutár-

ním městem Opava zastoupeným Městskou částí 

Opava-Vávrovice a FK NOVA Vávrovice.

Zastupitelé schválili rovněž předložený návrh 

fi nančního a rozpočtového odboru Statutárního 

města Opava „Zásady tvorby a použití fondu ob-

novy vodovodů a kanalizací“, ze kterého vyplývá 

povinnost městské části přispívat do fondu 3,50 Kč 

za každý kubický metr odpadních vod.

Následně zastupitelé vzali na vědomí zprávu 

o přípravě 12. slavností městské části a vyslechli si 

zprávu o činnosti úřadu.

Všechna hlasování proběhla jednohlasně, kdy 

všech 8 zastupitelů bylo pro předložené návrhy.

V závěru proběhla diskuze na téma bezdo-

movci na Palhanci a údržba neobývaných za-

hrad. Poslední jednání stávajícího zastupitelstva 

se uskuteční 29. září 2014 od 18  hodin, jednání 

zastupitelstva je, stejně jako všechny předchozí, 

veřejné.

ZASTUPITELSTVO



V pátek 10. října od 14 do 22 hodin a v sobo-

tu 11. října od 8 do 14 hodin se uskuteční komu-

nální volby do místních zastupitelstev. Občané 

naší městské části budou volit své zastupitele 

nejen pro Městskou část Vávrovice, ale také do 

zastupitelstva Statutárního města Opava.

Pro nadcházející čtyřleté funkční období 

bude ve Vávrovicích devítičlenné zastupitelstvo, 

v Opavě pak došlo ke snížení počtu zastupitelů 

ze pětačtyřiceti na devětatřicet.

O hlasy se budou ve Vávrovicích ucházet 

3 sdružení nezávislých kandidátů a jedna politická 

strana, v Opavě to pak  bude14 politických stran 

a sdružení.

Volební místnost bude tradičně v prvním patře 

úřadu městské části. Pro ty, kteří se ze zdravotních 

důvodů nemohou dostavit do volební místnosti, 

bude připravena přenosná volební urna. Urnu je 

nutné domluvit předem u vedoucí volební komise 

paní Ondruchové na telefonním čísle 777 197 285.

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014

SEZNAM KANDIDÁTŮ PRO MČ VÁVROVICE
Sdružení nezávislých kandidátů za 
zelenější obec a okolí (volební číslo 1)

1. Mgr. Ivo Schreier (47)
2. Dana Schreierová (46)
3. Renáta Repková (44)
4. Vítězslav Černín (47)
5. Jarmila Kuzníková (46)
6. Oldřich Smolka (48)
7. Pavla Loukotová (48)
8. Věra Kudelová (61)
9. Marta Prusková (72)

Sdružení zástupců Karlovce a Palhance 
(volební číslo 2)

1. Bc. Emilie Dubová (56)
2. Vladimír Stoniš (56)
3. Štěpán Kršík (40)
4. Marie Vidličková (49)
5. Michal Lagan (36)
6. Zdeněk Janča (50)
7. Jolana Vrbická (46)
8. Mgr. Kateřina Volná (31)
9. Libor Neugebauer (38)

Sdružení nezávislých kandidátů Městské 
části Vávrovice (volební číslo 3)

1. Miroslav Kořistka (43)
2. Jiří Koreník (45)
3. Kamil Ludwig (50)
4. Jakub Grigar (24)
5. Ing. Jaromír Blaščík (57)
6. Lumíra Galvasová (58)
7. Tomáš Prachař (23)
8. Jiří Kolarczyk (55)
9. MVDr. Konrád Ludvík (64)

KDU-ČSL (volební číslo 4)
1. Tomáš Pchálek (44)
2. Mgr. Ing. Jaroslav Černý (54)
3. Ing. Václav Prusek (65)
4. Marcela Zápotoková (61)
5. Marek Bartusek (42)
6. Martin Beneš (32)
7. Andrea Bartusková (29)
8. Lubomír Laifert (56)
9. Monika Černínová (43)

Číslo v závorce udává věk kandidáta.
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ŠKOLÁCI ZAHÁJILI DALŠÍ ROK

I když se letošní zahradní slavnost u příle-

žitosti zahájení nového školního roku musela, 

díky deštivému počasí, odehrát pod střechou, 

neubralo jí to na slavnostní atmosféře. Plná her-

na mateřské školy byla svědkem přijetí nových 

osmi předškoláků a pasování jedenácti prvňáč-

ků, kteří tak rozšířili počet „obyvatel“ školy na 

rekordních 82. 

Do nové sezóny vstupují školáci s dalšími 

plány, které vedou zejména ke zkvalitňování 

vzdělávacích podmínek. Zvýšenou pozornost 

věnují jazykovému vyučování. Vyšší počty žáků 

ve třídách totiž umožňují výuku angličtiny dělit 

na méně početné skupiny.

V červnu tohoto roku bylo modernizováno 

původní vybavení školního infocentra, které 

se rozšíří o další žákovská PC stanoviště. Rov-

něž bude obnoveno administrativní pracoviště 

v mateřské škole.

   Před školním Ekotýmem je opět po čase ná-

ročný úkol – v pořadí již třetí obhajoba prestižního 

mezinárodního titulu Ekoškola, jejímž držitelem je 

vávrovická malotřídka od roku 2011.

Z minulých let přechází do nového roku 

dosud neuskutečněná realizace a očekávaná 

rekonstrukce školní garáže. 

Hned v měsíci září budou vávrovičtí hostit 

žákovské týmy opavských předměstských škol, 

které budou své školy reprezentovat ve vědo-

mostně dovednostní hře ENVICUP 2014. Tento 

projekt je realizován právě v režii vávrovické 

školy z grantu MMO. V jeho rámci škola rozšíří 

naučnou stezku školní zahradou o zastávky 

„u vody“ a „neživá příroda“. Vydán bude také ka-

lendář pro rok 2015 s výtvarnými pracemi dětí 

na environmentální témata.

Mimo uvedené plány budou školáci i nadále 

udržovat a rozvíjet zavedené tradice a slavnosti.

Pro další zkvalitňování vzdělávání využívá 

škola granty a dotační programy, bez nichž by 

se dnes již neobešla. Rovněž uvítají jakoukoli 

pomoc případných sponzorů, kterým protisluž-

bou rádi vyjdou vstříc.

Veškeré dění ve školním roce 2014/2015 sle-

dujte nadále na známé adrese:

www.zsvavrovice.cz

PODZIMNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Školní družina při ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice

v týdnu od 15. do 19. září 2014 pořádá tradiční

PODZIMNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Prosíme o jeho přípravu do menších objemů,

případně odvoz do připraveného kontejneru

před školou. Odpad sváží i malé děti.

Papír nepalte, raději jej zabalte!

MEZIGENERAČNÍ WORKSHOP

ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice

zve zájemce z řad občanů naší městské části

NA MEZIGENERAČNÍ TVOŘIVÝ WORKSHOP
dne 17.9.2014 od 14 do 18 hodin.

Budeme vyrábět betlémy pro výstavu

na Černé louce v Ostravě.

Počet účastníků je omezen, hlaste se u ředitele

 školy: zsvavrovice@seznam.cz, 553 793 056.
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REKAPITULACE KONČÍCÍHO VOLEBNÍHO OBDOBÍ

Čtyřleté volební období uteklo jako voda, a proto-

že je toto Okénko poslední před říjnovými volbami, je 

čas na malé bilancování.

Z rozpočtu městské části byly postupně opraveny 

budovy, které jsou majetkem města a městská část je 

využívá a spravuje. V Držkovicích se opravila fasáda 

Kulturního domu, opraven byl chodník a přilehlé pro-

stranství, v letošním roce byl opraven a vymalován 

interiér, nové je také vybavení kuchyně.

Ve Vávrovicích doznala největších změn Sokolov-

na, kde byla opravena fasáda i interiér, dokoupilo se  

vybavení, došlo k výměně oken a dveří, opraven byl 

taneční parket a dřevěný srub.

Dům služeb ve Vávrovicích má novou fasádu, 

nové vstupní dveře a opraveny byly i interiéry.

Na Palhanci se z bývalé hasičské zbrojnice vybu-

dovalo zázemí pro pracovníky městské části, kteří zde 

mají dílnu, garáž a sociální zázemí. Zaměstnanci navíc 

využívají ke své práci nový vůz GAZ GAZelle s vozíkem.

Za přispění sdružení působících v naší městské 

části byly vybudovány sítě u hřiště FK NOVA 

Vávrovice, opraveno opláštění kabin a  vybudováno 

zastřešení. Nová střešní krytina je také nad buňkami 

a posezením SDH Palhanec, u buňky volejbalového 

hřiště na Karlovci byla vybudována pergola a kůlna 

na příslušenství. Rekonstukcí prošel areál hasičů 

a fotbalistů na Palhanci.

Největší akcí, která však nebyla fi nancována 

z rozpočtu městské části, byla oprava chodníků a sil-

nice K Celnici. Náklady na opravu převyšovaly 5 mili-

onů korun.

Nákladná byla také výstavba nové autobusové 

zastávky v Jaktaři, kterou za 1,4 milionu korun vybu-

dovalo po několika letech žádostí Statutární město 

Opava. Do konce října bude vybudován v celé měst-

ské části rozhlas, jehož výstavbu spolufi nancovalo 

částkou 1 milion korun ze svého rozpočtu rovněž Sta-

tutární město Opava.

Všechny projekty ale úspěšné nebyly. Výstavba 

Multifunkčního domu na Palhanci a výstavba nového 

chodníku mezi „štajmankami“ a mrazírnami ztrosko-

tala na nedostatku fi nančních prostředků. Obě stavby 

mají vydané stavební povolení a jejich případná reali-

zace již bude na bedrech nového zastupitelstva.

Zahájit se nepodařilo ani výstavbu protipovod-

ňových hrází ve Vávrovicích, kde jsou plněny poža-

davky vlastníků pozemků, kterých se stavba týká, 

avšak celý projekt se nyní zbrzdil na polské straně. 

Protože stavba ovlivní a zasáhne i polské území, musí 

získat i polské stavební povolení. To by mělo být vy-

řízeno do konce letošního roku. Pak už bude záviset 

pouze na majitelích pozemků, kteří svým souhlasem 

či nesouhlasem s prodejem rozhodnou o realizaci 

hrází.

Spokojení mohou být ekologicky smýšlející ob-

čané – stromy byly vysázeny na ulici Jantarová, na 

ulici K Celnici u Opavie a ve dvou etapách také mezi 

Vávrovicemi a Držkovicemi. Nová parková úprava 

vznikla u mrazíren na Karlovci.

Po celé městské části jsou rozmístěny v rámci 

pilotního projektu kontejnery na bioodpad.

Z pravidelných akcí se největšímu zájmu občanů 

těšily tradiční slavnosti a ples městské části. Své příz-

nice má i večer seniorů či den matek.

Spolupráci městské části s  fi rmami prospívá 

pravidelné setkání jednatelů a ředitelů se zastupiteli.

V posledních čtyřech letech se naší městské části 

vyhýbaly vážnější krizové situace, největší rozruch 

způsobily zaseknuté kry na řece Opavě v roce 2012, 

které uvolnila těžká technika Povodí Odry.



Opravené chodníky a živičný
povrch na ulici K Celnici ve VávrovicíchAutobusová zastávka v Jaktaři

Kulturní dům v Držkovicích

Zastřešení klubovny a prodejní
buňky na hřišti ve Vávrovicích

Stromořadí mezi
Vávrovicemi a Držkovicemi

Dům služeb ve Vávrovicích Sokolovna ve Vávrovicích

Pergola  u volejbalového
hřiště na Karlovci
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ŘEPNÁ KAMPAŇ

Vážení občané,

letošní léto skončilo k velkému překvapení 

všech velmi brzy a konec prázdnin připomínal 

spíše čas podzimních plískanic. Opavští cukro-

varníci však velmi dobře vědí, že babí léto ještě 

určitě přijde. S téměř železnou pravidelností se 

letní teploty vrací současně se zahájením řepné 

kampaně. V letošním roce mimořádně brzy a to 

již v první dekádě měsíce září.

Příznivé klimatické podmínky pro setí a také 

v průběhu celého vegetačního období přispěly 

k  tomu, že letošní odhady sklizně cukrové řepy 

v regionu opavského cukrovaru budou s největší 

pravděpodobností  atakovat historická maxima. 

Tomu bude odpovídat i  předpokládaná délka 

kampaně dosahující téměř 140 dní a představu-

jící výrobu více než 80 tisíc tun cukru. Zpracovat 

bychom měli množství řepy přesahující půl mi-

lionu tun.

Věříme, že se podaří  zvládnout  tento nároč-

ný úkol nejen díky vysoké odbornosti a houžev-

natosti celého kolektivu opavského cukrovaru, 

ale také díky pečlivé přípravě závodu a díky celé 

řadě inovací, které by měly přispět k plynulosti 

provozu a zlepšení některých parametrů kvality.

K nejvýznamnějším akcím realizovaným 

v letošním roce patří bezesporu zabudování  mo-

derního řízkolisu Stord a nového lapače kamení. 

Obě zařízení v celkovém nákladu téměř 25 mili-

onů Kč.

Velká pozornost byla věnována rovněž ob-

lasti energetiky, zejména se zaměřením na vyšší 

efektivitu a energetické úspory. Nová balička 

moučkového cukru zlepší podmínky balení a sní-

ží výrobní náklady. Podařilo se rovněž ve spolu-

práci s Magistrátem města Opavy zrealizovat již 

dříve avizovaný projekt výsadby izolační zeleně, 

která přispěje ke snížení negativních vlivů pro-

vozu na životní prostředí.

Ti z Vás, kteří by si chtěli novinky prohlédnou 

přímo v provozu, mají opět šanci během tradič-

ního dne otevřených dveří v průběhu měsíce říj-

na. Srdečně Vás zveme.

Vedení Moravskoslezských cukrovarů

OBSAZENÍ SOKOLOVNY

Od září 2014 platí nový rozpis využití sálu 

Sokolovny ve Vávrovicích:

Pondělí 18.00 – 20.30 - stolní tenis muži „B“, 

úterý17.00 – 20.00 - stolní tenis žáci, muži, 

odborovka, středa 16.30 – 20.00 – stolní 

tenis muži „A“, čtvrtek 19.00 – 20.00 – cvi-

čení ženy, pátek 17.30 – 20.00 – stolní tenis 

trénink a neděle 8.30 – 13.00 – stolní tenis 

- trénink.

Objednávky sálu pro sportovní, soukromé nebo 

výdělečné akce mimo uvedené časy je možné 

rezervovat osobně na úřadu městské části či tele-

fonicky na čísle 731 215 624 u správce Sokolovny.



95

V pořadí již dvanácté slavnosti Městské 
části Opava-Vávrovice se konaly v areálu 
SDH  Držkovice. I přes pochmourné počasí, 
které panovalo na konci prázdni, se poslední 
srpnovou sobotu vyčasilo a do Držkovic zaví-
talo velké množství návštěvníků.

Začátek slavností patřil tradičně spor-
tu. Požární útok, volejbal, střelecká soutěž, 

12. SLAVNOSTI MĚSTSKÉ ČÁSTI VÁVROVICE

přetahování lanem i pojídání párků se těšilo 
zájmu diváků. Děti a mladiství ukázali svoji 
zručnost při jízdě na kole, nejmenší se bavili na 
dětském kolotoči, předškoláci pak na kolotoči ře-
tízkovém. Celé odpoledne vyvrcholilo losováním 
bohaté tomboly, večerní hodiny patřily taneční 
zábavě se skupinou Česká trojka, zábava se pro-
táhla až do ranních hodin.

Pořadatelé děkují fi rmám FEJAS, ZD Hraničář, 
Raab Karcher, Bidvest, Mlýn Herber, Moravskolezské 
cukrovary, RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny, 
PRESTAR, FEMONT, Agrozem, PrecisTech, MJM Litovel, 
B-NET a Kamenictví Ludwig za věcné ceny do tomboly.

Příští, v pořadí už třinácté slavnosti, by se 
měly konat opět poslední srpnovovou sobotu, 
tentokrát na hřišti ve Vávrovicích.tentokrát na hřišti ve Vávrovicích.



10

VÝSLEDKY A FOTOGRAFIE Z 12. SLAVNOSTÍ

Volejbalový turnaj
1. místo – Karlovec

2. místo – Vávrovice

3. místo – Štamgasti

4. místo – Lentilky

Požární útok – muži
Vávrovice (23,87)

Držkovice (53,03)

Palhanec (neklasifi kováni)

Požární útok – ženy, mládež
Vávrovice – ženy ml. (21,31)

Palhanec – ženy st. (33,78)

Vávrovice – mladší žáci (24,66)

Vávrovice – starší žáci (27,72)

Přetahování lanem
1. místo  v kategorii muži – Radek Hrbáček, 

Martin Šindler, Ondřej Kolarczyk, Vojtěch Kubesa

2.místo v kategorii muži – Pavel Schreier, Jiří 

Schreier, Leopold Blažek, Radek Havíř

Vítězky v kategorii žen – Hasičky Palhanec

Pojídání párků – dospělí
1. místo – Vojtěch Žídek

2. místo – Karel Heider

3. místo – Martin Rataj

Pojídání párků – do 14 let
1. místo – Klára Jakubíková

Jízda zručnosti – do 15let
1. místo – Jan Hanuš

2. místo – Jan Schneider

3. místo – Magda Černá

Jízda zručnosti – dospělí
1. místo – Jaromír Blaščík

2. místo – Zdeněk Richlý

3. místo – Karel Heider
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VÝSLEDKY A FOTOGRAFIE Z 12. SLAVNOSTÍ

Střelba – muži
1. místo – Petr Zalibor

2. místo – Jan Rybář

3. místo – Lukáš Ťapťuch

Střelba – ženy
1. místo – Olga Němčíková

2. místo – Marie Laifertová

3. místo – Anna Chryczyková ml.

Střelba – děti
1. místo – Lukáš Hanel

2. místo – Petr Hanuš

3. místo – Luděk Kozák

Absolutním vítězem ve střelbě se v závěrečném 

rozstřelu stal Lukáš Hanel.

Kuželky – dospělí
1. místo – František Otipka – 17/8

2. místo – Jaroslav Cibulka – 17/7/8/8

3. místo – Zdeněk Schreier st. – 17/7/8/5

Kuželky – do 15 let
1. místo – Adéla Fiedlerová – 11/5

2. místo – Joana Lazarová – 11/x

3. místo – Anežka Mařádková – 9/6

4. místo – Karolína Fiedlerová – 9/5

1



Okénko do života Držkovic, Karlovce, Palhance a Vávrovic – 

zpravodaj Úřadu Městské části Opava - Vávrovice, Jantarová 288/18, 747 73 Vávrovice.

E-mail: vavrovice@opava-city.cz, internet: www.vavrovice.eu.

Úřední hodiny: všední dny 8–9 hodin, každé pondělí 15–18 hodin

Telefonické kontakty: 604 229 420 – Miroslav Kořistka (starosta), 604 229 419 – Jiří Koreník 

(místostarosta), 604 229 418 – Ing. Jarmila Kociánová (ekonomka), 553 793 065 – úřad městské části.

Neprošlo jazykovou úpravou, za vydání odpovídá Miroslav Kořistka.

JUBILANTI

říjen 

Koudela Petr (50 let)

Klapetek Rudolf (50 let)

Hrbáčová Marie (60 let)

Magrla Leopold (65 let)

Foltisová Eliška (65 let)

Bajtek Jiří (65 let)

Neugebauer František (70 let)

Kučová Miloslava (85 let)

listopad 

Slaný Petr (50 let)

Maiwaldová Marie (55 let)

Heidrová Alena (55 let)

Novák Vlastimil (60 let)

Rumpoldinová Věra (65 let)

Ludvík Konrád (65 let)

Bilíková Eva (75 let)

Hanuš Jan (75 let)

Englišová Ludmila (75 let)

Rosmanitová Ludmila (75 let)

1. 7. 2014 – Vyčištění ucpaných rýn a svodů v So-
kolovně, instalace podružného elektroměru v are-
álu hřiště FK NOVA Vávrovice.

3. 7. 2014 – Oprava vadného čerpadla čističky od-
padních vod ve Vávrovicích

21. 7. 2014 – Přesun méně využívaného kontej-
neru na bioodpad z Držkovic na Karlovec, kde na-
opak kapacita kontejnerů nedostačovala.

28. 7. 2014 – Přidělení dotace z rozpočtu Statutár-
ního města Opava na opláštění klubovny a prodej-
ního stánku na hřišti FK NOVA Vávrovice.

29. 7. 2014 – Otevírání obálek výběrového řízení 
na dodávku informačního a varovného systému 
(rozhlas).

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ

V případě, že si nepřejete být uvedeni v Okénku mezi jubilanty, kontaktujte úřad Městské části.

Blahopřejeme!

3. 8. 2014 – Ukončení prací na opravě fasády 
Domu služeb ve Vávrovicích.

16. 8. 2014 – Předání pamětního listu u příležitos-
ti 105 let od založení SDH Vávrovice

18. 8. 2014 – Schválena mimořádná fi nanční 
dotace z rozpočtu Statutárního města Opava na 
nákup a pořízení rozhlasu.

19. 8. 2014 – Nástřik vodorovného značení (STOP) 
na křižovatce ulic K Celnici a Jantarová, dodána 
potřebná dokumentace pro umístění nových zrca-
del na tomtéž místě a na křitovatce ulice K Celnici 
a Novosvětská.

25. 8. 2014 – Oznámení konání slavností a playlis-
tu na Ochranný svaz autorský.


