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Fotbalisté FK NOVA Vávrovice postoupili po osmi letech do Okresního přeboru. Gratulujeme!



KALENDÁŘ AKCÍ

TURNAJ FIREM V MINIKOPANÉ
30. 6. 2012, 14:00 hod.,  hřiště TJ Palhanec

NECKYÁDA 2012 

30. 6. 2012, 14:00 hod., Držkovický přístav 

 PÁRTY ZÁBAVA U ŠMOULY: DJ THOMASE
13. 7. 2012, Sokolovna Vávrovice – areál

DĚDKYÁDA A BABKYÁDA
14. 7. 2012, Palhanec – hasičský areál

III. ROČNÍK NOVA CUPU V MALÉ KOPANÉ
21. 7. 2012, Vávrovice – hřiště

TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU MARATON
21. 7. 2012, 20:00 hod., Sokolovna Vávrovice – areál

TROKYÁDA
11. 8. 2012 , Palhanec – hasičský areál

PÁRTY ZÁBAVA U ŠMOULY: DJ THOMASE
17. 8. 2012 , Sokolovna Vávrovice – areál

VELKÝ DĚTSKÝ DEN - NA PALHANCI
18. 8. 2012, Hřiště TJ Palhanec

SOUTĚŽ HASIČSKÝCH DRUŽSTEV V POŽÁRNÍM SPORTU
1. 9. 2012 , Vávrovice – hřiště

Více informací o akcích naleznete na www.vavrovice.cz
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, před příchodem prázdnino-

vých měsíců jsme se zaměřili především na dokonče-

ní dříve  plánovaných akcí. Asi největší proměnou pro-

šel areál Sokolovny ve Vávrovicích, kde se vybudovala 

plocha pro odstavení kol, opraven byl srub využívaný 

během akcí k  prodeji občerstvení,  došlo k výměně 

oken a opravě špalet hospody, vymalován byl sál 

i přísálí a je prováděno lakování parket.

Investovalo se také na Palhanci, konkrétně 

v areálu místních hasičů, kde byla instalována nová 

střešní krytina stávajícího posezení.

Z investičních akcí fi nancovaných z rozpočtu 

Statutárního města Opava započala výstavba za-

stávky autobusů  linky číslo 216 u kruhového ob-

jezdu v Jaktaři, kterou jsme ná základě četných po-

žadavků občanů dlouhodobě prosazovali na všech 

jednáních s vedením města.

V nejbližších dnech by měla být vybrána fi rma, 

která provede vyčištění melioračních a silničních 

příkopů mezi Vávrovicemi a Palhancem, které jsou 

ucpané a stojí v nich voda.

V posledních měsících proběhla rovněž celá 

řada povedených kulturních akcí, které pořádají 

občanská sdružení působící v naší městské části  

a  starají se tak o bohatý kulturní život. Kalendář 

akcí je samozřejmě nabitý i po celé prázdniny.

Připravovány jsou už desáté slavnosti naší 

městské části, které se po třech letech uskuteční 

opět na hřišti ve Vá-

vrovicích. Termín byl 

stanoven na poslední 

prázdninovou sobotu 

25.  srpna  2012, začí-

nat se bude už v osm 

hodin. O  programu 

slavností vás budeme 

informovat v polovině 

srpna, už nyní si do svých kalendářů můžete pozna-

čit termín konání, abychom se opět sešli v co největ-

ším počtu. Zváni jsou samozřejmě všichni obyvatelé 

naší městské části od Karlovce až po Držkovice.

Pogratulovat bych chtěl ještě jednou fotba-

listům FK NOVA Vávrovice, kteří po osmi letech 

postoupili do Okresního přeboru. Gratuluji také 

zásahové jednotce SDH Vávrovice, která získala 

v  prestižním soutěži O putovní pohár primátora 

města Opavy druhé místo.

Poděkování patří také žákům a učitelskému 

sboru naší školy za půlroční program připravený 

k oslavám 90. výročí založení školy.

Jménem všech zastupitelů bych vám chtěl po-

přát krásné prožití prázdnin a na dovolených pěkné 

počasí.

starosta
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Hřiště Vávrovice

10. SLAVNOSTI MĚSTSKÉ ČÁSTI VÁVROVICE
sobota 25. srpna 2012 od 8.00

Bohatý kulturní a sportovní program!
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Sedmnácté zasedání zastupitelstva se ko-

nalo 28. května 2012 za účasti osmi členů zastupitel-

stva, jeden člen byl omluven.

Jako první zastupitelé schválili návrh na navýšení 

pokladního limitu z 10.000 Kč na 20.000 Kč.

Dále zastupitelé schválili žádost k výstavbě rodin-

ného domu a přípojek inženýrských sítí v k.ú. Vávrovi-

ce na parcelách číslo 510/36 a 505/3.

Dalším z projednávaných bodů bylo schválení 

mimořádné dotace SDH Palhanec ve výši 45.000 Kč, 

která byla použita na pořízení nové krytiny a oplecho-

vání zastřešení v hasičském areálu na Palhanci.

Zastupitelé dále schválili studii investičního 

záměru novostavby Multifunkčního domu na ulici 

Karlovecká a parkovacích míst na ulici Mlynářské na 

Palhanci. Ulice Mlynářská je v záměru navržena jako 

jednosměrná, jízdní směr bude v  případě realizace 

záměru od ulice Karlovecké k ulici U Lávky.

U všech výše uvedených bodů hlasovali všichni 

zastupitelé pro, pouze při schvalování investičního zá-

měru novostavby multifunkčního domu na Palhanci 

byl jeden ze zastupitelů proti.

Zastupitelé v závěru schůze vzali na vědomí 

zprávu o činnosti, v rámci dotazů, připomínek a pod-

nětů přítomní diskutovali o novém způsobu určování 

stočného a zlepšení nahlašování kulturních akcí do 

kulturního kalendáře městské části.

Osmnácté zasedání zastupitelstva se konalo 

25. června 2012 za účasti osmi členů, jeden člen byl 

omluven. Všechny body programu tohoto zastupitel-

stva byly jednomyslně schváleny.

Zastupitelé schválili závěrečný účet rozpočtu 

Městské části Vávrovice za rok 2011, jehož plné znění 

je k nahlédnutní v úředních hodinách na úřadě či ve 

vývěskách městské části. 

Dalším bodem programu bylo schválení zadání 

vypracování projektové dokumentace na výstavbu 

Multifunkčního domu na Palhanci včetně stavebního 

povolení fi rmě Ing. Jana Pospíšila.

Předsedající s předsedou kulturní komise dále 

podali zprávu o připravenosti a  programové náplni 

10. slavností městské části a místostarosta informoval 

přítomné o činnosti úřadu za měsíc červen.

ZASTUPITELSTVA

Další termíny zastupitelstev: 
Každé poslední pondělí v měsící se začátkem 

v 18 hodin. Všechna jednání zastupitelstva jsou 

veřejná. Zveme  k účasti všechny občany, kteří 

mají zájem o dění v naší městské části.

2. MÍSTO SDH VÁVROVICE
Hasiči SDH Vávrovice vybojovali druhé mís-

to v soutěži O pohár primátora města Opavy, 

která se konala 20. května 2012 v Městské části 

Vlaštovičky. Vítězem se stala zásahová jednot-

ka SDH Milostovice, zásahová jednotka SDH Vá-

vrovice skončila na druhém místě. Díky stříbrné 

příčce získala zásahová jednotka odměnu ve 

výši 30.000  Kč, která bude využita na nákup 

výzbroje a  výstroje. Gratulujeme k  umístění 

i dobré prezentaci naší městské části!
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V  poslední době se podařilo dokončit něko-

lik akcí, které byly naplánovány na předchozích 

zasedáních zastupitelstva.

Asi největší změny jsou viditelné v areálu 

Sokolovny ve Vávrovicích. Ve srubu určeném pro 

prodej občerstvení byla položena nová podlaha,  

vyměněny staré prodejní pulty za nové žulové,  

opraveny vyklápěcí okna a položena nová zám-

ková dlažba před srubem.

U sálu Sokolovny byla vydlážděna plocha pro 

kola, do konce prázdnin bude osazena uzamyka-

telnými stojany, aby návštěvníci měli kde parko-

vat a netahali kola úzkým průchodem dovnitř.

Provedena byla také plánovaná výměna 

zbývajících oken Sokolovny v části hospody včet-

ně opravy špalet.

V těchto dnech se rovněž dokončují vnitřní 

úpravy – došlo k zateplení přísálí, vymalování 

celé tělocvičny a přilehlých prostor a v měsíci 

červenci bude nově nalakovaná podlaha.

Investovalo se také na Palhanci, konkrétně 

ve venkovním areálu SDH Palhanec, kde byla 

za přispění městské části položena nová krytina 

a oplechování srubu.

Volejbalisté na Karlovci vybudovali z dotace 

městské části svépomocí technické zázemí pro 

volejbalový areál.

CO SE NÁM PODAŘILO DOKONČIT
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Dlažba a pulty stánku u SokolovnyDlažba a pulty stánku u Sokolovny

Plocha pro kola u Sokolovny

Okna v části hospody Sokolovny

Nová krytina na zastřešení v areálu SDH Palhanec

volejbalový areál.

Technické zázemí pro volejbalový areál
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Když po sezoně 2003/04 sestoupili naši 
muži po dvaceti třech letech působení v okres-
ním přeboru mužů do III. třídy, nikdo z nás si 
nemyslel, že na dlouhých osm let. A mohlo být 
ještě hůř. V následující sezoně, při generační 
výměně hráčů, chvíli akutně hrozil i sešup do 
IV. třídy, ale nakonec z toho bylo 10. místo. 
V následujících třech sezonách jsme neměli na 
víc, než střed tabulky. Teprve v sezoně 2008/09 
jsme se přihlásili do boje o postup. Jenže po 
domácí porážce s vedoucími Kyjovicemi přišlo 
rozčarování a s ním i další porážky a tak 2. mís-
to bylo maximem. V sezoně 2009/10 jsme se 
dlouhou dobu přetahovali o postup s Vítkovem, 
ale náš vzájemný souboj v posledním kole vy-
zněl lépe pro Vítkov, nám přitom stačila remíza. 
A tak nám zase zbyly jen oči pro pláč z 2. místa. 

Zapracováním hráčů silného ročníku 1991 
do družstva mužů jsme v sezoně 2010/11 vy-
hlíželi brzký postup do vyšší soutěže. Avšak po 
domácí porážce s Palhancem nám nevyšel ani 
zbytek podzimní sezony, prohráli jsme i zbý-
vající čtyři utkání a krčili se na 7. místě tabul-
ky se ztrátou dvanácti bodů na vedoucí Otice 
B. Ani jarní stíhací jízda, při níž jsme ztratili 
pouze 7  bodů, nestačila na zmaření postupu 
Větřkovic. Rozhodující byla naše domácí po-
rážka s nimi uprostřed jara, což znamenalo jen 
konečné 3. místo. 

Do sezony 2011/12 jsme vstupovali znovu 
s postupovými ambicemi. Na dobrý vstup do 
soutěže na hřištích soupeřů jsme navazovali 
vítězstvími na domácím hřišti a dalšími pluso-
vými body z venku a usadili se na čele tabulky. 
V průběhu podzimu jsme sice dvakrát prohráli, 
v Hlavnici a Skřipově, ale ztráceli i naši konku-

renti v boji o postup a tak jsme měli po pod-
zimu 29 bodů a  krásný pětibodový odstup od 
druhých Nových Sedlic. Na jaře jsme šňůrou 
dobrých výsledků náskok ještě navýšili, místy 
až na 12 bodů, nevyšlo nám jen derby v Holaso-
vicích. Už 4 kola před koncem jsme měli postup 
v kapse díky nedostižnému náskoku. Příležitost 
tak v  dalších zápasech dostali i ostatní hráči 
širšího kádru a nadějní dorostenci. Výsledkem 
toho sice byly dvě porážky v  řadě, ale ty nám 
nezkazily naši radost ze zaslouženého postupu 
do okresního přeboru. Věřím, že ne jen na jed-
nu sezonu. Uhráli jsme 55 bodů za 17 vítězství, 
4 remízy a  5  porážek při skóre 70:34 a  před 
druhými Brumovicemi jsme dosáhli devítibo-
dového náskoku.

O postup do okresního přeboru se zaslou-
žili tito hráči: Radim Bartusek, David Galvas, 
David Hanel, Richard Klein, Přemysl Krčmařík, 
David Kříž,  Jan Laifert, Jiří Laifert, Petr Laifert, 
Ondřej Levák, Petr Levák, Jakub Morbitzer, Jiří 
Olbrich, Jan Otipka, Jiří Otipka, Miroslav Rolný, 
Jan Schneider, Roman Schneider, Lukáš Schol-
zig, Petr Skála, Daniel Šenk, Tomáš Šenk, Jakub 
Štencek, Hynek Šnajder. Trenéři: Pavel Mai-
wald, Jakub Morbitzer a Zdeněk Richlý.                                                                                                

Jaromír Blaščík

VÁVROVICE ZASE MÍŘÍ DO ELITNÍ SPOLEČNOSTI OKRESU

Fotbalisté TJ Palhanec ukončili fotbalovou 

sezónu 2011/ 2012 na konečném 3. místě, čímž 

byl splněn předsezónní cíl, umístit se do 3. místa 

v tabulce. Můžeme být spokojeni i se slabším vý-

vojem jarní části sezóny, protože jsme dohrávali 

bez sedmi zraněných hráčů.

Vladimír Stoniš 

FOTBALISTÉ PALHANCE TŘETÍ
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Multifunkční (kulturní) dům na Palhanci 

by měl sloužit ke kulturním, společenským 

a  drobným sportovním akcím, k  pravidel-

ným zasedáním zastupitelstva a  rodinným 

oslavám občanů Městské části Vávrovice.

Plánovaná kapacita je 120 míst, z čehož 

30 bude v prvním patře, ve kterém bude 

umístěn balkón. Součástí stavby bude ku-

chyňka, šatna, bar, sociální zázemí a sklado-

vací místnost.

Aktuálně je zpracována studie a schvále-

no bylo zadání projektové dokumentace, je-

jíž součástí bude mimo jiné hluková a akus-

tická studie a stavební povolení.

Jakmile bude zpracovaná projektová 

dokumentace a vyhotoveno stavební povo-

lení, ve spolupráci s Odborem rozvoje města 

a  strategického plánování může být požá-

dáno o  dotaci na výstavbu Multifunkčního 

domu z vhodného operačního programu.

MULTIFUNKČNÍ DŮM NA PALHANCI
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Studie Multifunkčního domu na Palhanci vedle hasičské zbrojnice

Půdorys přízemí Multifunkčního domu na Palhanci vedle hasičské zbrojnice
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Ve vávrovické škole uzavřeli další úspěšný 

školní rok. Z bohatého plánu vybíráme:

Prezentační aktivity
• Opavský Den Země

• 2. letní knižní veletrh – Ostravská Černá 

louka

• Nově vydaný informační leták

• Nástěnný plakát – kalendář 2013

• Výroční akademie

• Inventura-otevřeno (víkend otevřených 

dveří)

• Setkání studentů specializačního studia 

koordinátorů EVVO

• Výstavy v Domě umění Opava: kostel 

sv. Václava (Voda dětem celého světa), 

výstavní síň ZUŠ (Na čáře aneb Místo, kde 

žijeme), refektář (Návrhy zahrad opav-

ských MŠ+ realizace vávrovické školní 

zahrady)

• Články v tisku (Region, Hláska), televizní 

reportáže (televize Polar)

Vzdělávací projekty
• Návraty ke kořenům (v rámci partnerství 

se školami v Žimrovicích, Kyjovicích, 

Mokrých Lazcích a Větřkovicích)

• Ekoškola a zapojení do projektů Recyklo-

hraní a Plastožrout

• Bezpečná cesta (ve spolupráci s MP 

Opava)

• EU – Peníze školám (OPVK)

Externí hodnocení vzdělávacích podmí-
nek školy

• Testování úrovně vzdělávacích dovedností 

žáků 5. ročníku (Scio-Stonožka, Celoploš-

né testování MŠMT)

• Mapa školy

Školní výsledky testů Stonožka (ukazatelé 

v percentilech): matematika 74  %, všeobecné 

studijní předpoklady 74 %, český jazyk a literatura 

70  %. Školní výsledky patří k  nadprůměrným 

výsledkům testovaných škol.

Aktivity v oblasti zahraniční spolupráce
• Účast všech žáků na Svátku školy v polské 

Ratiboři (21. 11. 2011)

• Společná oslava Mezinárodního dne dětí 

v polské Ratiboři (31. 5. 2012)

• Pracovní pobyt ped. pracovníků ve slo-

vesnké Podbrezové (30. 4. – 1. 5. 2012)

• Družební poznávací pobyt ve slovenské 

Podbrezové (20. – 24. 6. 2012)

Charitativní sbírky
• Fond Sidus, sbírka ošacení

Ocenění
• 1. místo v projektu Bezpečná cesta – Jan 

Chryczyk

• Úspěch Jana Chryczyka a Jana Běhavého 

v okresním kole matematické olympiády 

(umístění na bodovaných místech)

• Ocenění za výtvarné práce v soutěži škol-

ních družin (Dominika a Nikol Gebauero-

vy, Jana Hopjanová)

• Ocenění za dlouholetou práci v oblasti 

zájmového vzdělávání p.v. Věry Kwiekové 

u příležitosti opavského Dne učitelů

Soutěže
• Matematická olympiáda

• Matematický Klokan 2012

ŠKOLA REKAPITULUJE JUBILEJNÍ SEZÓNU 2011/2012
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• Plavecká soutěž družstev školních družin

• Výtvarná soutěž O cenu primátora Opavy 

• Okrskové kolo recitační soutěže

Ekoškola
• Zaměření na separaci odpadů (papír, 

sklo, plasty, bioodpad, víčka PET lahví, 

elektroodpad, potrav. olej)

• Plnění plánu činnosti školního ekotýmu

• Vzdělávací program – stmelování Ekotý-

mu, Plán činnosti, realizování sdružením 

Tereza

• Včela – vzdělávací program realizovaný 

sdružením Areka

Aktivity v oblasti rozvoje školy
• EU – peníze školám – postupné vybavo-

vání školy informačními technologiemi

• Vybavení školy fi lmařskou technikou v 

rámci projektu Návraty ke kořenům

• Zpracování investičního záměru a projek-

tu na rekonstrukci školní garáže

• Vypracování a zaslání žádosti z Revolvi-

hgového fondu MŽP – projekt Český les 

– malé školní arboretum

Děkujeme všem občanům, kteří škole 

vyjadřovali po celý rok svou podporu ať už 

aktivitami při organizaci a realizaci jednotlivých 

akcí nebo pasivní účastí na nich. Děkujeme také 

za všechny formy pomoci a příspěvků. Přejeme 

všem příjemně prožité léto, čas na relaxaci, na 

zážitky s vašimi dětmi a těšíme se na setkání při 

zahájení nového školního roku 4. září v 17 hodin 

při tradiční Zahradní slavnosti.

Vedení naší městské části již dlouhou dobu ape-
lovalo na vedení města, aby byla vybudovaná zastáv-
ka za kruhovým objezdem v Jaktaři tak, aby autobus 
linky 216 mohl i ve směru z Opavy do Držkovic zasta-
vovat v bezprostřední blízkosti kruhového objezdu. 

Žádosti bylo vyhověno a v polovině června se 
začalo stavět. Cena za vybudování zastávky je 1,4 mi-
lionu korun, zastávka by měla být hotová do konce 
srpna, aby mohla být využívána od začátku školního 
roku.

ZASTÁVKA V JAKTAŘI

roku.

OPRAVA MELIORAČNÍCH PŘÍKOPŮ
V těchto dnech finišuje výběrové řízení 

na výběr firmy, která provede první  etapu 
čištění zanesených melioračních (odvodňo-
vacích) příkopů mezi Palhancem a  Vávrovi-
cemi. Výběrové řízení vypsal Odbor majetku 
města.

Během letních měsíců by měly být me-
liorační příkopy vyčištěny, cena byla odhad-
nuta na 240.000 Kč a bude hrazena z rozpoč-
tu Statutárního města Opava.tu Statutárního města Opava.



V minulém Okénku jsme informovali o  pravi-

delné kontrole dětských hřišt a částečném uzavření 

dětského hřiště ve Vávrovicích.

Na tomto hřišti proběhla oprava propadlé pod-

lahy domečku a vyměněna byla prasklá skluzavka. 

Hřiště je tak pro děti opět zpřístupněno!
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VOLEJBALOVÝ TURNAJ NA KARLOVCI

V sobotu 9. června 2012 zahájil volejba-

lový klub Karlovce svou již třetí volejbalovou 

sezonu. A  jak jinak než tradičním společným 

kláním mezi volejbalisty a dobrovolnými hasiči 

Palhance.

Na volejbalovém hřišti se dopoledne sešla tři 

smíšená družstva volejbalistů a jedno smíšené 

družstvo palhaneckých dobrovolných hasičů. 

Hrálo se systémem každý s každým a i přes ne-

příznivé deštivé počasí nikdo neodstoupil a bo-

joval až do poslední promočené nitky.

Odpoledne vysvitlo sluníčko a role se obrá-

tily. Všechna družstva si vyzkoušela svou rych-

lost, dovednost a zručnost v hasičském útoku. 

A opět se závodilo naplno a ze všech sil. Vyhráli 

všichni. Vítězové i poražení. Odměnou všem 

zúčastněným byla radost ze společného setká-

ní, zábava a dobrá nálada, které panovaly po 

celý den. Špekáčky, pivečko a štamprlička už 

byly jen bonusem navíc.  Závěrem mi dovolte 

využít této příležitosti, abych znovu za všechny 

poblahopřála nejstaršímu, ale zároveň spor-

tovně i pracovně nejaktivnějšímu členu volej-

balového klubu Karlovce panu Zdeňku Šimkovi 

k jeho nedávnému životnímu jubileu – 70. na-

rozeninám. Zdeňku, všechno nejlepší!

Bc. Emilie Dubová

lý d Š káčk i čk št ličk ž

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Špatný technický stav silnice K Celnici ve Váv-

rovicích od železničního přejezdu až po ulici Janta-
rovou vedl k jednání vedení Městské části Vávrovi-
ce se Správou silnic Moravskoslezského kraje, pod 
jejíž správu tato silnice s číslem III/0578 spadá.

Ředitel Správy silnic Moravskoslezského kra-
je Ing. Tomáš Böhm v ofi ciálním vyjádření uvedl, 
že tato silnice bude zařazena do plánu souvislých 
oprav na rok 2013 s tím, že v letošním roce bude 
provedena pouze letní údržba.

Realizace v roce 2013 je odvislá od výše přidě-
lených fi nančních prostředků na souvislé opravy 
silnic II. a III. tříd.

Plánovaná oprava vozovky vyřeší nevyhovují-
cí vysoké nájezdy a po dešti vznikající kaluže.

OPRAVA SILNICE K CELNICI
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FOTOGRAFIE Z AKCÍ

INZERCE

MASÉRSKÉ SLUŽBY
Dne 31. 7. 2012 zahajuji provoz masáží na 

Jantarové 40 (budova České pošty),Vávrovice.

Objednávky na tel. 734 706 228
Kořistková Dagmar, Holasovice 119

Nabídka:
• sportovní a regenerační masáže

• antistresová indická masáž hlavy

• ušní a tělové svíce

• relaxační zábaly rukou a nohou

Srdečně Vás zvu k relaxacím 
a příjemným masážím

Česko-polské setkání v Držkovicích

Boží Tělo v Neplachovicích

Den matek

Výlet Klubu důchodců na zámek
Javorník – Jánský vrch

Rybářská parta hic – závody
na rybníku v Bohušově



JUBILANTI

Červenec  

Šindlerová Anna (80 let)

Hos Milan (80 let)

Kubesová Jaroslava (65 let) 

Hajderová Gabriela (65 let)

Vlach Zdeněk (60 let)

Hanel Ivo (55 let)

Francková Ivana (55 let)

Moravec Jaroslav (55 let)

Srpen  

Falharová Marie (70 let)

Štěrbová Marie (65 let) 

Weiss Karel (60 let)

Ludvíková Marie (60 let)

Sedláčková Ludmila (55 let) 

Grambal Zdeněk (55 let)

Hanelová Růžena (55 let)

Kremerová Naděžda (50 let)

3. 5. 2012 – Výměna oken v Sokolovně

8. 5. 2012 – Uctění památky padlým hrdinům a po-
ložení kytic u památníků

10. 5. 2012 – Dokončeno sociální zázemí pro za-
městnance v dílně na Palhanci

13. 5. 2012 – oslava Dne matek v Sokolovně

14. 5. 2012 – V Sokolovně se uskutečnilo promítání 
v rámci fi lmového festivalu základních škol

26. 5. 2012 – Kácení májky na Palhanci, Česko-pol-
ské setkání v Držkovicích

8. a 18. 6. 2012 – Brigády v Sokolovně – příprava 
pódia pro Školní akademii a stěhování židlí, stolů 
a  pódia, aby bylo možno vymalovat a nalakovat 
podlahu. Všem brigádníkům děkujeme za pomoc!

21. 6. 2012 – Zajištění opravy propadlé cesty na uli-
ci Novosvětská ve Vávrovicích

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ

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

Blahopřejeme!

SLAVNOSTI MĚSTSKÉ ČÁSTI
Už 10. ročník slavností Městské části Vávrovice 

je na programu v sobotu 25. srpna 2012 se začát-
kem v 8 hodin.

Jubilejní ročník slavností se bude konat na 
hřišti ve Vávrovicích, rádi bychom vás už s před-
stihem na tuto akci, pořádanou naším úřadem 
ve spolupráci s místními občanskými združeními, 
pozvali.

Stejně jako v minulosti bude kromě kulturní-
ho programu připraven také program sportovní. 
Jako obvykle připravujeme turnaje ve volejbale 
a minifotbale, proběhne také přetahování lanem 
mužských a ženských týmů.

Šestičlenné volejbalové týmy a čtyřčlenné týmy 
pro přetahování lanem se mohou už nyní hlásit 
u místostarosty Jiřího Koreníka na čísle 604 229 419 
nebo e-mailem na vavrovice@opava-city.cz.

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.


