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Bohatá kulturní činnost v naší městské části – den maminek, Česko-Polské setkání, zahradní slvanosti, neckyáda
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Poslední dny a týdny byly v naší městské části 

nabité kulturními a sportovními akcemi. Bylo jich 

tolik, že se některé ani nevešly do našeho zpravo-

daje.

Je zde také závěr školního roku, ve kterém naše 

malotřídka získala prestižní mezinárodně uznávaný 

titul Ekoškola. Jak píše ve svém článku pan ředitel 

Gregor - lavice školy na dva měsíce osiří, to samé se 

ale nedá říci o dalších místech, na kterých se soustře-

ďuje v naší městské části kulturní a sportovní život.

Hned na začátku července oslaví devadesáté 

výročí od založení SDH Palhanec, o pár dnů později 

si připomenou 45. let od založení také fotbalisté 

FK NOVA Vávrovice. Obě občanská sdružení přirpavi-

la u příležitosti těchto oslav bohatý program.

Významnou akcí bylo setkání zástupců největ-

ších fi rem působících v našem katastru, kterého se 

zúčastnil primátor Statutárního města Opava a jeho 

náměstci.

V průběhu května 

zastupitelstvo schváli-

lo rozpočet a vzalo na 

vědomí závěrečný účet 

za rok 2010. V letošním 

roce tak bude naše 

městská část hospoda-

řit s bezmála 3,5 milio-

ny korun.

V plném proudu jsou přípravy na už deváté 

slavnosti naší městské části, které se uskuteční 27. 8. 

v hasičském areálu v Držkovicích. Doufám, že se na 

nich setkáme v co největším počtu.

Jménem zastupitelů bych Vám chtěl popřát 

krásné a pohodové prázdniny a příjemně strávenou 

letní dovolenou.
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starosta

23. 7. 2011         TURNAJ FIREM VE FOTBALE (hřiště TJ Palhanec)  

23. 7. 2011         TANEČNÍ ZÁBAVA TJ SOKOL – k tanci hraje Maraton (Sokolovna Vávrovice)

30. 7. 2011         II. ROČNÍK NOVA CUP – turnaj v malé kopané (Vávrovice - hřiště)

6. a 7.  8. 2011         VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA (Holasovice)  

13. 8. 2011         TROKIÁDA (začátek v Sokolovně Vávrovice, konec u hasičského areálu Palhanec)

20. 8. 2011         DĚTSKÝ DEN (hřiště TJ Palhanec) 

27. 8. 2011         SLAVNOSTI MĚSTSKÉ ČÁSTI (hasičský areál Držkovice)

KALENDÁŘ AKCÍ

90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH PALHANEC
2. července 2011, začátek akce v 9.00 hodin u nové hasičské zbrojnice

celodenní program  •  večerní zábava  •  občerstvení zajištěno  •  vstupné dobrovolné



Na četné žádosti občanů došlo k navýšení 

kapacity kontejnerů na plasty a papír. U  obchodu 

ve Vávrovicích přibyl kontejner na plasty, u hasičské 

zbrojnice ve Vávrovicích pak kontejner na papír 

stejně jako na Palhanci v ulici U Lávky.

„U obchodu ve Vávrovicích byla kapacita 

kontejneru na plasty nedostatečná, proto byl 

přistaven druhý kontejner. Dále jsme vyslyšeli 

žádosti občanů a navýšili počty kontejnerů na papír,“ 

uvedl místostarosta Jiří Koreník.

Úprava kontejnerových stání byla hrazena 

z  rozpočtu městské části, kontejnery pak dodalo 

Statutární město Opava.

V letním období se kontejnery na plasty vyvážejí 

dvakrát týdně, stejná frekvence vyvážení je také 

u kontejnerů na papír. Sklo se pak vyváží jednou za 

čtrnáct dnů.

„Veškerý odpad z kontejnerů se vyváží na třídící 

linku, kde je dále tříděn. U plastů jsou to např. PET 

lahve v barevném nebo čirém provedení, u papíru 

pak karton, noviny a  časopisy, sklo se třídí na 

barevné a čiré,“ uvedl Petr Kořiskta z Technických 

služeb Opava.

Na vybraných kontejnerových místech ve městě 

se objevily nově červené kontejnery na drobný 

elektroodpad. „Tyto kontejnery dodala fi rma ASEKOL, 

která se zabývá zpětným odběrem elektroodpadu, 

z kapacitních důvodů kontejnerových stání se zatím 

neuvažuje o jejich umístění v městských částech,“ 

řekl Petr Kořistka.

Výměnu popelnic občanů provádí Technické 

služby Opava, žádosti je možné vyřídit telefonicky 

na čísle 553 759 122. K  dispozici jsou plastové 

popelnice s kapacitou 120 l nebo kovové popelnice 

s  kapacitou 110 l. Pokud se do popelnice sype 

popel, nedoporučuje se používání plastové nádoby. 

Životnost popelnic se pohybuje okolo 8 let a termíny 

výměny pro jednotlivé domy jsou evidovány.

Počet popelnic je stanoven vyhláškou města, na 

každé čtyři osoby připadá jedna popelnice. Navýšení 

počtu popelnic vyřizuje Odbor životního prostředí 

Magistrátu města Opavy na telefonních číslech 553 

756 875 nebo 553 756 874.
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KONTEJNERY

45. VÝROČÍ FOTBALU VE VÁVROVICÍCH
5. července 2011, hřiště Vávrovice, začátek v 8.30 hodin

turnaj mužů od 8.30 hod.  •  turnaj žáků od 12.00 hod.  •  tombola

Od 1. 7. do 31. 8.
platí pro MHD letní jízdní řád!
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Sedmé zasedání zastupitelstva se kona-

lo 26. dubna 2011 a přítomno bylo všech devět 

členů zastupitelstva.

Prvním z bodů programu byla zpráva 

o  průběhu výstavby cyklistické stezky č. 55 

Slezská magistrála a o průběhu územního řízení 

na výstavbě ochranné hráze ve Vávrovicích.

Dalším z bodů bylo navržení provozních řádů 

pro provoz Kulturního domu v Držkovicích a dále 

pak pro provoz společenské místnosti v domě 

služeb ve Vávrovicích. K návrhu nebyly vzneseny 

žádné jiné návrhy a po diskuzi zastupitelů 

a  přítomných občanů byly oba provozní řády 

jednomyslně schváleny. Plné znění provozních 

řádů je vyvěšeno na příslušných místech a ke 

stažení na internetových stránkách městské 

části.

Zastupitelstvo dále jednalo o žádosti pana 

Jiřího Mentzika o koupi části pozemku číslo 504 

v k.ú. Vávrovice pro výstavbu rodinného domu. 

Vzhledem k chybějícímu vyjádření odboru 

hlavního architekta bylo projednání žádosti 

odročeno.

Následně místostarosta Jiří Koreník přednesl 

zprávu o činnosti, kterou zastupitelé vzali na 

vědomí. 

ZASTUPITELSTVA

Hledáme zaměstnance pro potřeby úřadu 
městské části na pozici údržbář. Požadujeme 
technicky zručného pracovníka, podmínkou 
přijetí je řidičský průkaz skupiny B.

Více informací o pracovní pozici Vám podá 
Ing. Jarmila Kociánová na telefonním čísle 
604 229 418 případně osobně v úředních 
hodinách. 

HLEDÁME ZAMĚSTNANCE
Zdravotní ústav  – Centrum hygienických labora-

toří Ostrava provedl ve dnech 22. a 23. června 2011 
měření hluku na ulicích Vodárenská na Palhanci 
a Obecní ve Vávrovicích. 

„Měření probíhala ve všední den, hladina hluku 
byla zaznamenávána po celých čtyřiadvacet hodin,“ 
uvedl místostarosta Jiří Koreník a dodal: „Závěrečnou 
zprávu z měření získáme v nejbližších dnech, o vý-
sledku budeme informovat v příštím zpravodaji.“

MĚŘENÍ HLUKU

Na sobotu 27. srpna 2011 se připravují 

už deváté slavnosti naší městské části. 

Program bude zveřejněn ve vývěskách, 

týden před konáním slavností bude 

s  bližšími informacemi vydán informační 

leták.

Již nyní se mohou hlásit zájemci 

o  účast ve volejbalovém turnaji, který 

se v  rámci oslav uskuteční. Podmínkou 

startu je minimální věk 15 let, družstva 

se mohou hlásit u pana Jaromíra Blaščíka 

na telefonním čísle 606  731  382 nebo 

e-mailem na jaromir.blascik@agrana.com.

Těšit se můžete kromě volejbalu také 

na vozítka segway, horolezeckou stěnu, 

skákací trampolínu, hasičskou soutěž, 

ukázky lasování a bičování, přetahování 

lanem, tombolu, taneční zábavu a další.

OBECNÍ SLAVNOSTI
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ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉ ČÁSTI VÁVROVICE ZA ROK 2010

VÝDAJE tis. Kč
Komunikace 17,6

Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací

321,2

Provoz veřejné silniční dopravy 39

Ostatní služby 10,4

Odvádění a čištění odpadních vod 297,7

Záležitosti vody - rybáři 10

Základní školy-Klub rodičů 10

Zachování a obnova kulturních památek 1

Ostatní sdělovací prostředky 23,2

Kulturní domy 137,3

Ostatní záležitosti kultury 

a sdělovacích prostředků

192,2

Sportovní zařízení v majetku obce 48,3

Ostatní tělovýchovná činnost 120

Využití volného času děti a mládeže 63,7

Ostatní zájmová činnost 5

Veřejné osvětlení 24,5

Obecně prospěšná práce 6,3

Sběr a svoz komunálního odpadu 17,3

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 257,4

Ostatní sociální péče 18,9

Požární ochrana 677,6

Místní zastupitelstvo 940,4

Místní správa 969,7

Pojištění 7,8

Výdaje celkem 4216,5

Rozpočet 2010 4563,4

Zůstatek 346,9

Příjmy nezahrnuté do rozpočtu 
roku 2010

245

Převod do rozpočtu roku 2011 591,9

PŘÍJMY tis. Kč
Poplatek ze psů 38,3

Čištění odpadních vod 807,4

Krátkodobý pronájem 48,4

Nebytové hospodářství 63,6

Péče o vzhled obce 33,6

Činnost místní správy 1,5

Příjmy celkem 992,8

Posledním bodem programu byly dotazy, 

připomínky a podněty zastupitelů a přítomných 

občanů:

• Propady a prohlubně na Vodárenské ulici

• Značení odbočky na Obecní ulici

Na 9. května 2011 bylo svoláno druhé mimořád-
né zastupitelstvo, na kterém bylo přítomno všech 

devět zastupitelů. Důvodem svolání mimořádného 

zastupitelstva bylo schválení rozpočtu na rok 2011. 

Rozpočet byl jednomyslně schválen, jeho plné znění 

bylo vyvěšeno na vývěskách městské části a je umís-

těno také na internetových stránkách městské části. 

Vybrané položky rozpočtu na rok 2011 pak naleznete 

na straně 7 a 8.

Dalším bodem mimořádného zastupitelstva byl 

odkup pozemku číslo 5 v k.ú. Palhanec. Jednalo se 

o zahradu o výměře 139 m2 příslušející k domu ve vlast-

nictví žadatelů – manželů Karla a Olgy Laganových. Za-

stupitelé prodej pozemku rovněž jednomyslně schválili.
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POPIS tis. Kč

ORJ 0840 - VÁVROVICE 3 495
zimní údržba komunikací - služby 5 

ČOV - celkem 369

ČOV - OOV 81,6

ČOV - sociální pojištění 20,4

ČOV - zdravotní pojištění 8

ČOV - ochranné pomůcky 2

ČOV - prádlo, oděv, obuv 2

ČOV - materiál 3

ČOV - elektrická energie 130

ČOV - výkony telekomunikací 2

ČOV - služby 80

ČOV - opravy a údržba 40

dotace - rybáři 8

dotace - klub rodičů 15

kaple - elektrická energie 1,8

Okénko - výkony spojů 3

Okénko - služby 40

kulturní dům - OOV 44,5

kulturní dům - materiál 5

kulturní dům - studená voda 2,5

kulturní dům - plyn 55

kulturní dům - elektrická energie 16

kulturní dům - výkony 

telekomunikací

2,5

kulturní dům - služby 20

kulturní dům - opravy a údržba 0

občanské záležitosti - celkem 95

občanské záležitosti - materiál 10

občanské záležitosti - služby 30

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI VÁVROVICE PRO ROK 2011

občanské záležitosti - pohoštění 33

občanské záležitosti - autorský 

poplatek

2

občanské záležitosti - věcné dary 20

hřiště v majetku obce - materiál 10

hřiště v majetku obce - studená 

voda

2,5

hřiště v majetku obce - elektrická 

energie

18

hřiště v majetku obce - služby 3

hřiště v majetku obce - opravy a 

údržba

11

dotace - fotbal, sokol 107

dětská hřiště - materiál 15

dětská hřiště - služby 7

dětská hřiště - opravy a údržba 14

dotace - myslivci 5

veřejné osvětlení - služby 25

jarní a podzimní úklid - služby 20

jarní a podzimní úklid - daně a 

poplatky

5

veřejná zeleň - celkem 303

veřejná zeleň - OOV 87

veřejná zeleň - sociální pojištění 21

veřejná zeleň - zdravotní pojištění 8

veřejná zeleň - prádlo,oděv,obuv 3

veřejná zeleň - materiál 35

veřejná zeleň - DDHM 20

veřejná zeleň - PHM 70

veřejná zeleň - služby 7

veřejná zeleň - opravy a údržba 52
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klub důchodců - celkem 18

klub důchodců - služby 17

klub důchodců - věcné dary 1

JSDH - celkem 310

JSDH - stejnokroje 6

JSDH - DDHM 0

JSDH - materiál 3

JSDH - studená voda 5

JSDH - plyn 80

JSDH - elektrická energie 70

JSDH - autodoprava - PHM 25

JSDH - pojištění 13

JSDH - školení 10

JSDH - služby 8

JSDH - opravy a údržba 10

JSDH - občerstvení 3

SDH - dotace 77

zastupitelstvo - refundace platů 6

zastupitesltvo - odměny zastupitelům 494

zastupitelstvo - zdravotní pojištění 67

zastupitelstvo - refundace pojistného 2,5

zastupitelstvo - občerstvení 5

správa - OOV 159

správa - OOV 252

správa - sociální pojištění 107

správa - zdravotní pojištění 39

správa - DDHM 15

správa - materiál 5

správa - studená voda 5

správa - plyn 155

správa - elektrická energie 46

správa - PHM 20

správa - výkony spojů 3

správa - výkony telekomunikací 50

správa - nájem 8

správa - služby 10

správa - opravy a údržba 155,2

správa - pohoštění 8

správa - kancelářské potřeby 2,5

správa - dopravní prostředky 300

pojištění - multicara 10

kopírka - celkem 15

kopírka - materiál 2,5

kopírka - služby 10

kopírka - opravy a údržba 2,5

V sobotu 25. června 2011 uspořádal SDH 
Vávrovice tradiční neckyádu. Té se zúčastnilo 
celkem jedenáct plavidel, které zdolaly 
vodní trasu z Držkovic až po Sokolovnu 
ve Vávrovicích. Na základě hlasování byl 
vyhlášen nejlepším plavidlem Shreck 
s Fiónou, na druhém místě se umístili Strážci 
mušlí, třetí pak byli o pouhé dva hlasy 
Šmoulové s Gargamelem.

NECKYÁDA
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Vávrovická škola uzavírá další rok. Rok 

mimořádně bohatý na nové události, projekty, 

setkání. Rok, který přinesl řadu významných 

úspěchů. Realizací a propagací vzdělávacích aktivit 

a programů se škola dostala do širokého povědomí 

veřejnosti překračující rámec obce, regionu i kraje. 

Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího:

Realizované vzdělávací projekty:
• poznávací výlet do Prahy

• Chodníčky – společně do přírody (partnerství 

škol), Janské Koupele

• Škola v lese

• Mezinárodní vzdělávací program Ekoškola

• Škola v přírodě, Pustá Polom, Setina

Rozvoj mezinárodních vztahů:
• Polsko – Svátek školy (v Ratiboři), Vánoce (v Rati-

boři), Dětský den (Vávrovice), oslavy 20. let spo-

lupráce Opavy a Ratiboře (v Ratiboři)

• Slovensko (příprava mezinárodního projektu)

Akce pro veřejnost:
• Cesta do Betléma

• Opavský Den Země (podíl na organizaci a účast)

• Den pro mou mámu

• Výroční zahradní slavnost (5 let)

Zahájení prací na projektech:
• EU peníze školám

• Ke kořenům (partnerství škol)

• Učebna EVVO

Ocenění:
• účast 2 zástupců školy v okrskovém kole recitační 

soutěže

• zisk medaile Lidická růže ve 39. ročníku meziná-

rodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2011 

• získání prestižního mezinárodního titulu Ekoško-

la (ocenění vlajkou, certifi kátem a logem v Sená-

tu Parlamentu ČR v Praze)

Medializace:
• televizní medailon O tvorbě Miroslava Pacnera 

na ČT

• Učitelské noviny

• Tisk (Okénko, deníky, týdeníky)

• Český rozhlas

Za podíl na úspěších školy děkujeme Úřadu 

městské části Opava-Vávrovice, Klubu rodičů, 

členkám Klubu důchodců, maminkám za přípravy 

báječných pochoutek a občanům obce za spolupráci 

při sběrových akcích. Děkujeme všem návštěvníkům 

akcí školy za jejich podporu a přízeň. 

Přejeme všem krásné, ničím nerušené léto.

Mgr. Pavel Gregor, ředitel školy

A snad nic nepokazíme, když prozradíme, že 

se chystáme 1. září 2011 v 17.00 hodin při tradiční 

zahradní slavnosti odstartovat jubilejní devadesátou 

školní sezónu!

NEŽ LAVICE OSIŘÍ
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Představení fi rmy
Společnost NOWACO Czech Republic s.r.o. patří 

v  ČR k největším distribučním společnostem záso-

bující maloobchodní a gastronomický trh mraže-

nými, chlazenými a suchými potravinami. Se svými 

distribučními depy v Kralupech nad Vltavou, Velkém 

Meziříčí a Opavě dokážeme pokrývat celou Českou re-

publiku a zavést zboží do 24 hodin od jeho objednání. 

O to se stará přibližně 1500 lidí.

Majoritním majitelem společnosti je jihoafrický BI-

DVEST zaměstnávající po celém světě asi 107 000 lidí. 

Činnosti této fi rmy jsou rozsáhlejší (bankovnictví, 

služby, přepravy kontejnerů, distribuce a další), avšak 

pouze v distribuci potravin do gastronomických provo-

zů patří BIDVESTu druhé místo na světě.

V Opavě vlastní společnost NOWACO Czech Re-

public s.r.o. 2 závody. Jedním z nich je výroba hoto-

vých jídel, zeleniny a zmrzlin PRIMA. Ta je situovaná 

na ulici Těšínská poblíž centra. Druhým závodem je 

pak samostatný sklad na Palhanci, který je svou ka-

pacitou cca 13 500 paletových míst největší ve sku-

pině NOWACO v ČR. Tento sklad je sice největším, co 

se týče kapacity, avšak nejmenším, co se týče počtu 

rozvozních aut. Denně vyjíždí z bran závodu mezi 50-

60 distribučními auty. Distribuční auta díky dělenému 

prostoru v nástavbě rozváží asi 3,5 tisíce položek, kte-

ré najdete v našich nabídkových katalozích.

Hluk a noční provoz
Situace na českém potravinářském trhu, neustálý 

tlak našich zákazníků na maximální čerstvost zboží a 

rychlost dodávek, nás nutí realizovat většinu logistic-

kých procesů v odpoledních a nočních hodinách. Toto 

s sebou může přinášet i negativa v podobě zvýšeného 

hluku.

Problematice hluku se palhanecký závod věnuje 

již několik let. Jen za posledních 5 let investovalo NO-

WACO do odhlučnění více než 10 mil. Kč. Namátkou 

mohu zmínit rekonstrukci obvodové stěny na stro-

jovně, zákaz parkování kamionů vedle administra-

tivní budovy, výměnu výparníků ve skladu, stavbu 

protihlukové stěny mezi administrativní budovou 

a vrátnicí… U všech těchto protihlukových opatření 

máme ověřeno, že jsou účinná a hlučnost se postup-

ně snižuje.

Jedním z nejvíce limitujících faktorů pro rychlejší 

realizaci protihlukových opatření jsou vysoké investič-

ní náklady. Recese z poslední doby zapříčinila omeze-

ní či zrušení některých investic, které jsme plánovali. 

Plány, které máme, v tuto chvíli tedy závisí na fi nanč-

ních možnostech společnosti NOWACO.

Bezpečnost provozu
Areál společnosti NOWACO na Palhanci patří mezi 

moderní podniky. Za posledních 10 let jsme investo-

vali do modernizace přes 180 miliónů Kč. Tyto peníze 

šly nejen do strojního a skladového vybavení, ale i do 

vozového parku nebo technických zařízení. Strojovna, 

která je srdcem našeho závodu, je plně automatizo-

vaná a případné odchylky od normálu jsou ihned 

zaznamenávány a odstraňovány.

PŘEDSTAVENÍ DISTRIBUČNÍHO DEPA FIRMY NOWACO (MRAZÍRNY)
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Máme zpracované havarijní řády a lidé pra-

cující ve strojovně a údržbě prochází každoročně 

školeními, jak v konkrétních situacích reagovat. 

Mimo naše interní řády a kontroly nás také pravi-

delně navštěvují státní dozorové orgán, zejména 

pak odbor životního prostředí, úřad bezpečnosti 

práce a další.

Rád bych celý článek doplnil ještě o naše in-

vestiční plány. V letošním roce chystáme na září 

výměnu 2 posledních kusů výparníků na nakláda-

cí rampě (nejbližší k rodinným domům), výměnu 

rozvodů teplých par na stejné rampě a rozšíření 

elektrických zásuvek do zadní části areálu.

V příštím roce pak budeme pokračovat v dubnu 

výměnou dalších výparníků a chystáme se vyměnit 

venkovní rozvody čpavku.

Vážení spoluobčané, tímto naše plány na mi-

nimalizaci rušivých vlivů nekončí. Věřím, že již dnes 

oceňujete opatření, která jsme provedli a výhledově 

provedeme.

Ing. Martin Sajda

Ředitel distribučního depa Opava

5. května 2011 proběhla v Sokolovně ve Vávrovicích 

oslava Dne matek. Starosta a místostarosta pogratuloval 

přítomným matkám, kdy každá dostala květinu. Celkem 

se zúčastnilo 95 matek a 62 dětí ze ZŠ a MŠ Vávrovice, 

které si na tento den připravily vystoupení.

DEN MATEK

1

V úterý 3. května 2011 se v odpoledních 
hodinách uskutečnilo první přátelské setkání 
zástupců vedení Městské části Vávrovice 
s  představiteli fi rem působících v katastrálním 
území městské části. 

Pozváno bylo jedenáct nejvýznamnějších 
fi rem - Nowaco Opava, s.r.o., MLÝN HERBER spol. 
s r.o., Moravskoslezské cukrovary, a.s. odštěpný 

závod Opava, Ferram Strojírna s.r.o., RITSCHNY 
kovošrot a  sběrné suroviny, s.r.o., FEMONT OPAVA 
s.r.o., Agrozem Opava, s.r.o., Opavská strojírna 
s.r.o., Prestar, s. r. o., Zemědělské družstvo Hraničář 
Loděnice a Opavia - LU, s.r.o., závod Opava.

Pozvání přijal také primátor prof. PhDr. Zdeněk 
Jirásek CSc., první náměstkyně Ing. Pavla Brady 
a náměstek Daniel Žídek. „Schůzka trvala necelé 
tři hodiny, zúčastnili se zástupci všech pozvaných 
fi rem, omluvil se pouze ředitel fi rmy Opavia,“ uvedl 
starosta Miroslav Kořistka a dodal: „Hlavním cílem 
bylo seznámení zastupitelů se zástupci fi rem.“

Setkaní zástupců fi rem se zastupiteli by se mělo 
stát tradicí. „Chtěli bychom takovéto setkání udělat 
každý rok. S fi rmami z našeho katastrálního území je 
dobrá spolupráce, ve které bychom chtěli pokračovat 
nebo ji prohloubit,“ řekl starosta Miroslav Kořistka.

SETKÁNÍ FIREM



JUBILANTI
Červenec  

Svobodová Ludmila (85 let)

Klapetková Jaroslava (80 let)

Gillig Václav (75 let)

Kleinová Eva (75 let)

Krajčík Jan (70 let)

Mierná Anna (70 let)

Kučeriková Jana (65 let) 

Demele Miroslav (65 let)

Káčová Dana (60 let)

Andrlíková Marie (60 let) 

Marková Anna (60 let)

Valeček Jiří (60 let)

Vrbická Marie (55 let)

Schindlerová Bronislava (55 let)

Hanelová Milena (55 let)

Fojtík Antonín (50 let)

Srpen  

Navrátil Miroslav (70 let)

Prusek Karel (70 let) 

Vavrla Radomír (60 let)

Kuzníková Marie (55 let)

Sedláček Petr (55 let)

6. 5. 2011 – Položení kytice k památníku 
u školy a u pamětní desky pana Fryče

10. 5. 2011 –  Setkání starostů městských 
částí  s primátorem a náměstky.

14. 5. 2011 – Proběhla oslava k 105. výročí 
založení sboru SDH Držkovice

16. 5. 2011 – Elektrorevize a školení 
mužstva SDH Vávrovice u vybraných 
zásahových zařízení jako jsou čerpadla 
a elektrocentrály.

20. 5. 2011 – Ořezání stromů na Karlovci 
v loalitě u točny autobusů

4. 6. 2011 – Proběhlo Česko-Polské setkání 
u kaple v Držkovicích

13. 6. 2011 – Jednání o majetkových 
vztazích pozemků cyklostezky - z důvodu 
zpevnění cyklostezky je nutné vykoupit od 
vlastníků ještě několik metrů pozemků.

14. 6. 2011 – Návštěva p. Hrbáčové na ulici 
Novosvětská ve Vávrovicích, která odchází 
do domova důchodců Senior v Hlučíně.

15. 6. 2011 – Jednání ohledně stížnosti 
na neudržovaný pozemek v uličce za 
Novosvětskou ulicí u zahrádkářské osady.

25. 6. 2011 – Vandalismus na Palhanci – 
u mostu přes řeku Opavu byly uřezány dopravní 
značky, stejně jako nedaleká značka zakazující 
vjezd do pískovny. Záležitost řeší Policie ČR.

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ

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

Blahopřejeme!

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.


