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KALENDÁŘ AKCÍ

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
KDY: 27. 12. 2011 (úterý), KDE: Sokolovna Vávrovice, V KOLIK: 13:30

STARTOVNÉ: 30 Kč/osoba, systém hry se upřesní před zahájením zápasů podle počtu přihlášených,

po skončení turnaje bude následovat vyhlášení výsledků a malé občerstvení.

SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK
KDY: 28.12.2011 (středa), KDE: hřiště Vávrovice, V KOLIK: 14:00 (sraz 13:45) 

STARTOVNÉ: 50 Kč/osoba, OBČERSTVENÍ: ve startovném je klobása nebo guláš a čaj nebo svařák

SILVESTROVSKÝ ÚKOP – střelecká soutěž o ceny hned po skončení

  PLES SDH DRŽKOVICE 

7. 1. 2012, Kulturní dům Držkovice

PLES SDH VÁVROVICE 

21. 1. 2012,  Kulturní dům Držkovice

3. ROČNÍK SNĚHOVÉHO TURNAJE V MALÉ KOPANÉ
KDY: 28. 1. 2012 (sobota), KDE: hřiště Vávrovice, V KOLIK: 13:00 (sraz 12:45)

STARTOVNÉ: 350 Kč/tým (max. 9 lidí). Ve startovném budou zahrnuty ceny a občerstvení.

PŘIHLÁŠKY: posílejte na jakub.morbitzer@seznam.cz nebo telefonicky na 737 552 054 

– uzávěrka bude 24. 1.  2012 (max. 8 týmů) 

PLES MĚSTSKÉ ČÁSTI VÁVROVICE 

11. 2. 2012, Sokolovna Vávrovice

PLES TJ SOKOL VÁVROVICE 

25. 2. 2012, Sokolovna Vávrovice

1



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Rok 2011 se pomalu chýlí ke svému konci a ka-

ždý z nás už své myšlenky směřuje k vánočním svát-

kům. Konec roku je vždy obdobím, kdy se bilancuje 

a hodnotí. Nejinak je tomu u práce zastupitelů.

Zastupitelé se v letošním roce sešli celkem 

dvanáctkrát na devíti řádných a třech mimořád-

ných jednáních, šestkrát se sešli také členové na-

šich komisí. Zastupitelé se tak scházejí minimálně 

jednou měsíčně, což jsme si předsevzali po našem 

zvolení.

V rámci investiční činnosti městské části byl 

největší investicí nákup vozidla GAZ Gazelle a pří-

věsného vozíku. Došlo k opravě zastávek, výměně 

oken v Sokolovně, opravě povrchu uličky přiléha-

jící k ulici K Celnici a výsadbě nové aleje u cesty z 

Vávrovic do Držkovic. Podpořili jsme také opravu 

sportovních areálů na Palhanci.

Asi nejvíce vidět byla výstavba cyklostezky E55, 

která prochází celou naší městskou částí. Cyklostez-

ka je fi nancována z rozpočtu Statutárního města 

Opava a dotací z evropských fondů.

Ve své práci jsme se snažili navázat na vše 

dobré z předchozích let, zejména nás těší kulturní 

a  sportovní vyžití, 

které je zde díky 

sdružením působícím 

v  naší městské části 

potažmo díky našim 

občanům. V  bohatém 

programu si zajisté 

každý našel to, co 

jej zajímá a baví. 

Setkávají a sbližují se tak občané všech našich 

obcí, což je jeden z hlavních cílů pro celé volební 

období.

Za odvedenou práci bych chtěl poděkovat na-

šim pracovníkům, dále pak všem spoluobčanům, 

kteří jsou nápomocni s údržbou zelených ploch 

v letních měsících a odklízením sněhu v zimě.

Jménem všech zastupitelů bych vám všem 

chtěl popřát klidné prožití vánočních svátků a do 

nového roku hlavně zdraví a životní optimismus.

starosta
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V průběhu listopadu byla vysázena nová 

alej u silnice mezi Vávrovicemi a  Držkovicemi. 

Naše městská část na ni získala grant od Centra 

dopravního výzkumu ve výši 90.000 Kč. Celkem 

bylo vysázeno 30 stromů javoru klen (Acer 

pseudoplatanus), který bývá někdy nazýván 

také jako javor horský.

Jedná se o poměrně mohutný strom, který 

může dosáhnout výšky až 40 metrů a obvodu 

kmene přes 300 cm, stromy se v příhodných 

podmínkách dožívají věku až 400 let.

Výsadby stromů se zúčastnili hasiči 

zVávrovic a Držkovic, zástupci klubu rodičů, 

rybářská Party hic, členové Sokola a občané 

naší městské části. Nad výsadbou měl dozor 

Odbor životního prostředí, konkrétně se na 

výsadby zúčastnila vedoucí odboru Ing. Marie 

Vavrečková a Ing. Karel Kovalčík z  oddělení 

ochrany přírody a  krajiny. Jeden ze stromů 

zasadil také náměstek primátora Statutárního 

města Opava Mgr. Dalibor Halátek.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se akce 

zúčastnili a přispěli k vysazení nových stromů. 

V příštím roce budeme usilovat o získání dalšího 

grantu, aby alej lemovala celou silnici z Vávrovic 

až do Držkovic,“ uvedl starosta Miroslav 

Kořistka.

Nově vysazen byl také smrk naproti hasičské 

zbrojnice na Palhanci, který by měl v budoucnu 

sloužit jako vánoční strom. Na výsadbě 

podíleli zaměstnanci úřadu, občané Palhance 

a palhanečtí hasiči.

STROMOŘADÍ A VÁNOČNÍ STROM

Český červený kříž udělil Zlatý kříž 1. třídy 

panu Jiřímu Englišovi z Vávrovic, který dovršil 160 

bezpříspěvkových odběrů krve. Toto ocenění je 

nejvyšší možné pro bezpříspěvkové dárce krve.

Ochota dárců darovat krev pro zdraví a  často 

i záchranu života je projevem jejich humánního 

vztahu ke spoluobčanům. 

Patří jim dík nejen těch, 

kterým pomohli navrátit 

zdraví, ale celé naší 

společnosti.

Oblastní spolek ČČK Ostrava

ZLATÝ KŘÍŽ

Od neděle 11. prosince 2011 platí na lince 

č. 216 nový jízdní řád. Došlo pouze k jedné úpravě 

při odjezdu z Opavy po 14 hodině, největší novinkou 

je u  každého odjezdu informace o  nasazení 

nízkopodlažního vozu. O víkendech a svátcích tak na 

naší lince budou jezdit pouze nízkopodlažní vozy, ve 

všední dny pak bude na naší lince jezdit minimálně 

jeden nízkopodlažní vůz.

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU
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Od 1. do 12. ledna 2012 bude Charita Opava 

pořádat tradiční Tříkrálovou sbírku. Koledníci budou 

vždy doprovázeni osobou starší 15 let s řádně 

vyplněnou průkazkou a zapečetěnou pokladničkou.

Výnos z loňské sbírky na Opavsku byl použit na 

zkvalitnění péče o seniory. Charita Opava zakoupila 

osobní automobil pro pečovatelskou službu, 

zdravotnický materiál a uhradila náklady spojené 

s  poskytováním služeb seniorům. Dále jej použila 

na výměnu střešních oken v Domově sv. Cyrila 

a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2012 bude určen 

rovněž na zkvalitnění péče pro seniory. Finanční 

pomoc se bude vztahovat na mobilní hospicovou, 

pečovatelskou a ošetřovatelskou službu a na stacionář 

pro seniory. Nově bude část výtěžku věnována 

mateřskému centru Neškola na provoz a  rozvoj 

projektů. Část fi nančních prostředků pak bude 

použita na dovybavení nábytkem v terapeutické 

dílně Radost a v programu alternativní komunikace.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Od Nového roku se mění cena stočného, 

důvodů je hned několik. Prvním je navýšení 

ceny elektrické energie, která je zároveň největší 

položkou v kalkulaci stočného. Zároveň dochází 

k navýšení DPH z 10 na 14 %. Nová výše stočného 

tak bude 26,22 Kč včetně DPH za 1 m3 odpadních 

vod. Pro majitele čističek pak bude cena poloviční, 

tedy 13,11 Kč včetně DPH za 1 m3 odpadních vod.

Žádáme tímto o aktualizaci počtu členů 

v domácnostech tam, kde je při platbě využíváno 

paušálu. Jedná se 

o případy, kdy zde mají 

občané nahlášeno 

trvalé bydliště, ale 

dlouhodobě bydlí 

jinde.

ZMĚNA CENY STOČNÉHO

Položka Kč

Elektrická energie 165 000

Mzda správce ČOV vč. poj. 114 000

Služby 82 000

Oprava a údržba 93 500

Ochranné pomůcky 2 000

Prádlo, oděv, obuv 2 000

Materiál 3 000

Výkony telekomunikací 3 000

Režijní náklady 30 000

Náklady celkem 494 500

Množství odvedených odp. vod (m3) 21 500

Cena za 1 m3 bez DPH /

 s 14 % DPH
23,00 / 26,22

majitelé čističek bez DPH / 

s 14 % DPH 
11,50 / 13,11

KALKULACE STOČNÉHO PRO ROK 2012

Rozsah zimní údržby bude stejně jako 

předchozí zimu. Komunikace, po kterých jezdí 

autobusy MHD, budou pluženy a soleny, ostat-

ní komunikace budou pluženy a ošetřeny po-

sypem.

„V letošním roce se budeme snažit shrno-

vat chodníky. Zakoupili jsme sněhové radlice na 

sekačky. I tak ale žádám občany, aby s úklidem 

sněhu i nadále pomáhali, jak tomu bylo zvykem 

v minulosti,“ řekl starosta Miroslav Kořistka.

ZIMNÍ ÚDRŽBA

, j
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Desáté zasedání zastupitelstva se konalo 26. 

září 2011 za účasti osmi členů zastupitelstva, jeden člen 

byl omluven. Zastupitelé vzali na vědomí postup vý-

stavby cyklostezky v úseku Vávrovice – Palhanec a vy-

slechli si zprávu o výměně oken v Sokolovně a broušení 

a lakování podlahy v Držkovicích.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili prodej auto-

mobilu Multicar M2501 v majetku městské části firmě 

LOSERT spol. s r.o. za cenu 19.440 Kč vč. DPH. Cena se 

skládala ze znaleckého posudku a nákladu na jeho vy-

tvoření.

Jedenácté zasedání zastupitelstva se konalo 

31. října 2011 za účasti sedmi členů zastupitelstva, dva 

členové byli omluveni. Zastupitelé vzali na vědomí dvě 

investice – opravu pěti autobusových zastávek (výmě-

na výplní) a opravu části ulice k Celnici.

Zastupitelé schválili směnu pozemku v k. ú. Opava-

-Předměstí č. p. 2081 za část parcely 2085/1 ve vlast-

nictví Statutárního města Opava. Dále schválili prodej 

samojízdné sekačky AJ-102 za cenu 11.000 Kč vč. DPH 

– cena vycházela ze znaleckého posudku a z nákladů na 

znalecký posudek. Cena byla nejvýše nabídnutá v rámci 

obálkové metody. Všichni zastupitelé byli u všech návr-

hů pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel.

Letošní poslední a celkově dvanácté zasedání 

zastupitelstva se uskutečnilo 5. prosince 2012 a pří-

tomno bylo osm členů zastupitelstva, jeden se omluvil. 

Prvním bodem zasedání bylo zvýšení ceny stočného 

pro rok 2012, o kterém píšeme dále v Okénku.

Důležitým bodem zasedání bylo předložení ná-

vrhu rozpočtu a dotací občanským sdružením pro rok 

2012. Rozpočet je ve stejné výši jako v roce 2011, loňské 

úrovni zůstaly také dotace občanským sdružením.

Dalším bodem zasedání bylo schválení ceníku měst-

ské části pro rok 2012, který zůstává beze změn. Všechny 

body dvanáctého zasedání zastupitelstva byly jednomy-

slně schváleny, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

ZASTUPITELSTVA

Další termíny zastupitelstev v roce 2012:

30. ledna, 27.února, 26. března, 30. dubna, 

28. května, 25. června, 20. srpna, 24. září, 

29. října, termín prosincového zastupitelsva 

bude upřesněn během roku.  Začátky v pondělní 

termíny od 18 hodin, v ostatní dny od 17 hodin.

POPIS tis. Kč

ORJ 0840 - VÁVROVICE 3 491,0

Silnice 5,0

Odvádění a čištění odpadních vod 464,5

Ostatní záležitosti vody-rybáři 10,0

Základní školy - klub rodičů 15 ,0

Zachování kulturních památek 1,5

Ostatní záležitosti sděl. prostředků 43,0

Zájmová činnost v kultuře 169,0

Ostatní záležitosti kultury 86,0

Sportovní zařízení v majetku obce 75,0

Ostatní tělovýchovná činnost 95,0

Využití volného času děti a mládeže 32,0

Ostatní zájmová činnost-myslivci 5,0

Veřejné osvětlení 25,0

Sběr a svoz komunálního odpadu 25,0

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 313,0

Ostatní služby v oblasti soc. péče 15,0

Požární ochrana 342,0

Zastupitelstvo obce 771,0

Činnost místní správy 989,0

Pojištění - auto, vozík 10,0

ROZPOČET MČ VÁVROVICE PRO ROK 2012
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V listopadu proběhla oprava zastávek 

MHD, které byly díky vandalismům 

poškrábané, polepené a na některých 

místech popálené. Celkové náklady na opravu 

zastávek se vyšplhaly na 93.000 Kč, přičemž 

výměnu plexiskla provedli pracovníci našeho 

úřadu.

Tímto bychom chtěli upozornit občany, 

že na zastávky je zakázáno cokoli vylepovat 

a v prostoru zastávek platí zákaz kouření.

Druhou investiční akcí byla oprava uličky 

přiléhající k ulici K Celnici. Byla vybrána stará 

suť, kterou nahradil nový štěrk. Stará suť 

byla použita na vysypání děr na polní cestě 

v Držkovicích. Oprava stála 38.000 Kč.

INVESTICE – OPRAVA ZASTÁVEK A ULIČKY

V posledních týdnech se množí drobné 

krádeže zejména na Karlovci a na Palhanci. 

Dbejte proto zvýšené opatrnosti!

I v zimních měsících přibylo několik 

černých skládek, poslední z nich u laguny ve 

směru na Držkovice. Zakladateli černé skládky 

hrozí několikatisícová pokuta! Přitom všichni 

obyvatelé města i městckých částí mohou 

bezplatně využít pro odvoz odpadu sběrná 

místa. Pro naši městkou část je nejblíže umístěno 

sběrné místo na ulici Přemyslovců v Jaktaři. Na 

sběrném místě můžete odevzdat téměř všechny 

druhy odpadů kromě nebezpečného v množství 

obvyklém pro domácnost.

V zimních měsících je sběrné místo na ulici 

Přemyslovců otevřeno vždy ve čtvrtek od 11 do 

17.30 a v sobotu od 8 do 11 hodin. Otevírací doba 

se může změnit, aktuální informace jsou k dispozici 

na webu Technických služeb www.tsosro.cz nebo 

telefonicky na čísle 553 759 123.

V případě, že se ve Vašem okolí vyskytují 

podezřelé osoby, jste svědky vandalismu, 

trestného činu či sypání odpadu na černé 

skládky, kontaktujte Městskou policii Opava na 

čísle 156.

Kontaktovat můžete rovnou také okrskáře, 

kterými jsou pro naši městskou část Tomáš 

Adamczyk (služební telefon 731 144 916) 

a David Kovárník (služební telefon 731 144 941).

KRÁDEŽE, ČERNÉ SKLÁDKY

Od 22. prosince 2011 je úřad z důvodu dovolené 

uzavřen, otevřen bude opět od 2. ledna 2012. V pří-

padě potřeby můžete kontaktovat starostu, mís-

tostarostu nebo ekonomku na mobilních telefon-

ních číslech uvedených na poslední straně Okénka.

ÚŘEDNÍ HODNY VE SVÁTCÍCH
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Práce na Slezské magistrále, jak je nazývána 

cyklostezka protínající naši městskou část, pokračují 

i v zimních měsících. Mezi Vávrovicemi a Palhancem 

je tak již hotovo a fi nišuje se v zatáčce u Vávrovic.

Na začátku října byly dořešeny také poslední 

majetkoprávní vztahy s jedním z majitelů pozemků 

a cyklostezka by tak měla být hotová v plánovaném 

termínu začátkem března.

Díky příznivému počasí byl dohnán asi 

tříměsíční skluz její výstavby, v jarních měsících by 

ještě měla být osazena dopravními značkami a plně 

připravena pro cyklisty a bruslaře.

Během stavby se sešlo několik dotazů na šířku 

silnice z Vávrovic na Palhanec, která je nyní díky 

obrubníkům opticky užší, ale její šířka je po celém 

úseku zachována.

Po otevření cyklostezky musí cyklisté, 

bruslaři i chodci využívat cyklostezky a nesmějí se 

pohybovat na silnici!

PRÁCE NA CYKLOSTEZCE POKRAČUJÍ I V PROSINCI

K mírnému posunu došlo v přípravě 

výstavby protipovodňových hrází. 

„Pracujeme na požadavcích vlastníků 

pozemků - směny pozemků. Informaci 

o posunu podalo také Povodí Odry, 

byla vybrána polská firma, která upraví 

stávající projekt tak, aby vyhovoval polské 

legislativě,“ řekl starosta Miroslav Kořistka 

a dodal: „Práce nepokračují tak rychle, 

jak bychom si přáli. Jedná se ale o  velkou 

a  komplikovanou akci, kdy je nutná 

součinnost polské strany.“

PROTIPOVODŇOVÉ HRÁZE

Technické služby Opava upozorňují občany, 

že z bezpečnostních důvodů není možné vyvážet 

popelnice, ve kterých bude žhavý popel, hrozí 

totiž vznícení obsahu popelářského vozidla. Při 

minulých vývozech nebyly některé popelnice 

z tohoto důvodu vyprázdněny.

Dále žádáme všechny spoluobčany, aby 

ve svých kotlích na tuhá paliva nespalovali 

plasty a jiné lakované či lepené materiály. 

I  jediný komín dokáže v době inverze zamořit 

nebezpečnými zplodinami naši městskou část. 

Navíc hrozí ucpání komínu a jeho vznícení. 

„Jsou vytipovány objekty, ve kterých se s velkou 

pravděpodobností pálí nevhodné materiály. 

Zvažujeme, že tuto záležitost postoupíme 

Odboru životního prostředí. Zejména během 

inverze se na některých místech nedalo skoro 

dýchat,“ řekl starosta Miroslav Kořistka.

POPELNICE A TOPENÍ TUHÝMI PALIVY
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Vážení přátelé,

blíží se závěr dalšího kalendářního roku 

a s ním i očekávání nejkrásnějších svátků. 

Přichází obvyklý čas zpytování a kladení 

předsevzetí. Jak už je tak ve škole zvykem, 

u nás se koncem roku nebilancuje, neboť vše 

je v plném proudu. A tak využíváme příleži-

tosti a rádi bychom Vás seznámili s nejdů-

ležitějšími probíhajícími nebo plánovanými 

aktivitami.

TŘIĎTE S NÁMI

Aktuálně se na všechny občany měst-

ské části obracíme s výzvou na odpovědné 

nakládání s odpady. Jde o citlivou otáz-

ku, zvláště u nás, v Moravskoslezském kra-

ji a  obzvláště v tomto období. Přidejte se 

a  spolu s  našimi dětmi využijte příležitosti 

separovat následující odpady. Rádi je od vás 

odebereme k dalšímu zpracování (účastní-

me se projektů RECYKLOHRANÍ a  PLASTO-

ŽROUT):

•  víčka plastových PET lahví

•  staré baterie (ne rezavé, poškozené 

nebo tekoucí lepkavé), skladované na 

suchém místě

•  drobné elektrozařízení (mp3, rá-

dia, diskmany, walkmany, kalkulačky, 

telefony, drobné počítačové vybavení, 

elektrické hračky, hudební nástro-

je…) – jen kompletní

•  použitý potravinový olej.

Vše můžete odevzdávat ve škole. 

Víčka v igelitovém sáčku, větší množství 

v  tašce kdykoliv 

i  o  víkendu u  scho-

diště na školním 

dvoře. Box na ba-

terie a  elektroza-

řízení je ve vstup-

ním vestibulu školy, 

stačí zazvonit na školnici. Větší nároky však 

máme od partnerské firmy na použitý olej. 

Ten, přeceděný od kousků potravin, slévejte 

do 1,5 l PET lahve a tu pak,, naplněnou, do-

neste do školy a předejte školnici.

Nezapomínejte ale ani na jaro, kdy se 

uskuteční tradiční týdenní akce ve sběru 

starého papíru. 

Papír proto nepalte, raději jej za-

balte, zjara vyrazíme ven, my jej od vás 

odvezem.

Děkujeme, že vám leží na srdci pro-

středí, ve kterém jako dospělí budeme 

za pár let žít.

PŘIPRAVUJEME

Avizujeme již předem rodičům budou-

cích prvňáčků, že Zápis dětí do 1. ročníku 

školního roku 2012/2013 se uskuteční v pá-

tek 20. ledna 2012 v 16 hodin (náhradní 

termín sobota 21. 1. 2012 8-11hodin).

1922-2012

Již v těchto dnech připravujeme půlroč-

ní projekt oslav výročí školy s názvem 

DEVADESÁT ŠKOLNÍCH SEZÓN. Těšíme se 

na hojnou účast návštěvníků a věříme, že si 

z pestrého programu každý vybere:

NEŽ VSTOUPÍME DO JUBILEJNÍHO ROKU



9

Únor – NA SLOVÍČKO S ABSOLVENTY 

– setkání s nejstaršími pamětníky školních 

začátků

Březen – výstava žákovských výtvar-

ných prací NA ČÁŘE ANEB MÍSTO, KDE ŽI-

JEME v ZUŠ v Opavě (rekonstruovaný areál 

Domu umění)

Duben  – POŠKOLE  – společenský ve-

čer pro rodiče a přátele školy (KD Držko-

vice)

Květen – FILMOVÝ FESTIVAL KE 

KOŘENŮM – veřejná prezentace part-

nerského projektu pěti malotřídních škol 

Opavska

Květen – OTEVŘENO – INVENTURA – 

víkend otevřených dveří

•  prohlídka školního areálu se zahradou 

a vybavením

•  ohlédnutí do historie, kroniky, foto-

grafie, dokumenty

•  prezentace současných žákovských 

prací, vzdělávacích materiálů, projek-

ce dokumentů 

•  škola bez hranic – tradice mezinárod-

ní partnerské česko-polsko-slovenské 

spolupráce

Červen – VÝROČNÍ AKADEMIE

•  dvě představení pro veřejnost

První listopadový den byla zvolena nová 

Školní rada ZŠ Vávrovice. Za Úřad městské 

části byl zvolen starosta Miroslav Kořistka, 

rodiče bude zastupovat Lukáš Schölzig a pe-

dagogický sbor pak vedoucí učitelka mateř-

ské školy Miroslava Satková.

NOVÁ ŠKOLNÍ RADA

K přání příjemného prožití
Vánočních svátků a mnoha
úspěchů v novém roce
připojujeme poděkování
za Vaši důvěru 
a těšíme se na další
setkání s vámi.

Úřad městské části hledá kronikáře. Zá-

jemci o tuto práci se dozvědí více informací 

telefonicky nebo osobně u paní Kociánové. 

Termín přihlášek je do 15. ledna 2011, na 

prvním lednovém zastupitelstvu pak bude 

kronikář vybrán.

KRONIKÁŘ
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Jiří Koreník – místostarosta

Bydliště: Vávrovice

Vzdělání: Střední průmyslová 

škola elektrotechnická v Rožnově 

pod Radhoštěm

Zaměstnání: Prodej a servis 

výpočetní a kancelářské tech-

niky v  soukromé fi rmě Net-

soft Plus, s. r. o.

Rodina: Ženatý s manželkou Šár-

kou mám dva syny Martina a Davi-

da (18 a 15 let)

Záliby: Rodina, přátele, práce, za-

hrádkářství, od všeho tak trošku...

Co by chtěl v obci za volební 

období zlepšit či vykonat:

Především bych byl rád, kdyby 

se nám podařilo vybudovat klidné 

a bezpečné bydlení občanů v naší 

městské části. Chci konečně vyře-

šit dlouho očekávanou zastávku 

v  Jaktaři.  Myslím, že v celé naší 

městské části chybí veřejný rozhlas, 

který umožní rychlejší sdělení dů-

ležitých nebo mimořádných infor-

mací všem občanům, bez rozdílu 

věku, nebo moderních technologií. 

Dále podporuji výstavbu spojky 

u Prestaru,samozřejmostí je také 

výstavba protipovodňové hráze. Je 

toho hodně, ale věřím, že se nám 

to společně se starostou a zastupi-

teli podaří.

Miroslav Kořistka – starosta

Bydliště: Držkovice

Vzdělání: Střední odborné uči-

liště – mechanik elektronických 

zařízení

Zaměstnání: Ostroj Opava, a. s.

Rodina: Ženatý s manželkou Ja-

nou, dcera Klára (16)

Záliby: Práce okolo domu, sport, 

cyklistika, lyžování

Co by chtěl v obci za volební 

období zlepšit či vykonat:

Chtěl bych, aby městská část 

prosperovala a vzkvétala a aby se 

nám zde všem pěkně žilo. Byl bych 

rád, kdyby se nám podařilo přiblížit 

občany Karlovce, Palhance, Váv-

rovic i Držkovic, aby mezi jednotli-

vými obcemi nevznikala zbytečná 

rivalita. Podporuji výstavbu pro-

tipovodňových hrází a  výstavbu 

spojky u Prestaru.

Kamil Ludwig

Bydliště: Palhanec

Vzdělání: vyučen automecha-

nikem, dálkové studium Střední 

průmyslové školy kamenické a so-

chařské v Hořicích

Zaměstnání:  OSVČ

Rodina: ženatý s manželkou Jaro-

slavou, děti Petr a Jan

Záliby:  sport – aktivně hraji hokej, 

působím jako funkcionář ve fotbale

Účast v komisích MČ: Předseda 

investiční komise, člen dotační 

komise

Co by chtěl v obci za volební 

období zlepšit či vykonat:

Chtěl bych prosadit vybudo-

vání kulturního domu na Palhanci 

a celkově pracovat v zastupitelstvu 

tak, aby byl život v celé naší měst-

ské části co nejpříjemnější.

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 – 17 hod.

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

604 229 419 – Jiří Koreník (místostarosta), 604 229 420 – Miroslav Kořistka (starosta).

Neprošlo jazykovou úpravou, za vydání odpovídá Miroslav Kořistka.

JUBILANTI

Leden  

Hadámková Marie (93 let)

Hlaváčová Alžběta (92 let)

Malíková Alice (80 let)

Schreier Jan (75 let)

Chryczyková Vlasta (70 let)

Dastigová Jarmila (60 let)

Kolarczyková Zita (50 let)

Únor  

Valečková Marie (85 let) 

Pastrňáková Olga (80 let)

Knesl Karel (80 let)

Pompová Věra (75 let)

Šimek Zdeněk (70 let)

Matoušů Zdeněk (65 let)

Složilová Jaroslava (65 let)

Chráska Pavel (65 let)

Kejlová Naděžda (60 let)

Kršík Štěpán (60 let)

Štalzerová Pavla (50 let)

Kremer Josef (50 let)

Blaščíková Světlana (50 let)

7. 10. 2011 – Ořez stromů stromu u Sokolovny 

13. 10. 2011 – Schůzka starostů všech 
městských částí ve Vávrovicích. Jednání se 
týkalo doplnění a úpravy statutu města 
společně s městskými částmi

26.10. 2011 – Setkání starostů na magistrátu 
– probíhala jednání ohledně rozpočtu a 
plánovaných investic pro příští rok

1. 11. 2011 – Byly přistaveny kontejnery pro 
podzimní úklid

12. 11. 2011 – Osmé setkání seniorů

24.11. 2011 – Návštěva u příležitosti životního 
jubilea u paní Falharové ve Vávrovicích

29.11. 2011 – Školení starostů městských částí 
na řešení krizových situací

5. 12. 2011 – Rozsvícení vánočních stromů

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ

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

Blahopřejeme!

V pátek 9. prosince 2011 se v Držkovicích 

setkali všichni zástupci občanských sdružení 

působících v naší městské části se zastupiteli. 

Všechny složky si připravily krátké referáty 

o  své činnosti v roce 2011 a nastínily své 

plány do nadcházejícího roku.

SETKÁNÍ SLOŽEK

Od října do listopadu proběhl 2. šachový 

turnaj na Palhanci. Přihlášeno bylo celkem 

15 hráčů.

Umístění:

1. místo doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.

2. místo Michal Lagan

3. místo Jolana Vrbická

ŠACHOVÝ TURNAJ


