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KALENDÁŘ AKCÍ

30. 4. 2011

17.00
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
začátek v parku ve Vávrovicích, poté průvod do Sokolovny

30. 4. 2011 

14.00
STAVĚNÍ MÁJE 
Palhanec

8. 5. 2011

15.00 
DEN MATEK
Sokolovna Vávrovice 

14. 5. 2011 
TURNAJ V NOHEJBALE
Sokolovna Vávrovice, přihlášky a více informací na 732 582 808

14. 5. 2011

14.00
NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ SBORU SDH 
v rámci oslav 105 let od založení sboru, Držkovice – hasičský areál 

22. 5. 2011 

9.00
OKRSKOVÉ KOLO OKRSKU Č. 1 
Palhanec - hasičský areál 

28. 5. 2011

20.00
TANEČNÍ ZÁBAVA  SDH VÁVROVICE 
vystoupí Špekbend, Sokolovna Vávrovice 

28. 5. 2011

14.00 
DĚTSKÝ DEN 
Sokolovna Vávrovice

28. 5. 2011

14.00 
KÁCENÍ MÁJE 
Palhanec

4. 6. 2011

15.30

ČESKO – POLSKÉ SETKÁNÍ 

mše svatá u kaple v Držkovicích 



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Jaro je již v plném proudu, po zimních 

měsících, kdy pracovníci naší Městské části 

zápasili se sněhem, přichází čas jarního úkli-

du a pravidelného sečení trávy.

V Držkovicích u kříže byly vysazeny dva 

nové stromy, vyčištěn byl břeh řeky Opavy 

u  Sokolovny a ořezaná stará třešeň u volej-

balového hřiště  na Karlovci.

Na Jantarové ulici jsme vysadili pět no-

vých sakur, jednáme o  možnostech výsad-

by stromů na cestě z Vávrovic do Držkovic 

a  podél nově budované cyklostezky. Naše 

městská část by tak měla být opět o něco 

zelenější.

Zastupitelé odsouhlasili nákup nového 

nákladního vozidla Gaz Gazelle 3302, které 

nahradí dosluhující multikáru využívanou 

zejména pro svoz posekané trávy a při údrž-

bě zeleně.

Duben a květen je nabitý akcemi, jak 

můžete vidět na vedlejší stránce. Rád bych 

srdečně pozval všechny občany na akce po-

řádané občanskými sdruženími naší Měst-

ské části. Dolaďujeme také program letních 

slavností naší Městské části, které se letos 

uskuteční v hasičském areálu v Držkovcích 

poslední srpnovou sobotu.

V průběhu 

měsíce  května 

začne výstav-

ba cyklostezky 

číslo 55, která 

je označována 

jako Slezská 

magistrála. 

Díky vstříc-

nému postoji 

majitelů firem 

došlo k dohodě o prodeji pozemků, což brá-

nilo v pokračování stavby na úseku mezi Vá-

vrovicemi a Palhancem.

V  běhu je také příprava na výstavbu 

protipovodňových hrází, aktuálně čekáme 

na stavební povolení na inundační most, 

který by měl být součástí projektu a bude 

vybudován na polském území.

Jménem všech zastupitelů bych Vám 

chtěl popřát krásné a poklidné prožití veli-

konočních svátků.
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starosta

Hasiči z Palhance všechny srdečně zvou na

  STAVĚNÍ MÁJE 
u nové hasičské zbrojnice. 

Akce se koná 30. dubna 2011 od 14.00 hodin. 

Občerstvení zajištěno!



S příchodem jara opět začali pracovníci obce 

sekat a upravovat zeleň na pozemcích městské 

části. Na ulici Jantarové u výjezdu z Vávrovic směrem 

na Držkovice bylo osázeno pět nových stromů. 

Vyčištěn byl také prostor u kříže u bývalého mlýna 

v Držkovicích, kde byly ve spolupráci s o.s. Za Opavu 

vysazeny dvě lípy. Vyčištěn byl také břeh řeky Opavy 

v  Sokolovně ve Vávrovicích a ořezána byla stará 

třešeň u volejbalového hřiště na Karlovci.

„Stejně jako v minulých letech budou 

zaměstnanci obce sekat trávu na pozemcích městské 

části,“ uvedl starosta Miroslav Kořistka a  dodal: 

„Není v ekonomických možnostech Městské části, 

aby se naši zaměstnanci starali i  o cizí pozemky. 

Jde hlavně o příkopy, které jsou udržovány Správou 

a údržbou silnic nebo Technickými službami. 

Snažíme se, aby údržba těchto příkopů probíhala 

v  co nejkratších intervalech. Námi sečené plochy 

mají aktuálně rozlohu necelých 4 hektarů.“

Pro občany bylo ve spolupráci s TS Opava 

v  minulém týdnu přistaveno sedm kontejnerů, 

které byly určeny na rostlinný odpad. „Kontejnery 

se rychle naplnily, ještě ve večerních hodinách byly 

odvezeny. V minulosti stály v městské části několik 

dnů a objevil se pak v nich i jiný odpad,“ uvedl důvod 

nočního odvážení plných kontejnerů starosta.
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JARNÍ ÚKLID, VÝSADBA STROMŮ, ZLEPŠENÍ VSTUPŮ DO OBCE

V jarních a podzimních měsících se nejčastěji 

prořezávají a kácejí staré stromy. „Doporučená 

doba kácení je od října do března, kdy je vegetační 

klid,“ uvedl Ing. Karel Kovalčík, který má na starosti 

údržbu zeleně na Odboru životního prostředí 

a dodává: „Mimo toto období by měly být káceny 

pouze stromy v havarijním stavu.“

Na kácení stromů, které mají ve výšce 130 cm 

obvod kmene do 80 cm, není potřeba povolení. 

Pokud je obvod kmene nad 80 cm, musí být 

kácení povoleno příslušným orgánem ochrany 

životního prostředí, kterým je pro naši městskou 

část Odbor životního prostředí Statutárního 

města Opava.

„Po podání žádosti je zahájeno správní řízení, 

následně jsou informována občanská sdružení Za 

Opavu a Samohláska, která se mohou správního 

řízení zúčastnit,“ řekl Kovalčík a pokračoval: 

„Jde o určitý kontrolní mechanismus ze strany 

občanů města.“

Správní řízení je vyřízeno do třiceti dnů, 

pokud je potřeba posudek nebo ve složitých 

případech může řízení trvat až devadesát 

dnů. Orgán ochrany přírody ve správním řízení 

zpravidla ukládá náhradní výsadbu.

Vše výše uvedené platí pouze na pozemcích 

mimo les, žádosti k povolení kácení jsou na 

webu Statutárního města Opava nebo v tištěné 

podobě na úřadu Městské části Vávrovice.

JAK POSTUPOVAT PŘI KÁCENÍ STROMŮ



5

Severomoravské vodovody a  ka-

nalizace na přelomu měsice března 

a  dubna provedly výměnu ventilů vo-

dovodního řádu ve Vávrovicích. Důvo-

dem byla havárie, při které byl zjištěn 

nevyhovující stav těchto ventilů. Vede-

ní společnosti by se chtělo i touto ces-

tou omluvit za výpadky dodávek vody 

a trpělivost občanů.

Opravy vozovky případně chodníků, 

které byly výměnou ventilů poškozeny, 

budou provedeny v horizontu dvou až 

tří měsíců. Pokud by se opravy provedly 

okamžitě, mohlo by dojít k sednutí 

kamení a zeminy a  následnému 

propadu vozovky.

OPRAVA VENTILŮ – SMVAK

I přes několik výzev v informačních letácích 

a zpravodaji stále všichni majitelé psů neuhradili 

poplatek ze psů. „Ze všech evidovaných majitelů 

psů jich doposud dvanáct nezaplatilo,“ řekla 

ekonomka městské části Ing. Jarmila Kociánová 

a  dodala: „Tito majitelé by měli co nejrychleji 

dlužnou částku uhradit, v opačném případě 

jim může být poplatek vyměřen platebním 

výměrem a navýšen až na trojnásobek.“

Poplatek se hradí na úřadu městské části 

v úředních hodinách, tedy ve všední dny od 8 do 

9 hodin a každé pondělí od 15 do 18 hodin.

Pro majitele psů jsou na úřadu k  dispozici 

sáčky na exkrementy.  Sáčky s exkrementy 

je možné vyhodit do popelnic s červeným 

označením MČ, které jsou v parcích a u obecních 

budov.

POPLATEK ZE PSŮ
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Jaro už je v rozpuku a ve škole jsou v plném 
proudu přípravy na několik významných událos-
tí spojených s aktivitami nejen tohoto školního 
roku. Snažíme se dostát svým plánům, které se 
nám zatím daří postupně realizovat.

Vzdělávací program Ekoškola
V souvislosti s naplňováním uvedeného me-

zinárodního programu jsme završili roční práci 
na realizaci myšlenek uvedených v prvním plánu 
činnosti školního Ekotýmu. Vedle instalace no-
vých nádob na tříděný odpad v budově školy, vý-
stražných popisků u vypínačů a splachovacích za-
řízení na toaletách, se ve spolupráci s SOU Boženy 
Němcové v Opavě podařilo instalovat nové okapy 
pro sběr dešťové vody ze střechy garáže a zahrad-
ního altánu. Výsledky naší práce jsme odeslali do 
Prahy spolu se žádostí o titul Ekoškola. Více čtěte 
na školním webu.

Žáci 5. ročníku se 6. dubna zapojili do plošné-
ho testování studijních výsledků.

Prezentovali jsme své environmentální akti-
vity na setkání ředitelů škol Moravskoslezského 
kraje v Ostravě v rámci semináře „Školy jako cent-
ra vzdělávání pro udržitelný rozvoj“ a také v rámci 
opavského Dne Země v neděli 17. 4. 

Na školní zahradě zakládáme geologickou 
expozici. Provedli jsme obnovu nátěru zahradní-
ho mobiliáře.

Plánujeme
Připomínáme rodičům, že ve dnech 

4. a 5. května 2011 se uskuteční Zápis dětí do 
Mateřské školy. Zájemci, kontaktujte vedoucí 
učitelku školy včas a vyzvedněte si potřebnou 
dokumentaci!

V květnu také vyvrcholí práce na partner-
ském projektu Chodníčky – společně do příro-
dy, kdy se žáci 4. a 5. ročníku účastní třídenní-
ho pobytu v Janských Koupelích (12.  –  14. 5. 
2011).

Maminky zveme na tradiční oslavu je-
jich svátku do Vávrovické Sokolovny v neděli 
8. května 2011.

V závěru května se celá škola „přestěhuje“ 
do lesa – do údolí říčky Setiny – kde stráví 
5  dní při pobytu v přírodě a připomene si tak 
letošní Mezinárodní rok lesů (23. – 27. 5. 2011)

Připravujeme se na velký svátek – 18. 6. 2011 
proběhne Výroční zahradní slavnost u příležitosti 
5 let od výstavby školní zahrady. Hostem a záro-
veň hlavním účinkujícím na slavnosti bude dětský 
ilustrátor Adolf Dudek.

Škola v současné době očekává vý-
sledky v žádostech o granty:

Žádost o příspěvek na zřízení specializo-
vané učebny EVVO nevyšla, snažíme se vyřešit 
tuto situaci vlastními prostředky. Ve škole byly 
instalovány nové úložné prostory, které vyřeší 
uvolnění místnosti pro zmíněnou učebnu.

Žádost do Nadace OKD – s mezinárodním 
projektem Euroschoolfest – Mosty mezi námi, 
byla odeslána v termínu a výsledky se dovíme 
v červnu.

Uspěli jsme v projektu partnerství škol 
u  Krajského úřadu a od nového školního roku 
budeme realizovat projekt Návrat ke kořenům. 
„Na cestě“ jsou již také fi nanční prostředky 
z projektu EU – peníze školám, z něhož bude-
me do konce školního roku pořizovat soudobé 
informační technologie.

ZŠ A MŠ VÁVROVICE
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Jsme účastníky a čekateli na výsledky 
v soutěžích:

• 39. ročník mezinárodní dětské výtvarné vý-
stavy LIDICE 2011 

• Voda pro města – výtvarná soutěž Minister-
stva zemědělství

• E.ON ENERGY GLOBE AWARD ČR – o nejlepší 

energeticky úsporný projekt v kategorii Mládež

Děkujeme za Vaši podporu a přízeň a těšíme 
se na další setkávání s Vámi.

Mgr. Pavel Gregor

Výstavba cyklistické stezka číslo 55, kte-

rá je známá také jako  Slezská magistrála, je 

v plném proudu. Projekt spolufinancovaný 

Evropskou unií byl zahájen 3. srpna 2010 

a dokončen by měl být 5. března 2012. Zho-

tovitelem stavby je firma STRABAG, a.s.

Cyklostezka bude začínat u Petrova ryb-

níka v Krnově, bude pokračovat přes Úvalno, 

Brumovice, Holasovice, Vávrovice přes Opa-

vu až do Velkých Hoštic.

Zhruba v polovině května by se mělo za-

čít stavět také v úseku od Vávrovic po Palha-

nec. „Přestože se již se stavbou začalo, stále 

nebyly vyřešeny majetkoprávní otázky cyk-

lostezky v úseku mezi Vávrovicemi a Palhan-

cem,“ řekl starosta Miroslav Kořistka a  do-

dal: „Na základě jednání s firmami Agrozem 

Opava, s.r.o., FEMONT OPAVA s.r.o. a  MLÝN 

HERBER spol. s r.o. došlo k vyřešení majetko-

vých vypořádání. Chtěl bych i touto cestou 

poděkovat jednatelům uvedených firem za 

jejich vstřícnost.“

CYKLOSTEZKA ČÍSLO 55 - SLEZSKÁ MAGISTRÁLA

V průběhu měsíce března došlo ke schůzce 

zástupců Povodí Odry se zástupci povodí, které 

působí na polské straně. Byla předána projek-

tová dokumentace k inundačnímu mostu ve 

Vávrovicích, která musí být schválena podle 

polských norem. Po vydání polského rozhodnutí 

mohou přípravy protipovodňových hrází opět 

pokračovat.

Zároveň došlo k dohodě o směně pozemků 

s jedním z majitelů. Pozemek potřebný pro vý-

stavbu hráze bude směněn za jiný pozemek, je-

hož majitelem je město. Se směnou na osobní 

schůzce našeho starosty souhlasila 1. náměst-

kyně primátora Ing. Pavla Brady, návrh by měl 

být projednáván na nejbližším zastupitelstvu 

města.

PROTIPOVODŇOVÉ HRÁZE
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Kromě Policie České republiky dohlíží 
na pořádek v naší Městské části také 
Městská policie. Ta má území Statutárního 
města Opava a městských částí rozděleno 
do jedenácti okrsků. Celkem je městských 
policistů 74, naši Městskou část mají přiděleni 
dva okrskáři – Tomáš Adamczyk a David 
Kovárník. První jmenovaný, který na své hrudi 
nosí číslo 47 a jako strážník pracuje už čtrnáct 
let, nám odpověděl na nejčastější dotazy.

„V městských částech se asi nejčastěji 
řeší pobíhající psi a jejich odchyt,“ uvedl 
Tomáš Adamczyk a pokračoval: „Na Palhanci 
jsou asi největším nešvarem černé skládky, 
které vznikají v okolí pískovny. Dále častokrát 
řešíme špatné parkování.“ Parkovat se může 
pouze na místech k tomu určených, pokud 
se parkuje na ulici, musí z celkové šíře cesty 
zbýt minimálně 6 m volných. Parkování 
na chodnících nebo na zeleni je zakázáno. 
„Jedná se o zábor veřejného prostranství. 
Obvykle to řešíme domluvou, několik 
opakovaných přestupků už bylo předáno 
do přestupkového řízení,“ vyjmenoval 
Adamczyk.

Časté jsou také dotazy na pálení trávy 
a listí. „Pálení trávy nebo listí na uzavřeném 

ohništi není zakázáno, musí být ale 
zohledněny aktuální povětrnostní podmínky. 
Mělo by to být na zdravém rozumu občanů. 
Zakázané je pouze plošné vypalování trávy,“ 
uvedl městský strážník a dodal: „V letních 
měsících nás občané volají také při rušení 
nočního klidu, který platí od 22 do 6 hodin. 
Máme nekalibrované měřidlo hluku pro 
orientační měření, oficiální měření může 
provádět pouze hygienická stanice.“

V minulém čísle jsme Vás informovali 
o  porušování maximální povolené rychlosti 
na Palhanci. „Městská policie nevlastní 
radar, který by měřil rychlost, a docházelo 
by k sankcionování přestupků. „Měření 
probíhá ve spolupráci s Policií ČR, naše 
radary rychlost pouze zaznamenávají, 
následně dochází k vyhodnocování údajů,“ 
prozradil Adamczyk.

Jedním z nešvarů je také jízda bruslařů po 
nesprávné straně vozovky. „Silnice v městské části 

NEJČASTĚJŠÍ NEŠVARY A PŘESTUPKY OBČANŮ
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V průběhu týdne došlo k úhynu bakterií 

v  čističce odpadních vod. Důvodem bylo velké 

množství fekálií, které někdo vypustil ze žumpy do 

kanalizace. „Obnovení bakterií, které zajišťují čištění 

vody, stojí něco přes 3.000 Kč,“ uvedla ekonomka 

Ing. Jarmila Kociánová a dodala: „Tato částka je 

v konečném důsledku rozpočítána na všechny, kteří 

platí stočné.“

Fekálie dorazily do čističky ve vysoké koncentraci 

v průběhu nočních hodin, takže byly nezředěné 

vodou ostatních uživatelů. Takto koncentrované 

fekálie následně čističku vyřadí z provozu.

V případě, že bude původce odhalen, hrozí mu 

správní řízení a pokuta.

ÚHYN BAKTERIÍ V ČISTIČCE ODPADNÍCH VOD

k bruslení přímo vyzývají. Všichni bruslaři by si ale 
měli uvědomit, že jsou podle zákona považováni 
za chodce a měli by se pohybovat po levé straně 
silnice ve směru jízdy,“ upozorňuje Adamczyk, 
který nyní jezdí na skútru a v případě potřeby 
může být na místě i během několika minut.

Pokud by někdo ve vašem okolí 
porušoval vyhlášky nebo páchal jinou 

trestnou činnost, můžete volat na linku 
156 případně přímo okrskářům, kteří mají 
na starosti naši městskou část. Kontakty 
jsou uvedeny níže.

str. Tomáš Adamczyk – 731 144 916
str. David Kovárník – 731 144 941
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Páté zasedání zastupitelstva se konalo 

24. února 2011. Přítomno bylo všech devět členů 

zastupitelstva.

Hlavním bodem programu byl nákup 

užitkového vozu Gaz Gazelle 3302 s pohonem 

4/2. Vozidlo je třímístné a disponuje třístranným 

sklápěčem. Využíváno bude obecními 

zaměstnanci, zejména pak pro odvoz trávy při 

sečení. Nákup vozidla byl jednomyslně schválen.

Následně místostarosta Jiří Koreník přednesl 

zprávu o činnosti, kterou zastupitelé vzali na 

vědomí.

Posledním bodem programu byly dotazy, 

připomínky a podněty zastupitelů a přítomných 

občanů:

•  Dotaz na možnost vyvýšení hrací  

 plochy hřiště FK NOVA Vávrovice

•  Posílení VO na ulici Jantarová 65A

•  Oprava výtluků na ulici K Celnici

Šesté zasedání zastupitelů proběhlo 

28. března 2011 a přítomno bylo opět všech devět 

zastupitelů.

Prvním z bodů programu byl návrh na nákup 

přívěsného vozíku za motorové vozidlo pro potřeby 

obecních zaměstnanců. Zastupitelé nákup vozíku 

o celkové nosnosti do 750 kg jednomyslně 

schválili. Dalším bodem programu bylo schválení 

provozních řádů pro provoz dětských hřišť, 

Sokolovny a fotbalového hřiště. Všechny uvedené 

provozní řády byly také schváleny jednomyslně. 

Návštěvní řády jsou vyvěšeny na místech jejich 

platnosti, v plném znění jsou uvedeny také na 

internetových stránkách městské části.

Místostarosta Jiří Koreník následně přednesl 

zprávu o činnosti, kterou zastupitelé vzali na 

vědomí.

Jako obvykle byly v závěru zasedání probírány 

dotazy, připomínky a podněty:

•  Zvýšit počet kontejnerů pro sběr papíru  

 na Palhanci a ve Vávrovicích

•  Zvýšit počet kontejnerů na plast ve  

 Vávrovicích

•  Stížnost na nesprávné parkování

 u ČSTV a Vodárenské ulici

•  Výsadba vánočního stromu na Palhanci

Kromě dvou řádných zastupitelstev se konalo 

také jedno mimořádné, a to 5. dubna 2011. 

Důvodem konání mimořádného zastupitelstva bylo 

schválení způsobu fi nancování nákupu nákladního 

automobilu Gaz Gazelle 3302.

Pořizovací cena automobilu je 555.960  Kč 

vč. DPH – nákup bude fi nancován z rozpočtu 

Statutárního města Opavy z rezervy pro městské 

části pro rok 2011 (130.000 Kč), z rozpočtu pro 

nadcházející rok bude poskytnuta stejná částka, 

zbytek pak bude doplacen z rozpočtu Městské části 

Vávrovice pro rok 2011.

Návrh byl schválen všemi přítomnými 

zastupiteli, jeden zastupitel byl z jednání omluven.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
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MVDr. Konrád Ludvík

Bydliště: Vávrovice

Vzdělání: Vysoká škola veteri-

nární v Brně

Zaměstnání: Vedoucí odděle-

ní veterinární hygieny Inspek-

torátu Opava

Rodina: Ženatý, 2 děti – Petr 

(34), Ondřej (28) 

Záliby: Zahrádkářství, chova-

telství, četba historické litera-

tury

Účast v komisích MČ: Předse-

da komise životního prostředí, 

člen komise dopravní a pře-

stupkové, člen komise inves-

tiční

Co by chtěl v obci za volební 

období zlepšit či vykonat…

Chtěl bych prosadit výstavbu 

protipovodňových hrází ve 

Vávrovicích a zaměřit se na 

vše týkající se zeleně a život-

ního prostředí v naší městské 

části.

Vladimír Stoniš

Bydliště: Palhanec

Vzdělání: Střední odborné uči-

liště Ostroj Opava

Zaměstnání: Podnikám v  po-

hostinských službách a kovový-

robě

Rodina: Rozvedený, 3 děti – 

David (27), Michal (27), Marké-

ta (20)

Záliby: Věnuji se sportu, hlavně 

fotbalu – hrál jsem v  Minervě 

Opava, Vávrovicích a Palhanci. 

Nyní jsem trenérem TJ Palhanec 

a členem SDH Palhanec

Účast v komisích MČ: Člen 

dopravní a přestupkové komise

Co by chtěl v obci za volební 

období zlepšit či vykonat…

Prioritou je výstavba kulturní-

ho domu na Palhanci, výstav-

ba protipovodňových hrází ve 

Vávrovicích a co nejúspěšněji 

realizovat volební program naší 

kandidátky.

Zdeněk Svoboda

Bydliště: Vávrovice

Vzdělání: Středoškolské s ma-

turitou

Zaměstnání: Tieto Czech s.r.o. 

– pracuji jako specialista produk-

tů Windows převážně servero-

vých verzí

Rodina:  ženatý, 3 děti

Záliby: kultura nejen v obci, 

hasičina

Účast v komisích MČ: Předse-

da dotační komise, člen kulturní 

a sportovní komise.

Co by chtěl v obci za volební 

období zlepšit či vykonat…

Chtěl bych zlepšit komunikaci 

mezi úřadem a občany pomocí 

internetu a vydávaných občasní-

ků. Dále bych chtěl zlepšit vztahy 

mezi občanskými sdruženími 

naší městské části, aby se nevní-

maly jako konkurenti ale partne-

ři. Podporuji výstavbu protipo-

vodňových hrází ve Vávrovicích.

PŘEDSTAVENÍ ZASTUPITELŮ



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.cz.

Úřední hodiny: všední dny 8 – 9 hod., každé pondělí 15 – 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.

JUBILANTI

Květen  

Slanina Rudolf (85 let)

Bialá Marie (80 let)

Andrla Jiří (75 let)

Janků Josef (70 let)

Špačková Marie (70 let)

Nováková Naděžda (65 let)

Stencková Marie (60 let)

Bartusek Zdeněk (60 let)

Tesař  Rudolf (55 let)

Laifertová Marie (55 let)

Jaroš  Jaroslav (50 let)

Červen  

Zápotoka Jan (60 let)

Benešová Marie (60 let)

Kožaná Zdeňka (60 let)

Cibulka Jan (55 let)

Králová Marcela (50 let)

Hrbáčová Pavla (50 let)

Krakovská Anna (50 let)

26. 2. 2011 – Proběhlo setkání s TJ Sokol 
Vávrovice, účast na výroční valné hromadě.

28. 2.  2011 – Jednání o zajištění úklidu na 
městských komunikacích.

1. 3. 2011 – Schůzka ohledně možnosti využití 
grantu na výsadbu stromů směrem na Držkovice.

5. 3. 2011 – Starosta navštívil Maškarní ples 
v Sokolovně.

7. 3. 2011 – Vyhodnocení nabídek fi rem na 
dodání vozu Gazelle.

12. 3. 2011 – Starosta navštívil valnou hromadu 
mysliveckého sdružení.

13. 3. 2011 – Vandalismus v Držkovicích, bylo 
poničeno pět osobních aut, šetří Policie ČR.

15. 3. 2011 – Byla provedena oprava a výměna 
bojleru v šatnách FK Nova Vávrovice.

21. 3. 2011 – Vyřízení stížnosti občanů za 
nevhodné parkování na travnatých plochách.

29. 3. 2011 – Schůzka s primátorem Zdeňkem 
Jiráskem a náměstkem Danielem Žídkem.

5. 4. 2011 – Ve zbrojnici ve Vávrovicích proběhly 
referentské zkoušky.

6. 4. 2011 – Schůzka s 1. náměstkyní Pavlou 
Brady ohledně možnosti směny pozemků.

15. 4. 2011 – Přátelské utkání BOBO teamu 
(Laifertovi) s výběrem FK NOVA Vávrovice na 
počest tragické smrti Václava Laiferta, od které 
uplynulo už 14 let.

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ

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

Blahopřejeme!


