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Společná fotka zastupitelů

Zleva: Vladimír Stoniš (Palhanec), Zdeněk 

Svoboda (Vávrovice), MVDr. Konrád Ludvík 

(Vávrovice), Ing. Jaromír Blaščík (Vávrovice), 

Miroslav Kořistka – starosta (Držkovice), 

Kamil Ludwig (Palhanec), Jiří Koreník – 

místostarosta (Vávrovice), Lumíra Galvasová 

(Vávrovice), Bc. Emilie Dubová (Karlovec), 

Ing. Jarmila Kociánová – ekonomka.

Do zastupitelstva byl zvolen Ing. Jaroslav 

Černý, který však na post zastupitele 

rezignoval, v zastupitelstvu jej tak nahradil 

Vladimír Stoniš, který byl na kandidátce 

Sdružení pro Městskou část Vávrovice 

s 231 hlasy jako první náhradník.

Bližší představení starosty, místostarosty 

a jednotlivých zastupitelů budou následovat 

v dalších vydáních Okénka.

2

FK NOVA Vávrovice zve všechny přátele fotbalu na ukončení roku 2010 v kopačkách

SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK
KDY: 29. prosince 2010 (středa)

KDE: hřiště Vávrovice

V KOLIK: 14:00 (sraz 13:40 na hřišti)

VLEZNÉ:  50 Kč (dospělí), 25 Kč (dorost)

OBČERSTVENÍ: čaj, „svařák“ a jídlo v boudě

SILVESTROVSKÝ ÚKOP: soutěž po skončení fotbalu – 3 nejlepší dostanou cenu

Vzadu v boudě na hřišti bude za symbolickou cenu k dostání fotbalový kalendář na rok 2011.



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Přestože od voleb do obecního zastupitelstva 

uběhly již více než dva měsíce, ještě jednou bych 

chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří nám v nich 

dali důvěru a zvolili nás svými zastupiteli. Doufám, že 

v následujících čtyřech letech jejich důvěru nezklame-

me a budeme se snažit dělat vše ku prospěchu naší 

městské části. Po celé volební období bychom chtěli 

co nejvíce spolupracovat se všemi občany a naslou-

chat jejich přáním, prosbám a potřebám.

Máme za sebou tři zasedání zastupitelů, na prv-

ním z nich došlo ke zvolení starosty, místostarosty, 

zřízení fi nančního a kontrolního výboru a zřízení pěti 

komisí. Nové zastupitelstvo v minulém týdnu schváli-

lo také rozpočet na příští rok, podrobnosti z rozpočtu 

Vám přineseme v příštím okénku.

Na konci listopadu proběhlo setkání všech složek 

městské části, kdy jednotlivé složky zhodnotily právě 

končící rok a představily své plány do roku následu-

jícího.

V průběhu prosince došlo také ke schůzkám 

s majiteli pozemků, kteří doposud nedali souhlas s je-

jich prodejem pro připravované hráze. Výsledkem je 

předběžný souhlas všech zbývajících majitelů pozem-

ků, kteří uvedli důvody svých předchozích nesouhla-

sů. Pokud budou dodrženy jejich podmínky, výstavbě 

hrází by ze strany majitelů nemělo nic bránit.

Chtěl bych Vám všem jménem zastupi-
telů Městské části Vávrovice popřát hezké 
a příjemné prožití Vánoc a nový rok 2011 na-
plněný štěstím, zdravím, osobními úspěchy 
a životní pohodou.
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starosta

SOKOL VÁVROVICE zve všechny občany městské části

na Vánoční turnaj v ping-pongu pro neregistrované hráče

VÁNOČNÍ TURNAJ V PING-PONGU
KDY: 27. prosince 2010 (pondělí)

KDE: Sokolovna Vávrovice

V KOLIK: 14:00

STARTOVNÉ:  50 Kč

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
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Kandidát Počet hlasů Pořadí zvolení/ 

náhradníka
Mandát

poř. číslo příjmení, jméno, tituly abs. v %
Sdružení nezávislých kandidátu za více zeleně v obci a okolí

1 Schreier Ivo Mgr. 117 16,43 1 

2 Repková Renáta 88 12,35 3 

3 Ondruch Zbyněk Ing. 116 16,29 2 

4 Matyášová Zdena 43 6,03 4 

5 Černín Vítězslav 81 11,37 5 

6 Kudelová Věra 40 5,61 6 

7 Smolka Oldřich 49 6,88 7 

8 Ludvík Konrád MVDr. 141 19,80 1 *
9 Prusek Karel 37 5,19 8 

Sdružení nezávislých kandidátu - za pěkné Vávrovice

1 Prusková Marta 119 10,43 1 

2 Koreník Jiří 231 20,26 1 *
3 Stoniš Zdeněk 114 10,00 2 

4 Levák Jaromír 119 10,43 3 

5 Romfeld Aleš 98 8,59 4 

6 Galvasová Lumíra 171 15,00 2 *
7 Solnický Karel 86 7,54 5 

8 Fiedlerová Anna 87 7,63 6 

9 Valečková Jaroslava 115 10,08 7 

Sdružení pro Městskou část Vávrovice

1 Černý Jaroslav Mgr. Ing. 243 12,50 3 *
2 Kořistka Miroslav 254 13,06 2 *
3 Stoniš Vladimír 231 11,88 1 

4 Svoboda Zdeněk 240 12,34 4 *
5 Prusek Václav Ing. 173 8,89 2 

6 Bartusek Marek 184 9,46 3 

7 Kolarczyk Jiří 169 8,69 4 

8 Blaščík Jaromír Ing. 280 14,40 1 *
9 Konečná Zdenka 170 8,74 5 

Nezávislí kandidáti Karlovec-Palhanec 2010

1 Ludwig Kamil 160 13,14 2 *
2 Kršík Štěpán 136 11,17 1 

3 Falhar Tomáš 127 10,43 2 

4 Janča Zdeněk 127 10,43 3 

5 Dubová Emilie 161 13,22 1 *
6 Lagan Michal 136 11,17 4 

7 Vidlička Radomír 137 11,25 5 

8 Vrbická Jolana 131 10,76 6 

9 Kořistka Jan 102 8,38 7 

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE
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NOVÁ ZNAČKA U ZÁKLADNÍ ŠKOLY

U základní školy byla osazena nová do-

pravní značka a zřízeno vyhrazené parkovi-

ště se třemi místy. Značka má platnost od 

pondělí do pátku od 7 do 17 hodin a je ur-

čena pro potřeby Základní a mateřské školy 

Vávrovice, dále pak pro krátkodobé zasta-

vení rodičů dětí.

Stává se již tradicí, že jeden z podzimních 

dnů je ve společnosti Moravskoslezské 

cukrovary, a.  s. vyhrazen pro návštěvu široké 

veřejnosti.

V letošním roce tento den připadl 

na poslední říjnovou sobotu a možnosti 

prohlédnout si cukrovar v plném provozu 

využilo více než 340 návštěvníků. Ti na 

začátku exkurze shlédli krátkou prezentaci 

o fi rmě a následně za doprovodu zaměstnanců 

cukrovaru prošli celým areálem.

Děti byly vyzvány, ať nakreslí obrázek 

o  tom, co se jim na exkurzi v cukrovaru 

nejvíce líbilo. Vítězem soutěže se stal 9letý 

Aleš Kirschner z Jamnice. Na druhém místě se 

umístila 6letá Julinka Běláková ze Štěpánkovic 

a třetí místo obsadil 11letý Marek Gilík z Opavy.

Všem výhercům byla zaslána sladká 

odměna.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MORAVSKOSLEZSKÝCH CUKROVARECH, A. S. 

MĚŘENÍ RYCHLOSTI

Na Vávrovické ulici na Palhanci byl umís-

těn radar Městské policie Opava, který měří 

rychlost projíždějících vozidel a zároveň in-

formuje řidiče o jejich aktuální rychlosti. Ra-

dar je umístěn na úseku s  omezením maxi-

mální rychlosti na 30 km/h z důvodu snížení 

hlučnosti. Radar ukládá rychlost projíždějí-

cích aut a jejich počty, data budou následně 

vyhodnocena.
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Ti, kdo zavítali o druhém adventním 

víkendu do Základní školy a Mateřské školy 

v Opavě-Vávrovicích, měli možnost, po čtyřech 

letech, shlédnout zdejší vánoční expozici, 

kterou žáci, učitelé a členky Klubu důchodců 

připravili a nazvali Cesta do Betléma. 

Svým dílem přispěla také partnerská škola 

vávrovické malotřídky z polské Ratiboře.

Hned u vchodu v kádi líně pluli dva 

kapříci. Mnohé příchozí překvapil oživlý 

andělíček. Svátečně vyzdobenými chodbami 

pak lidé procházeli kolem tuctu adventních 

postav, o jejichž významu v čase adventu 

se mohli dočíst na průvodních informačních 

panelech. Živé stromky, interiéry pekla, 

starých chalup, zimní krajina, Betlém 

nebo model středověkého městečka pod 

sněhovou peřinou, to je jen stručný výčet 

toho, co navodilo v srdcích návštěvníků 

pocit opravdového předvánočního klidu 

a  pohody. K tomu čerstvý mráz, sluníčko 

a  sníh, atmosféra pravého vánočního 

jarmarku s tradičními řemeslnými výrobky 

nebo posezení v kavárničce u teplého nápoje 

a vánočního cukroví či koláče.

Povzbudivé ohlasy příchozích, kteří 

věnovali pár řádků do návštěvní knihy, jsou 

hřejivým poděkováním a odměnou tvůrcům, 

ale také pozitivní motivací.  

Ze zápisů vybíráme:

Malá škola – velké činy!

Krásné, až se dech tají z toho, jak jste šikovní 

…

Velice nápadité a výtvarně uspořádané.

Moc krásná výstava, obdivuhodné výtvory 

a nápady, velké díky všem.

To je nejkrásnější vánoční výstava, kterou jsme 

kdy viděly!

Výstava je impozantní.

Bylo to nádherné, až jsem se rozplakala.

Letos jsme tady byli poprvé a od teď budeme 

chodit každý rok.

Jen neradi naše příznivce zklamáváme, ale 

příprava výstavy v takovém rozsahu je příliš 

náročná, a abychom udrželi Váš zájem a připravili 

opět něco překvapivého, což k Vánocům patří, 

dodržíme tradici a pozveme Vás k další vánoční 

výstavě na sklonku roku 2015!

Vážení přátelé, přejeme Vám, s blížícími 

se svátky, hodně štěstí, zdraví, dobrých 

lidiček okolo. Děkujeme všem příznivcům 

a partnerům za spolupráci a těšíme se na další 

příjemná setkání s Vámi. Třeba při jarních 

oslavách 5. výročí otevření školní zahrady 

v květnu 2011!

Za všechny „vávrovické školáky“ 

Pavel Gregor

CESTA DO BETLÉMA
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V sobotu 20. listopadu proběhlo již 7. setkání 

seniorů, které zpříjemnilo vystoupení Umělecké 

agentury Karla Smolky.

V pátek 3. prosince 2010 se pak uskutečníla 

výroční členská schůze klubu důchodců. Pozvání 

na schůzi přijal také starosta, místostarosta 

a ekonomka městské části. Po celkovém 

zhodnocení činnosti klubu v tomto roce 

následovala volná zábava, k  tanci a poslechu 

hrál na obou akcích Véna Quis.

V pátek 10. prosince 2010 proběhlo tradiční 

setkání zastupitelů se složkami městské části, 

kterého se zúčastnilo 30 zástupců jednotlivých složek. 

Setkání bylo zahájeno úvodním slovem starosty 

a představením jednotlivých zastupitelů, následovalo 

zhodnocení uplynulého roku ze strany jednotlivých 

složek a uvedení plánů pro následující rok.

SETKÁNÍ SLOŽEK

SETKÁNÍ SENIORŮ A ZÁVĚREČNÁ KLUBU DŮCHODCŮ

LOUČENÍ S PANÍ UČITELKOU JANOU SAJDOVOU

Ve středu 15. prosince 2010 pořádala ZŠ a MŠ 

ve Vávrovicích pro rodiče dětí z „mateřinky“ tradiční 

Vánoční besídku s dílničkami. Letošní prosincový 

podvečer byl ovšem výjimečný. Ředitel školy, starosta 

městské části a  zástupce Klubu rodičů se ofi ciálně 

rozloučili s paní učitelkou Janou Sajdovou, která ve 

vávrovické školce prožila třináct aktivních pracovních 

let. Od ledna si ve zdraví odchází užívat vnoučat 

a zaslouženého volného času.  Za léta své kantorské 

dráhy se zapsala do paměti několika generací 

v  Ostravě a na Opavsku. Posledním představením 

pod vánočním stromem se s paní učitelkou rozloučily 

děti i přítomní rodiče. Na jaře letošního roku byla 

paní učitelka Sajdová oceněna za svou celoživotní 

práci u příležitosti Dne učitelů při slavnostním setkání 

nejlepších pedagogů Opavy. 

Do dalších seniorských let přejeme paní učitelce 

pevné zdraví, elán, optimismus, radost z vlastních 

dětí a vnoučat a budeme se těšit se na příležitostná 

setkání při akcích obce a školy.
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Ustavující zasedání zastupitelstva 

Městské části Vávrovice se konalo 8.  listopadu 

2010. Zasedání zahájil starosta Ing. Jaroslav 

Černý a zúčastnilo se ho všech 9 nově zvolených 

zastupitelů.

Všichni zastupitelé v úvodu složili slib 

věrnosti České republice, kterým se zavázali 

vykonávat práci zastupitelů svědomitě, v zájmu 

obce a jejích občanů podle Ústavy a zákonů 

České republiky. Všichni noví zastupitelé tento 

slib složili a stvrdili ho podpisem.

Po schválení programu došlo na volbu 

starosty. Jiří Koreník navrhl zvolit do funkce 

neuvolněného starosty Miroslava Kořistku – pro 

8, proti 0, zdržel se 1.

Nově zvolený starosta převzal vedení 

zasedání a pokračovalo se volbou místostarosty. 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo 

pouze jednoho místostarostu. Před hlasováním 

byla dána možnost zastupitelům i přítomným 

občanům sdělit své stanovisko. Zastupitelka 

Emilie Dubová žádala, aby za část Palhanec 

byl volen další místostarosta. Zastupitelstvo 

Městské části Vávrovice schválilo zvolení 

jednoho místostarosty, 7 zastupitelů bylo pro, 

2 proti.

Následovalo navrhování kandidátů na 

funkci místostarosty a volba místostarosty. Člen 

zastupitelstva Miroslav Kořistka navrhl zvolit do 

funkce místostarosty Jiřího Koreníka – pro 9, 

proti 0, zdržel se 0.

Dalším bodem schůze bylo zřízení 

fi nančního a kontrolního výboru. Předsedou 

fi nančního výboru se stal Ing. Jaroslav Černý, 

členy fi nančního výboru pak Bc. Emilie Dubová 

a Zdeněk Svoboda. Předsedkyní kontrolního 

výboru se stala Bc. Emilie Dubová, členy 

kontrolního výboru pak MVDr. Konrád Ludvík 

a Ing. Jaroslav Černý.

Zastupitelstvo zřídilo také pětici komisí  – 

dotační, životního prostředí, kulturně-sportovní, 

investiční a přestupkovou-dopravní. Každá 

komise má předsedu a dva členy, jak je uvedeno 

níže. 

Komise dotační – předseda:  Zdeněk Svoboda, 

členové:  Kamil Ludwig, Ing. Jaromír Blaščík

Komise životního prostředí – předseda: 

MVDr. Konrád Ludvík, členové: Bc. Emilie 

Dubová, Lumíra Galvasová

Komise kulturně, sportovní – předseda: 

Ing. Jaromír Blaščík, členové:   Zdeněk Svoboda, 

Lumíra Galvasová

Komise dopravní, přestupková – předseda: 

Lumíra Galvasová, členové: MVDr. Konrád 

Ludvík, Ing. Jaroslav Černý

Komise investiční – předseda: Kamil Ludwig, 

členové: MVDr. Konrád Ludvík, Ing. Jaromír 

Blaščík

Šestým bodem schůze bylo Rozhodnutí 

o odměnách za výkon funkcí neuvolněných 

členů zastupitelstva. Předsedající navrhl, aby 

neuvolněným členům zastupitelstva byla 

v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení 

vlády č. 20/2009 Sb. kterým se mění nařízení 

VYBRANÉ INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
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vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon 

funkce členům zastupitelstev, v platném znění, 

poskytována měsíční odměna viz příloha č. 3, 

a to ode dne 8. listopadu 2010. Před hlasováním 

nebyly členy zastupitelstva obce podány 

žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná 

stanoviska – pro 8, proti 0, zdržel se 1.

Předposledním bodem programu byly 

majetkové záležitosti. Zastupitelstvo Městské 

části Vávrovice:

•  schvaluje prodej pozemku par. č.  2075/2, 

Opava – předměstí, Petře Fuchsíkové, 

Topolová 2, Opava – Palhanec – pro 9, 

proti 0, zdržel se 0,

•  schvaluje prodej pozemku par. č.  2063/1, 

Opava – předměstí, Ing. Romanu Hrbáčovi, 

Karlovecká 2869/17 Opava – předměstí - 

pro 9, proti 0, zdržel se 0,

•  neschvaluje pronájem pozemku par. 

č.  580/7, k. ú. Vávrovice, Tomáš Piekarczyk, 

Nerudová 46, Opava – pro 8, proti 0, 

zdržel se 1.

Posledním bodem byla diskuze nad dotazy, 

připomínkami a podněty: 

• V jakém stádiu je výstavba zastávky na točně 

v Jaktaři.

•  Upozornění na díru u železničního přejezdu 

na ul. K Celnici.

•  Výjezd od mostu na křižovatce ul. Jantarová 

a K Celnici stíněn stromy.

•  Udržování pozemku kolem bývalé celnice.

• Upozorňuje na volně pobíhající psy z Polska.

• Doprava na Palhanci, nedodržování povolené 

rychlosti, vysoká hlučnost z  Mrazíren 

Nowaco.

• Dotaz na existenci informační tabule u parku 

ve Vávrovicích.

• Požadavek na instalaci retardéru od mostu 

ve Vávrovicích.

Druhé zasedání zastupitelstva Městské 

části Vávrovice se konalo 23. listopadu 2010. 

Na úvodu zasedání přečetl starosta Miroslav 

Kořistka prohlášení Ing. Jaroslava Černého 

o vzdání se mandátu zastupitele městské 

části. Starosta oslovil prvního náhradníka 

Vladimíra Stoniše, který nabídku přijal. Druhého 

zasedání zastupitelstva se zúčastnilo 8 členů 

zastupitelstva.

S ohledem na odstoupení Ing. Jaroslava 

Černého zastupitelstvo volilo nového předsedu 

fi nančního výboru, člena kontrolního výboru 

a člena dopravně-přestupkové komise. Na 

všechny tři posty byl zvolen nový zastupitel 

Vladimír Stoniš – pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Dalším bodem jednání bylo hlasování 

o  nároku člena zastupitelstva městské části 

v souvislosti s ukončením mandátu. Předsedající 

navrhl, aby zastupitelstvo odsouhlasilo 

jednorázové vyplacení odměny odstupujícímu 

starostovi Ing. Jaroslavu Černému v souvislosti 

s ukončením jeho mandátu. Podle par. 75 

odst. 1 zákona o obcích, mu náleží odměna 

ve výši 5+1 měsíční odměna za celé funkční 

období. Zastupitelstvo Městské části Vávrovice 

schválilo jednorázové vyplacení šesti měsíčních 

odměn odstupujícímu starostovi Ing. Jaroslavu 

Černému – pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Pátým bodem programu byl návrh na prodej 

hasičského vozidla JSDH Palhanec značky AVIA. 

Předsedající navrhl, aby bylo prodáno hasičské 

vozidlo spřáteleným stražakum z Polských 

Wiechovic za 6.000 Kč – pro 8, proti 0, zdržel 

se 0.



10

Šestým bodem bylo schválení ceníku 

pronájmu a vybavení Sokolovny. Předsedající 

navrhl, aby pronájem sálu na jeden den 

výdělečné akce byl 1.000 Kč, na jeden den 

soukromé akce pak 500 Kč. Občanská sdružení 

MČ nebudou platit nájem žádný.

Předsedající navrhl uvolnit z rozpočtu MČ 

částku 140.000 Kč na nákup stolů, židlí a ubrusů 

– pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Posledním bodem byla diskuze nad dotazy, 

připomínkami a podněty: 

• Připomínky k rozpisu využití Sokolovny TJ 

Sokol 

• Dotaz na provoz požárního automobilu 

JSDHO Palhanec režim výjezdu

• Dotaz na instalaci zrcadla na křižovatce ul. 

Jantarová a ul. K Celnici 

• Žádost o prodloužení úředních hodin – 

v pondělí do 18,00 hod. 

• Žádost o zvýšení počtu kontejnerů na plasty:  

Vávrovice -  u obchodu, Palhanec – ulice 

U Lávky

• Žádost o rozšíření počtu kontejnerů 

o kontejner na papír,  Palhanec – U Lávky 

• Žádost o výměnu označníku ul. Obecní ve 

Vávrovicich

• Dotaz na výsadbu nové aleje mezi 

Držkovicemi a Vávrovicemi

• Dotaz na chybějící značku „zákaz vjezdu“ 

pískovna Palhanec

Kompletní zápisy ze zasedání zastupitelstva 

městské části jsou k nahlédnutí na Obecním 

úřadě nebo na internetových stránkách obce.

Přiznání k dani z nemovitosti musí podat 

každý, kdo je k 1. 1. vlastníkem nemovitosti 

nacházející se na území ČR a toto přiznání ještě 

nepodával. Pokud jste už někdy v minulosti 

přiznání podali a nic se nezměnilo, pak stačí 

jen počkat na výměr správce daně, který 

podle aktuálních sazeb a koefi cientů daňovou 

povinnost vypočítá.

Pokud se ale něco změnilo, například 

výměra nebo cena nemovitosti, druh pozemku, 

užívání stavby nebo počet nadzemních podlaží 

či půdorys, musíte podat nové přiznání.

Pokuta za pozdní podání či nepodání 

daňového přiznání je minimálně 500 Kč, jinak 

0,05 % stanovené daně za každý následující den 

prodlení. Poplatníkovi vzniká povinnost uhradit 

pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo učiní-li 

tak ve zpoždění delším než 5 pracovních dnů. 

Pokutu v nejnižší výši 500 Kč tak musí dostat 

každý, kdo podá pozdě přiznání nebo jej nepodá, 

bez ohledu na minimální výši daně! Není 

v  možnostech úřadu posoudit, zda-li je nutné 

pokutu uložit a v jaké výši, jako doposud. Navíc 

není možno pokutu pro tvrdost prominout.

Termín pro podání řádného daňového 

tvrzení (dříve přiznání) k dani z nemovitostí 

je 31. ledna 2011. Od 1. ledna 2011 je možno 

podat přiznání k dani z nemovitostí za podíly na 

stavbě či jednotce (bytu).

Daňová složenka (bez poštovního poplatku) 

je od 1. ledna 2011 zrušena, za platbu 

složenkou se od tohoto data platí obvyklý 

poplatek. Složenku k dani z nemovitostí 

(s  uvedením její výše) bude zasílat příslušný 

fi nanční úřad koncem dubna či začátkem 

května 2011 poštou.

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTI
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I letos připravuje Charita Opava Tříkrálovou sbírku, 

která se uskuteční ve dnech 1. – 11. ledna 2011. 

Výtěžek z Tříkrálové sbírky bude určen na 

zkvalitnění péče pro seniory a  nemocné – tato 

pomoc se bude vztahovat na mobilní hospicovou, 

pečovatelskou a ošetřovatelskou službu a na stacionář 

pro seniory. Pomoc prostřednictvím těchto služeb 

přijímá pravidelně přes 500 seniorů za rok.

Výnos z loňské sbírky Charita Opava použila 

taktéž na zkvalitnění péče o seniory a nemocné. Byl 

zakoupen ojetý osobní automobil pro pečovatelskou 

službu, zdravotnický materiál a hrazeny byly náklady 

spojené s poskytováním služeb seniorům. Část 

výnosu byla použita na humanitární pomoc pro lidi 

zasažené zemětřesením na Haiti.

Koledníčci budou vždy doprovázeni osobou starší 

15 let s řádně vyplněnou průkazkou a zapečetěnou 

pokladničkou. Pokladničky budou rozpečetěny 

a hotovost přepočítána na obecním úřadě za 

přítomnosti zastupitele městské části, vedoucího 

koledníka a případně i zaměstnance Charity Opava. 

V případě, že byste měli zájem o  koledování, 

kontaktujte na čísle  604  175  518 co nejdříve paní 

Marii Gilíkovou, která je asistentkou Tříkrálové sbírky 

2011.

Součástí Tříkrálové sbírky je také Tříkrálový 

průvod Opavou, který se uskuteční 5. ledna 2011, 

začátek bude v 15.00 v kostele sv. Vojtěcha na Dolním 

náměstí.

KOLEDOVÁNÍ V OPAVĚ

1



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

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

Úřední hodiny: všední dny 8 – 9 hod., každé pondělí 15 – 17 hod. (od 1. 1. 2011. do 18 hod.)

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

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

Neprošlo jazykovou úpravou, za vydání odpovídá Miroslav Kořistka.

Elektronická verze Okénka v barevném provedení ve formátu PDF na www.vavrovice.cz.

V neděli 19. 12. proběhlo od 16 hodin setká-

ní u vánočního stromu ve Vávrovicích, jehož součástí 

bylo krátké kulturní pásmo dětí ze ZŠ a MŠ Vávrovi-

ce, klub důchodců připravil pro všechny zúčastněné 

drobné občerstvení a tradiční svařené víno.

Setkání u vánočního stromu v Držkovicích pro-

běhne 23. 12. od 17 hodin, na Palhanci bude se-

tkání o den později, tedy na Štědrý den od 14 ho-

din. Jak v Držkovicích tak na Palhanci bude na setkání 

připraveno občerstvení a svařené víno.

VÁNOČNÍ STROMY

PLESY

Pomalu ale jistě se blíží plesová sezona, kterou u 

nás zahájí ples SDH Držkovice 8. ledna 2011, k posle-

chu i tanci bude hrát Véna Quis. Druhý z plesů je na-

plánován na 22. ledna 2011, pořadatelem bude SDH 

Vávrovice, obecní ples je pak na programu 19. února 

2011. Hasičské plesy se budou konat v Kulturním 

domě v Držkovicích, obecní ples bude v Sokolovně 

ve Vávrovicích. Začínat se bude jednotně ve 20 hodin.

V průběhu měsíce prosince došlo k  obnovení 

diskuze s majiteli pozemků, kteří doposud nedali 

předběžný souhlas s prodejem pozemků pro stavbu 

hrází ve Vávrovicích. Všichni majitelé byli pozváni 

na obecní úřad, kde proběhla diskuze se starostou, 

místostarostou a některými členy zastupitelstva. 

Na jednání se nedostavil pouze jeden z majitelů, 

který nemohl z časových důvodů. Ostatní majitelé 

pozemků u řeky uvedli důvody svého dosavadního 

zamítavého rozhodnutí. Pokud dojde k odstranění 

těchto důvodů, jsou všichni ochotni své pozemky 

prodat a  souhlasí se stavbou hrází. „Jediný majitel, 

který se nedostavil, má trvalé bydliště mimo okres 

Opava, zbývající nám uvedli důvody svých negativních 

rozhodnutí,“ řekl starosta Miroslav Kořistka a dodal: 

„Nejedná se o nic, co by se z našeho pohledu nedalo 

v upraveném projektu změnit či odstranit.“

Další jednání týkající se hrází by se mělo uskutečnit 

ve čtvrtek 6. ledna 2011 na Povodí Odry. Schůzky se za 

městskou část zúčastní starosta a místostarosta.

HRÁZE


