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Stavění Májky na Palhanci



KALENDÁŘ AKCÍ

INVENTURA – OTEVŘENO 

5. – 6. 5. 2012,  ZŠ a MŠ Vávrovice 
Víkend otevřených dveří v celém areálu ZŠ a MŠ ve Vávrovicích. 

Kulturně vzdělávací akce se koná k 90. výročí založení školy.

DEN MATEK
13. 5. 2012, 14.30 – Sokolovna Vávrovice – sál

Pásmo Evžena Trupara – Recept na štěstí

 FILMOVÝ FESTIVAL KE KOŘENŮM
14. 5. 2012, 16.00 – Sokolovna Vávrovice – sál

SOUTĚŽ ZÁSAHOVÝCH JEDNOTEK SDH O POHÁR PRIMÁTORA
20. 5. 2012, 9.00 – Vlaštovičky

ČESKO - POLSKÉ SETKÁNÍ V DRŽKOVICÍCH
26. 5. 2012, Držkovice – hasičský areál

TANEČNÍ ZÁBAVA SDH VÁVROVICE – HRAJE ŠPEKBAND
26. 5. 2012, 20.00 – Sokolovna Vávrovice – areál

DEN DĚTÍ
1. 6. 2012, 16.30 – školní zahrada ve Vávrovicích

TANEČNÍ ZÁBAVA KLUBU RODIČŮ SE SKUPINOU GAMMA
8. 6. 2012, Sokolovna Vávrovice – areál

COUNTRY TANEČNÍ ZÁBAVA – JARNÍ SLUNOVRAT
16. 6. 2012, hřiště TJ Palhanec

VÝROČNÍ AKADEMIE – 90. LET ŠKOLY
17. 6. 2012, Sokolovna Vávrovice – sál

NECKYÁDA SDH VÁVROVICE
30. 6. 2012, 13.30 – Stat v Držkovicích u mostu, cíl v Sokolovně ve Vávrovicích
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Počasí už dalo zimě sbohem a  slunečné dny 

umožnily zahájení jarních prací. Naši zaměstnanci 

provedli ořezy stromů a průklesty křovin, poprvé vy-

jely také naše sekačky.

Zaměstnanci úřadu mají nově plnohodnotnou 

dílnu se sociálním zázemím a  garáží, která pro ně 

vznikla z bývalé hasičské zbrojnice na Palhanci. Do-

končili jsme opravu chodníku a  parkovacích míst 

u Kulturního domu v Držkovicích, provedli drobnou 

parkovou úpravu před naším úřadem a ve spolupráci 

s členy FK NOVA Vávrovice jsme vybudovali ochranné 

sítě podél hřiště.

Na základě žádosti našeho úřadu došlo k vykáce-

ní staré aleje ovocných stromů na ulici K Celnici, kde 

by měly být na podzim vysazeny stromy nové. V první 

polovině května chystáme také výměnu dalších oken 

v Sokolovně ve Vávrovicích.

Proběhlo rovněž školení řidičů, kterého se kromě 

našich zaměstnanců zúčastnili hasiči ze všech tří sbo-

rů působících v naší městské části. Hasiči byli dále pro-

starosta
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školeni pro používání 

elektrocentrál. Ve  spo-

lupráci s  Městskou 

policií proběhla bese-

da v  klubu důchodců 

na  téma bezpečnost, 

kriminalita a  dodržo-

vání pravidel silničního 

provozu.

Nemilá je zpráva o stále se opakujících drob-

ných krádežích. Za kaplí na Palhanci byly odcizeny 

poklopy vodárenských přípojek a na ulici K Celnici 

došlo k odcizení železných nájezdů u vrat. Pokud 

zaznamenáte jakoukoli trestnou činnost či se vám 

bude zdát něčí chování podezřelé, volejte oka-

mžitě Městskou policii na čísle 156, motorizovaná 

jednotka by měla dorazit během několika minut.

Rozbíhají se také kulturní akce, jejichž seznam 

naleznete na předchozí straně. Rád bych touto ces-

tou pozval všechny maminky na Den matek, který 

se uskuteční v  neděli 13. května 2012 od  14.30 

v Sokolovně Vávrovice. Vstup je volný, připraveno 

bude kromě pásma Evžena Trupara s názvem Re-

cept na štěstí také drobné občerstvení.

Rád bych i  touto cestou ještě jednou pogra-

tuloval manželům Gebauerovým z Vávrovic, kteří 

na  konci března oslavili diamantovou svatbu, 

což je zajisté velký vzor manželského soužití pro 

mladší generace.

Přeji vám příjemné prožití májového období 

a budu se těšit na setkání s vámi na některé z nad-

cházejících akcí.
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Patnácté zasedání zastupitelstva se 

konalo 26. března 2012 za účasti všech členů 

zastupitelstva.

Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o inves-

tičních akcích městské části, konkrétně o dokon-

čení opravy chodníku a parkoviště u Kulturního 

domu v Držkovicích, předání stavby cyklostezky 

E55 na katastrálním území městské části a oře-

zech stromů a přípravě pro instalaci zábran na 

hřišti FK NOVA Vávrovice.

Schváleno bylo dále přiznání osobního pří-

platku pro zaměstnance úřadu pana Miroslava 

Kubánka a následovaly zprávy o činnosti úřadu, 

které již tradičně prezentoval místostarosta Jiří 

Koreník.

Na závěr byly projednány dvě připomínky 

- první se týkala připomínkování studie mul-

tifunkčního domu na Palhanci, druhá posílení 

zpravodajské činnosti z Palhance ve zpravodaji 

Okénko a na internetových stránkách.

Šestnácté zasedání zastupitelstva se 

konalo poslední dubnový den opět za účasti 

všech členů zastupitelstva.

Nejdůležitějším bodem programu byla aktu-

alizace strategického plánu rozvoje Statutárního 

města Opavy.

Ten by měl být dle návrhu schváleného naši-

mi zastupiteli doplněn o tyto tři body:

1) Výstavba protipovodňových hrází ve 

Vávrovicích

2)  Výstavba spojkové komunikace mezi uli-

cemi Obecní a Vávrovická v katastrálním 

území Vávrovice

3)  Vybudování obecního rozhlasu v celé 

městské části

Ze strategického plánu byla naopak vyřa-

zena výstavba závodu na zpracování bioodpa-

du v průmyslové zóně ve Vávrovicích.

Dále bylo na zasedání projednáno dopl-

nění návrhu obecně závazné vyhlášky Statu-

tárního města Opavy o volném pohybu psů. 

Zastupitelé schválili zákaz vstupu psů do 

areálu FK Palhanec a SDH Palhanec. Doplněná 

vyhláška bude schvalována na červencovém 

zasedání zastupitelstva Statutárního města 

Opava.

Schválena byla také žádost ředitele MŠ 

a ZŠ Vávrovice Mgr. Pavla Gregora o finanční 

dorovnání ve výši 35.000  Kč pro školní rok 

2012/2013. 

Toto vyrovnání bude použito na dorovnání 

neinvestičních nákladů do konce kalendářní-

ho roku 2012, částka bude poskytnuta z roz-

počtu městské části.

Předsedající dále navrhl opravu a rozšíření 

ploch se stojany pro stavění kol v areálu So-

kolovny ve Vávrovicích. I tento návrh, stejně 

jako všechny předešlé, zastupitelé jednohlas-

ně schválili.

Na závěr prezentoval místostarosta Jiří 

Koreník zprávu o činnosti úřadu za poslední 

měsíc, před koncem schůze byl prostor pro 

dotazy, připomínky a podněty ze strany ob-

čanů i zastupitelů.

ZASTUPITELSTVA

Další termíny zastupitelstev: 
28. května, 25. června, 20. srpna, 24. září, 

29. října, termín prosincového zastupitelstva 

bude upřesněn během roku.  Začátky v pondělní 

termíny od 18 hodin, v ostatní dny od 17 hodin.
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V posledních dvou měsících se podařilo dokončit 

hned několik akcí, které jsme naplánovali na lednovém 

zastupitelstvu.

Opraven byl chodník a parkovací plocha u Kulturní-

ho domu v Držkovicích, čímž vzniklo několik parkova-

cích míst. Ve spolupráci s členy FK NOVA Vávrovice byly 

vybudovány ochranné sítě podél hřiště tak, aby míče 

padaly co nejméně do přilehlé zahrady. Materiál na vý-

stavbu sítí byl financován z rozpočtu městské části.

Na ulici K Celnici byla vykácena stará alej s ovoc-

nými stromy, práce prováděla Správa silnic Morav-

skoslezského kraje, pod jejíž kompetenci silnice patří. 

Na podzim by měla být okolo silnice vysazena alej nová, 

v jednání je také kompletní oprava silnice od železniční-

ho přejezdu až k mostu do Polska.

Vybudovat se podařilo také zázemí pro naše za-

městnance provádějící údržbu městské části. Z bývalé 

garáže SDH Palhanec byla vytvořena garáž, dílna, šat-

na a sociální zázemí. „Naši zaměstnanci tímto získali 

adekvátní zázemí pro svoji práci, všechny stroje jsou 

na jednom místě a navíc vznikl prostor pro jejich údrž-

bu, zatímco doposud jsme museli platit drahý servis,“ 

uvedl starosta Miroslav Kořistka.

Na internet byly připojeny hasičské zbrojnice ve 

Vávrovicích i na Palhanci, instalaci provedla sponzorsky 

firma B-NET z Brumovic, která bude rovněž zajišťovat 

bezplatné připojení obou zbrojnic.

CO SE NÁM PODAŘILO DOKONČIT
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Opravená plocha u KD Držkovice

Ochranné sítě u hřiště ve Vávrovicích

Vykácené stromy na ulici K Celnici

Dílna Garáž
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Milé maminky, pod záštitou KRPŠ 

plánujeme rozjet neformální setkání 

maminek na mateřské/rodičovské dovolené 

s malými dětmi. Jednalo by se pro začátek 

o jeden den v týdnu, dopoledne na cca 

1,5-2 hodinky. Děti by si společně pohrály, 

maminky povykládaly, daly kafčo nebo čaj, v 

případě zájmu bychom mohly s dětmi zpívat, 

tančit, cvičit. Bylo by to zpestření všedního 

každodenního režimu, kde si děti zvyknou 

na kolektiv jiných dětí, budou si hrát s jinými 

hračkami...

V jednání je zatím interiér ve Vávrovicích, 

kde by se setkání provozovalo, ale 

momentálně zjišťujeme, zda by byl o Klubík 

maminek zájem. V  případě pěkného počasí 

můžeme s dětmi vyrazit na procházku, do 

parku, na hřiště...

Prosím proto všechny maminky, které by se 

chtěly setkávat, nezávazně, nepravidelně, podle 

času nebo nálady, aby se mi ozvaly na e-mail  

beckovci@seznam.cz.

A předběžně prosím ostatní rodiče, 

i  odrostlejších dětí, zda by se na půdách nebo 

v odkládacích prostorech doma nepodívali na 

nepoužívané hračky, které překáží, vhodné pro 

děti do 3-4 let - tzn. různá leporela, kostky, 

vkládačky, větší dílky stavebnic, pěnové puzzle, 

panenky, autíčka, zvukové hračky, plyšáky, 

kočárky, vozíčky, tunýlky na prolézání, domácí 

klouzačku, houpačku atd. atd. v zachovalém 

a funkčním stavu, aby se děti nezranily. Pratelné 

a omývací věci si očistíme. Až bude domluveno 

místo setkání, uveřejníme místo a  čas, kde 

budeme hračky shromažďovat. 

Předem děkuji, Lucie Becková

VŠEM MAMINKÁM 

Vážení pejskaři,  v naší obci je mnoho maji-

telů psů, kteří se o své psí miláčky starají a snaží 

se je vychovávat. Někdo s větším, někdo s men-

ším úspěchem. K výchově psa však patří i starost 

a čistota. 

Bohužel v naší obci čistota mnohým nic ne-

říká. Je kupodivu kolik psích „pozdravů“ leží na 

chodnících, cestách a před domy na zatravně-

ných plochách. Není příjemné každý den kličko-

vat při cestě na autobus do obchodu nebo jen tak 

na procházce mezi psími exkrementy. Mnohým 

z nás nedělá problém po svém psu uklidit hro-

mádku a  vyhodit na určené místo. Mnozí však 

s ledovým klidem hromádku překročí. Je špatné, 

že takovéto chování některých, hází všechny pej-

skaře do jednoho pytle. Zřejmě nezbude nic jiné-

ho, než se bránit a zveřejnit ty, kteří z nějakého 

důvodu odmítají dodržovat pravidla.

Děkuji všem, kteří jsou mezi těmi co mají 

sáček vždy po ruce. Pes je přítel člověka, a pro-

to i člověk musí být přítel psa. Je pouze na nás, 

jak se pes chová a zda-li umíme jeho potřeby 

usměrnit.   

Jan Olbrich 

V kanceláři úřadu Městské části Vávrovice jsou 

stále k dispozici sáčky na psí exkrementy. Výdej na 

požádání v úřední dobu. Sáčky je následně možné 

vyhazovat do popelnic městské části, které jsou vý-

razně označeny nápisem „MČ“.

MAJITELŮM PSŮ
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 V měsíci dubnu proběhla pravidelná kontrola 

dětských hřišť v Držkovicích, Vávrovicích a na Karlovci. 

Kontrolu provedly Technické služby Opava, které jsou 

pro tuto činnost certifi kovány. Na všech hřištích byl 

dosypán písek a přidána mulčovací kůra. Na základě 

zprávy, která byla výsledkem kontroly, je potřeba opra-

vit domeček u skluzavky ve Vávrovicích, kde je z části 

propadlá podlaha, vyměněna bude také prasklá sklu-

zavka. Domeček i skluzavka jsou proto do provedení 

opravy mimo provoz! Ostatní hřiště byly bez větších 

závad a drobné nedostatky již byly odstraněny.

PRAVIDELNÁ KONTROLA DĚTSKÝCH HŘIŠŤ

Děti a zaměstnanci základních škol z Opavy – Vávrovic, 

Mokrých Lazců, Kyjovic, Větřkovic a Žimrovic 

si Vás dovolují pozvat na 

putovní fi lmový festival
dokumentárních fi lmů 

žáků těchto škol o významných osobnostech z jejich regionu

KOŘENY
Veřejná projekce:

14. 5.    Opava – Vávrovice, Sokolovna, začátek v 16.00 
15. 5.    Mokré Lazce, sál Obecního domu, začátek v 16.30 

16. 5.    Kyjovice, budova základní školy, začátek v 16.00 

17. 5.    Větřkovice, Kulturní dům Větřkovice, začátek v 16.00 

18. 5.     Žimrovice, sál bývalého výboru, začátek v 16.00 

Žáci naší základní školy připravili dokument o historii a současnosti palhaneckého Mlýnu Herber, 

tento dokument bude prezentován na veřejné projekci v termínu uvedeném výše.

VSTUP VOLNÝ
více informací na www.zszimrovice.cz

FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ

Dětské hřiště na Karlovci
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Česká strojařina s příchutí exotiky
Většina výrobků fi rmy FERRAM STROJÍRNA má 

zvláštní osud. Často se jim totiž stane, že skončí 

hluboko pod zemí, ale občas také na mnohem exo-

tičtějších místech, jakými jsou například zámořské 

lodě nebo vrtné plošiny. Více než polovina produkce 

fi rmy totiž směřuje do zahraničí, zejména do skan-

dinávských zemí, ale také do Velké Británie nebo 

Francie. Díky dalším odběratelům se potom dostá-

vají do Ruska, na Ukrajinu nebo do Vietnamu. 

Úspěšný export je nejen dokladem trvajícího 

zájmu o  české strojírenské výrobky ve  světě, ale 

dokumentuje především tradiční vysokou kvalitu 

a  spolehlivost výrobků fi rmy. Její aktivní exportní 

strategie je podpořená inovacemi, moderními tech-

nologiemi, přesností výroby a vysokou odborností 

zaměstnanců.

Krize na ně nedosáhla
V uplynulém roce FERRAM STROJÍRNA oslavila 

20. let od  svého vzniku. Původně šlo o  akciovou 

společnost, od roku 2008 převzala všechny její zá-

vazky současná fi rma. Tento podnik, jehož vlastnic-

tví je výhradně v českých rukou, patří ke středním 

fi rmám; loni zaznamenal obrat ve výši 320 milionů 

korun. Vyrábí montážní strojní zařízení podle doda-

né dokumentace. Konkrétně jde o svařence včetně 

obrábění, o  strojní celky včetně montáže nebo 

o důlní stroje a dopravní a manipulační zařízení.

FERRAM STROJÍRNA zaměstnává tým tvořený 

víc než 120 spolehlivými profesionálními pracovní-

ky, jejichž počet nesnížila ani krize. I když vyhlídky 

na  trhu nejsou zatím zrovna nejlepší, záměrem 

fi rmy je dále zvyšovat počet kvalifi kovaných za-

městnanců spolu s  tím, jak budou přibývat nové 

investice do technologického zařízení (nejnověji jde 

o  unikátní horizontální vyvrtávačku, která dokáže 

opracovat obrobek velikosti 13x4 m).

Firma se chystá přijímat zejména nové kon-

struktéry, techniky, softwarové specialisty a  inže-

nýry. Jejich úlohou je společně řešit vývoj jedno-

dušších výrobků a podílet se také na komplexním 

řešení rozsáhlých projektů. Začíná to individuálním 

zadáním jednorázové, malosériové nebo opakova-

né výroby, s partnery spolupracují také ve stádiu vý-

voje a přípravy výrobní a projektové dokumentace.

Konkurence z Polska i z Německa
„Naším stěžejním výrobkem jsou hřeblové 

a pásové důlní dopravníky,“ říká Ing. Ondřej Tůma, 

ředitel fi rmy. „Jejich jediným odběratelem jsou 

Ostravsko-karvinské doly. V  současnosti se však 

německý majitel OKD snaží do  dolů protlačit jiné 

výrobky, i když nedosahují naší kvality.“

Velkým konkurentem v důlním průmyslu jsou 

také polské fi rmy. Jejich největší předností je schop-

nost vyrábět za nižší ceny. Protože však stejně jako 

němečtí ani polští dodavatelé nedosahují porovna-

telné kvality, FERRAM STROJÍRNA v této sféře stále 

boduje.

„Máme všechny potřebné certifi káty osvědčují-

cí kvalitu naší výroby,“ dodává Ing. Tůma. „Patří mezi 

ně například různá špičková svářečská osvědčení 

FERRAM STROJÍRNA, S.R.O.

iká í h i ál í á čk k á d káž
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nebo norský certifi kát DNV, díky kterému můžeme 

do této severské země dodávat složitá zařízení pro 

pobřežní průmysl.“

Svářeči fi rmy mají například kvalifi kaci EWE 

(evropský svářečský inženýr) a  IWP (mezinárodní 

svářečský praktik). Zaměstnanci fi rmy mají také 

certifi kát ISO (management kvality) pro stavbu 

strojů s mechanickým pohonem nebo pro environ-

mentální management.

Certifi kát DNV (Det norske veritas), který umož-

ňuje vyrábět konstrukce pro lodě, je však přece jen 

v  něčem specifi cký. Vyžaduje skutečně špičkovou 

úroveň technologie i produkce, která musí dlouho-

době fungovat ve velmi náročných, často hraničních 

podmínkách. Proto při kompletaci dodávek pro se-

veřany mívá opavská fi rma problém se spolehlivým 

subdodavatelem, který toto osvědčení také vlastní.

Péče o životní a pracovní prostřední
Jedno z  osvědčení ISO se týká environmentál-

ního managementu. Jak nám vysvětlil tento stále 

poněkud nesrozumitelný termín Ing. Tůma? „V ob-

lasti ochrany životního prostředí chceme dosáhnout 

a  udržet takovou úroveň, abychom pokud možno 

minimalizovali vliv naší průmyslové činnosti,“ vy-

světluje Ing. Tůma. „Jde nám o systémový přístup, 

který se kladně projeví  nejen v ochraně přírody a ze-

jména zdraví lidí, ale také v jakosti produkce.“

Samozřejmě, i  systémový postup se skládá 

z jednotlivých dílčích opatření, jako je například ná-

hrada osvětlení v celé fi rmě úspornějšími LED-kami, 

o které nyní ve fi rmě uvažují.

Vedení společnosti, které považuje ochranu ži-

votního prostředí za jednu z priorit, vyhlásilo novou 

environmentální politiku už v  roce 2009. Vyjádřilo 

také přesvědčení, že ji kladně přijmou nejen všichni 

pracovníci a obchodní partneři fi rmy, ale také regio-

nální orgány státní správy a široká veřejnost.

„Budeme neustále zdokonalovat procesy envi-

ronmentálního řízení a environmentální profi l v soula-

du s nejnovějšími technickými a vědeckými poznatky, 

požadavky zákazníků a očekáváním veřejnosti,“ uvádí 

program environmentální politiky FERRAM. „Budeme 

pravidelně poskytovat informace akcionářům, za-

městnancům, veřejnosti a veřejnoprávním orgánům. 

Průběžně budeme komunikovat s orgány místní sa-

mosprávy, občanskými iniciativami či zákazníky o en-

vironmentální problematice.“ 

Výsledkem je produkce, která nebude poškozovat 

životní prostředí a kterou lze recyklovat, používat opa-

kovaně nebo bezpečně zlikvidovat. Což dokládá snahu 

sladit ekonomiku s ekologií, tedy podnikat i v tak ná-

ročné oblasti strojírenství ve  stylu udržitelného roz-

voje. Tento cíl vyžaduje, aby lidé byli skutečným hos-

podáři, dbali na účinné využívání energií a materiálů, 

na šetrný vztah k životnímu prostředí, a aby celkově 

respektovali pokud možno udržitelné využívání pří-

rodních zdrojů (ne všechny jsou totiž tzv. obnovitelné, 

třeba právě zásoby železné rudy nejsou neomezené).

Co je však neomezené, to je lidská tvořivost. Jak 

ukazuje příklad FERRAM, snaha o průnik ekonomic-

kých a  environmentálních zájmů se v  tom případě 

stává samozřejmostí. Chce to jen dostatečnou zásobu 

znalostí a také dost času, protože zatím si mnozí ještě 

na nezbytnost šetrného přístupu k přírodním zdrojům 

nezvykli.

8
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BADMINTON VÝSLEDKY 
Třetího ročníku badmintonového turnaje 

pořádaného Sokolem Vávrovice se zúčastni-

lo v badmintonové hale na Karlovci celkem 

16 párů z naší městské části.

Výsledky:
1. Alexandra Bokischová a Miroslav Mikstein

2. Dana a Ivo Schreierovi

3. Martina a Zbyněk Ondruchovi

ZAHÁJENÍ SEZÓNY TJ PALHANEC
Přípravu na jarní se-

zónu zahájili fotbalisté 

TJ  Palhanec soustře-

děním na cukrovarské 

chatě na Malé Morávce, 

kterého se účastnila 

většina hráčů včetně re-

alizačního týmu. 

Toto soustředění bylo zaměřeno zejmé-

na na zlepšení fyzické kondice hráčů, pro-

střednictvím běhu na lyžích. Využívali jsme 

mnohé z kvalitně upravených běžeckých tra-

tí, ale našel se čas i  na sjezdové lyžování. 

O veškeré stravování se bohatě postaral rea-

lizační tým, který se snažil maximálně vyjít 

vstříc všem zúčastněným. Náklady na stravu 

a ubytování si hradil každý účastník soustře-

dění samostatně. Myslíme si, že příprava 

splnila svůj účel a těšíme se na opakování 

této akce. 

V další fázi bylo z části obměněno muž-

stvo, hlavně v oblasti ofenzívy. Za cíl jsme si 

dali umístit se do třetího místa. Do jarní čás-

ti sezóny jsme vstoupili domácí remízou 2:2 

s mužstvem Štáblovic, který spolu s našim 

týmem sdílí druhé místo. 

S příchodem příznivého počasí jsme 

navázali na podzimní výstavbu nových zdě-

ných kabin na hřišti. V současné době se 

stavba nachází ve fázích dokončení, kdy nás 

čeká ještě hodně práce. Většina prací byla 

realizovaná prostřednictvím brigád. Stavbu 

bychom rádi dokončili v průběhu jarní sezó-

ny.

V tomto pro nás nelehkém období se 

dále potýkáme s výměnou členů výboru, 

kdy ukončili svou činnost:  předseda Kamil 

Ludwig a pokladník Mojmír Stoniš. Oběma 

členům děkujeme za vykonanou práci. O do-

plnění těchto členů výboru bude rozhodnuto 

v nejbližší době. 

Š
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FOTOGRAFIE Z AKCÍ

1

Dětský karneval Velikonoční zábava

Vepřové hody Rybářské party Exhibiční zápas BOBO týmu

Zájezd Rybářské party na Floru Olomouc Retro Večer

Retro večer Slet čarodějnic



JUBILANTI

Květen  

Vavrlová Marie (80 let)

Prachařová Marie (70 let)

Steklá Františka (70 let)

Stromská Antonie (65 let)

Krčmařík Václav (60 let)

Šindlerová Naděžda (50 let)

Filipi Tomáš (50 let)

Červen
Klapetek František (85 let)

Kocián  Jan (65 let)

Bochňák Zbyněk (55 let)

Knesl Miroslav (55 let)

Běhavá Lenka (50 let)

9. – 15. 3. 2012 – ořezání a kácení stromů pro pří-
padný chodník na Karlovci

14. 3. 2012 – Zajištění cenových nabídek na opra-
vu a zateplení stropu v přísálí Sokolovny

22. 3. 2012 – ořezání a omlazení stromů u hřiště 
ve Vávrovicích

28. 3. 2012 – starosta navštívil ZŠ a MŠ Vávrovice 
a popřál učitelům k jejich svátku

31. 3. 2012 – diamantová svatba manželů 
Gebauerových z Vávrovic

3. 4. 2012 – plánovaná kontrola zbrojnice na Pa-
lhanci, vše bylo v pořádku dle předpisů

17. 4. 2012 – školení řidičů a školení hasičů pro 
používání elektrocentrál

23. 4. 2012 – účast starosty na zasedání zastu-
pitelstva Statutáního města Opava, schůzka 
kulturní komise z důvodu zajištění programu na 
10. slavnosti naší městské části

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ

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

Blahopřejeme!

OZNÁMENÍ
V letních měsících proběhnou už desáté 

slavnosti Městské části Vávrovice, které se tento-
krát uskuteční na hřišti ve Vávrovicích.

O programu slavností budeme informovat 
v  některém z příštích vydání vydání Okénka 
nebo Infa. Všichni občané či kolektivy, kteří mají 
zájem na slavnostech vystoupit (zpěv, tanec, 
sport apod.), nás mohou kontaktovat osobně, 
e-mailem nebo telefonicky.

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.

Slavnosti Městské části Vávrovice – 2011


