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KALENDÁŘ AKCÍ

KOLEČKYÁDA
5. 10. 2012, 16.30 – Kulturní dům Držkovice 

Klub rodičů a přátel školy zve všechny příznivce jakéhokoli věku, sraz a start u Kulturního domu v Držkovi-

cích, jízda na čemkoliv, co má kolečka – kočárky, kola, brusle, trakař, tačky – fantazii se meze nekladou!

HALOWEENSKÝ VEČER
9. 11. 2012, 20.00 – Kulturní dům Držkovice, hrát bude Tomáš Orlík

VEČER SENIORŮ
10. 11. 2012, Kulturní dům Držkovice

SETKÁNÍ SLOŽEK
7. 12. 2012, Kulturní dům Držkovice

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍCH STROMKŮ
22. 12. 2012, Park-Vávrovice

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍCH STROMKŮ
23. 12. 2012, Kulturní dům Držkovice

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍCH STROMKŮ
24. 12. 2012, Palhanec

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
27. 12. 2012, Sokolovna Vávrovice

Více informací o akcích naleznete na www.vavrovice.cz
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

doba prázdnin a dovolených je za námi, 

věřím, že jste si během léta odpočinuli a na-

čerpali síly na zimní měsíce.

Práce úřadu se však v létě nezastavila, 

v  Sokolovně ve Vávrovicích byly ukončeny 

opravy interiéru, aby objekt ještě lépe vy-

hovoval potřebám kulturních i sportovních 

akcí. Od začátku září  v Sokolovně opět pro-

bíhají pravidelné sportovní aktivity pořáda-

né zejména Sokolem Vávrovice.

Další dokončenou akcí je zastávka linky 

216 v Jaktaři, v letních měsících proběhla 

rovněž oprava melioračních příkopů mezi 

Palhancem a Vávrovicemi.

O krok dále jsme se posunuli s projektem 

Multifunkčního domu na Palhanci. Jeho pro-

jektová dokumentace byla podána k územ-

nímu řízení.

V létě proběhla 

celá řada kulturních 

a společenských akcí.  

Tou největší pořáda-

nou naším úřadem 

byly jubilejní 10. slav-

nosti Městské části 

Vávrovice. Slavnosti 

se za příjemného po-

časí těšily velkému zájmu občanů, což utvrdilo 

zastupitele městské části v pořádání dalších roč-

níků. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem, 

kteří se na pořádání letošních slavností jakkoli 

podíleli.

Našim školákům přeji úspěšný školní rok 

a mnoho studijních úspěchů.

starosta
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SETKÁNÍ FIREM

V úterý 18. září 2012 proběhlo setkání před-

stavitelů největších fi rem z katastrálního území 

Vávrovice za účasti primátora Prof. PhDr. Zdeňka 

Jiráska, CSc., náměstka primátora Daniela Žídka 

s našimi zastupiteli.

„U „kulatého stolu“ jsme se sešli se zástupci 

fi rem Opavia LU, ZD Hraničář, Prestar, Femont, 

Ferram, Cukrovar a Mlýn Herber,“ vyjmenoval 

starosta Miroslav Kořistka a pokračoval: „Celé 

setkání proběhlo v družné atmosféře, probírala 

se zejména vzájemná komunikace a výpomoc. 

Zástupci fi rem nám sdělili své problémy a vyjád-

řili ochotu výpomoci při sportovních a kulturních 

akcích.

Setkání se zúčastnil také zástupce pol-

ské Gminy Branice Józef Kawulok a ředitel 

Základní školy Vávrovice Mgr. Pavel Gregor, 

který přítomným prezentoval plány zdejší 

malotřídky.y
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Jubilejní 10. slavnosti Městské části Vávro-

vice proběhly tentokrát na hřišti ve Vávrovicích 

a v jeho blízkém okolí.

Dopoledne patřilo tradičně sportu, nemohl 

tak chybět turnaj v malé kopané a ve volejbale. 

Po poledni byl k vidění požární útok „O  pohár 

starosty Městské části Vávrovice“. Soutěže se zú-

častnily družstva Palhance, Vávrovic i Držkovic, 

soutěžilo se v kategorii muži, ženy a žáci.

10. SLAVNOSTI MĚSTSKÉ ČÁSTI VÁVROVICE

Největší silák týmu Šrekovi muži Petr Magerla
se raduje z vítězství v přetahování lanem

Na své si zajisté přišly všechny děti, pro které 

byla připravena skluzavka a velká trampolína, 

velkému zájmu se těšilo představení tří artistů 

s názvem „Provazochodec a kejklíři“.

Následovalo tradiční přetahování lanem, 

v  mužské kategorii zvítězili opět Šrekovi muži, 

kteří tak oplatili loňskou porážku týmu Work 

Out. V ženské kategorii zvítězil tým Palhance.

Program zpestřily také taneční skupiny z pol-

ských Branic, svoji činnost prezentoval oddíl Aikido 

Dojo Opava.

Po vylosování bohaté tomboly hrál 

k  poslechu i tanci Boby Blackman spolu 

s  DJ  Milhaus Troppau, večer okořenilo ještě 

úchvatné vystoupení skupiny  AKADA a jejich 

ohnivá show.

„Slavnosti jsou místem k setkání všech 

občanů celé městské části,“ uvedl starosta 

Miroslav Kořistka, který spolu se zastupiteli 

zajišťoval celodenní program a dodal: „Stejně 

jako v předchozím roce nám přálo počasí, což 

je základ každé akce.“

V příštím roce se budou už jedenácté slav-

nosti konat opět poslední srpnový týden na 

hřišti na Palhanci.

Výherkyně první ceny v tombole
paní Zdeňka Konečná

Vítězný ženský tým v přetahování lanem
Hasičky Palhanec

Hasiči Palhanec
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VÝSLEDKY A FOTOGRAFIE Z 10. SLAVNOSTÍ

Vítězné fotbalové mužstvo z Držkovic

Účastníci volejbalového turnaje

Fotbalový turnaj v malé kopané

1. místo – Držkovice

2. místo – Vávrovice 1

3. místo – Vávrovice 2

4. místo – Palhanec

Volejbalový turnaj

1. místo – Vávrovice

2. místo – Karlovec

3. místo – Zbytci

4. místo – Šup tam s tym

5. místo – Vedlejší kolej

Přetahování lanem

Muži:  1. místo – Šrekovi muži

 2. místo – Work Out

 3. místo – Matix

Ženy:  1. místo – Palhanec

 2. místo – Hasičky z Vávrovic

 3. místo – Sokolky

Děti: 1. místo – Tygři

 2. místo – Šmoulové

 3. místo – Hasiči

Střelba ze vzduchové pušky

Muži:  1. místo – Antonín Herber

 2. místo – Ivo Schreier

 3. místo – Karel Heider

Ženy:  1. místo – Petra Schreierová

 2. místo – Iveta Brigulová

 3. místo – Jarmila Ryplová

Děti: 1. místo – Karel Běhavý

 2. místo – Dominik Rubeš

 3. místo – Štěpán Pchálek

Absolutní vítěz střelby: Antonín Herber

Návštěvníci na 10. slavnostech
Městské části Vávrovice

Účastníci požárního útoku
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V červenci a srpnu proběhly dokončova-
cí práce v objektu Sokolovny ve Vávrovicích. 
Vyměněny byly vchodové dveře, došlo k za-
teplení stropu a obvodového zdiva přísálí. 
Vybroušena a  nalakována byla podlaha, na 
které došlo k vymezení hřiště na badmin-
ton.

U zadního vchodu do sálu byly osazeny 
stojany na kola a prostor byl osvětlen.

V celé restauraci byla vyměněna na ná-
klady TJ Sokol Vávrovice podlahová krytina. 

„Chtěl bych tímto poděkovat výboru 
TJ Sokol Vávrovice za podíl na zlepšení pro-
středí v restauraci,“ uvedl starosta Miroslav 
Kořistka.

Sokolovna je tak od začátku září opět 
v  provozu, kromě sportovních činností je 
zde možné pořádat soukromé či veřejné 
akce.

Obsazenost sálu Sokolovny:

Úterý 17.30 – 20.00 – stolní tenis
Úterý 20.00 – 22.00 – badminton

Středa 17.00 – 19.30 – stolní tenis
Čtvrtek 18.45 – 20.15 – zumba
Pátek 17.30 – 20.00 – stolní tenis
Neděle 9.30 – 12.00 – stolní tenis 

Všechny sportovní aktivity pořádá TJ Sokol Váv-
rovice, v ostatních časech je možný pronájem sálu.

Ceny pronájmu sálu (kapacita 80 míst):

•  Při sportovních akcích 30 Kč na osobu/hod.
•  Jeden den výdělečné akce 1.000 Kč 
•  Jeden den soukromé akce 500 Kč 
•  Občanská sdružení MČ nájem neplatí

Správcem Sokolovny je pan Ivan Repka, kte-
rého můžete v případě zájmu o sportovní akce 
kontaktovat na telefonním čísle 731 215 624.

UKONČENÍ PRACÍ A OBNOVENÍ VYUŽÍVÁNÍ SOKOLOVNY

TURNAJ FIREM V MINI-KOPANÉ

Dne 30. 6. proběhl na hříšti TJ Palhanec 

„Turnaj firem v mini-kopané“. Turnaje se zú-

častnilo sedm družstev, kdy se na prvních 

třech místech umístili: 1. Cukrovar Opava, 

2. Sadrokartóny Hendrich, 3. Učiliště Opava.

Všem zúčastněným děkujeme za účast 

a těšíme se opět za rok.

FOTBAL

V úvodním kole poháru FAČR: „O POHÁR 

MĚSTA OPAVY“, které proběhlo 28. 7. 2012, 

porazili fotbalisté TJ Palhanec tým z okresní-

ho přeboru FK Slávii Opavu a svém hřišti 3:0.

O všechny tři branky se postaral domácí 

útočník Michal Pospíšil. O postup do druhého 

kola se zasloužil celý tým, který hrál zodpo-

vědně, avšak pochvalu by zasloužil také do-

mácí brankář Jan Spívala, který v 63. minutě 

chytil penaltu. 
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Čtvrté mimořádné zasedání zastupi-

telstva se konalo 30. července 2012 za účasti 

všech členů zastupitelstva. Důvodem jeho 

svolání bylo  odhlasování Smlouvy o  dílo, 

jejímž obsahem bylo vyčištění otevřených 

melioračních příkopů na katastrálním území 

Vávrovice.

Zastupitelé smlouvu schválili, přičemž 

osm zastupitelů bylo pro a jeden se zdržel.

Devatenácté zasedání zastupitelstva 

se konalo 20. srpna 2012 za účasti osmi členů 

zastupitelstva, jeden člen byl omluven.

Hlavními body programu jednání byly in-

vestice a příprava desátých slavností městské 

části.

Předsedající předložil zprávu o postupu 

čištění melioračních příkopů, dokončení oprav 

Sokolovny ve Vávrovicích a připravenosti pro-

jektové dokumentace Multifunkčního domu 

na Palhanci. Projektová dokumentace byla 

připravena k  podání na územní řízení.

Zastupitelé vzali zprávu o průběhu inves-

tic na vědomí.

Dalším bodem programu byly desáté 

slavností městské části, konkrétně pak sou-

pis tomboly. Ten předložil předsedající spolu 

s předsedou kulturní komise. Zastupitelé sou-

pis jednohlasně schválili.

Po zprávě o činnosti byla část schůze vě-

novaná dotazům, připomínkám a podnětům. 

Probíraly se opravy chodníků na ulici K Celnici 

a možnosti využití budovy bývalé celnice.

ZASTUPITELSTVA

Další termíny zastupitelstev: 

Další zastupitelstva se budou konat 1.10. 

a 29.10., termín prosincového zastupitelstva 

bude upřesněn. Všechna jednání zastupitelstva 

jsou veřejná.

OPRAVA SILNICE K CELNICI

Špatný technický stav silnice K Celnici ve Vávro-
vicích od železničního přejezdu až po ulici Jantarovou 
vedl k jednání vedení Městské části Vávrovice se Sprá-
vou silnic Moravskoslezského kraje, pod jejíž správu tato 
silnice s číslem III/0578 spadá.

Oprava vozovky i nevyhovujících vysokých nájezdů 
k rodinným domům, vyvrácených obrubníků a rekon-
strukce chodníků byla zařazena do plánu oprav na rok 
2013. Toto přislíbil v  oficiálním dopise ředitel Správy 
silnic Moravskoslezského kraje Ing. Tomáš Böhm.

V letošním roce byla provedena nutná oprava 
povrchu silnice. Na stejné silnici byly v jarních měsících 
vykáceny staré stromy a vysekány příkopy, výhledově 
by zde mělo být výsázeno nové stromořadí.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Na základě posledních zjištění upozorňu-
jeme občany, aby nekonzumovali alkoholické 
nápoje z neověřených a neidentifi kovatelných 
balení!

Týká se to i vlastních zásob dříve zakoupe-
ných, které jsou např. označeny etiketami láhví, 
ve kterých již byl nalezen závadný alkohol – 
může se jednat o padělky, neokolkovaná balení 
apod.

Vyobrazení etiket je možno nalézt na inter-
netových stránkách Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje a Ministerstva zdra-
votnictví České republiky. Internetové stránky 
naleznete na adrese www.khsova.cz.



• V novém školním roce je vávrovická škola 
organizována jako trojtřídní s pěti ročníky, 
jedním oddělením MŠ, jedním oddělením ŠD 
a výdejnou stravy. V mateřské škole je kapacita 
naplněna na 25 dětí, v ZŠ se bude vzdělávat 38 
dětí. Škola má udělenu výjimku z počtu dětí. 
Plné obsazení na tři ročníky totiž vyžaduje 42 
žáků.

• Své působení ve škole ukončila k 31. 8. 2012 
paní učitelka Mgr. Alena Šmajstrlová. Paní 
učitelce děkujeme za spolupráci a  vstřícnost 
a do dalších let přejeme pevné zdraví, mnoho 
osobních i  pracovních úspěchů. Na zkrácený 
úvazek nastoupila 10.  9. paní učitelka Mgr. 
Michaela Hrubá, která ve III.  třídě učí děti 
matematiku.

• I v tomto roce bude škola pokračovat 
ve využívání fi nancování svých rozvojových 
aktivit z fondu EU z programu peníze školám 
na vybavování moderními informačními 
technologiemi a na digitalizaci učebních 
materiálů. Učitelé budou vybaveni notebooky, 
II. třída bude mít k dispozici další interaktivní 
tabuli a nová Badatelna bude vybavena 
projekční technikou.

• Příspěvkem k dalšímu zkvalitňování 
vzdělávacích podmínek je otevření zmíněné 
nové specializované učebny přírodovědných 
předmětů – Badatelny. Příjemné zázemí získaly 
také paní učitelky v nové sborovně. Ta původní 
totiž musela ustoupit právě zmíněné učebně.

• V letošním roce bude žákovský Ekotým 
usilovat o obhajobu mezinárodního titulu 
Ekoškola. V této oblasti připravujeme další 
novinky, o nichž vás budeme průběžně 
informovat.

• Ve středu 12. 9. 
se škola zapojila do 
cvičení složek IZS.

• V prvních 
zářijových dnech se 
prvňáčci účastnili 
oficiálního přivítání 
– tradiční akce, kterou připravuje Statutární 
město Opava. Pro děti II. a III. třídy, ve 
spolupráci s partnerskou organizací CPIV 
Opava, bylo připraveno zábavné adaptační 
dopoledne pro vzájemné sebepoznávání. 

14. 9. 2012 pro nejmenší přišli zahrát 
pohádku opavští loutkáři ze společnosti 
Kašpárkův svět a čtvrťáci a páťáci vyrazili 
do Jeseníků na Výpravu za pramenem 
Moravice.

• V sobotu 15. 9. se na prohlídku školní 
zahrady zastavilo 48 účastníků setkání 
skalničkářů ČR a SR.  V předvečer návštěvy 
seznámil účastníky setkání ředitel školy 
formou prezentace s celkovým projektem 
výstavby.

• Pro děti je ve školním roce připravena 
opět řada tradičních oblíbených aktivit, 
zajímavých výletů a exkurzí, sportovních 
i kulturních akcí.

• Viditelnou investiční akcí tohoto 
školního roku bude bezesporu na jarní 
měsíce připravovaná rekonstrukce garáže na 
školním dvoře a její změna na dílnu a sklady 
pro potřeby školy, v celkové hodnotě téměř 
0,5 mil. Kč.

Unikátností této rekonstrukce bude, 
mimo jiné, také ozelenění střechy tohoto 
objektu.
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Vážení  občané,
pro mnohé z Vás první školní den defi nitivně 

uzavřel etapu prázdnin a dovolených a přine-
sl opět mnoho nových úkolů a povinností. Pro 
opavský cukrovar byl první školní den generál-
ní ostrou zkouškou pro letošní již 142. řepnou 
kampaň, která započala v druhé půlce měsíce 
září. Pozdější začátek letošní kampaně byl zapří-
činěn dlouhodobým defi citem srážek a snahou 
o prodloužení  vegetačního období. I přes toto 
opatření však nebude snadné dosáhnout srovna-
telných výsledků s loňskou mimořádně úspěšnou 
kampaní. Nižší předpokládané výnosy cukrovky s 
největší pravděpodobností ovlivní délku kampa-
ně, která by měla trvat zhruba 100 dní.

Přípravě na kampaň byla věnována mimo-
řádná pozornost. Celá řada technologického zaří-
zení prošla generálními opravami, modernizovali 
jsme některé technologické celky, např. fi ltraci 
šťáv, zadinové odstředivky, granulaci sušených 
řízků apod. Podařilo se nám udržet pozitivní trend 
v investicích do staveb eliminujících dopady pro-
vozu na životní prostředí. Rekonstrukce páteřní 
kanalizace plavicích vod prošla 2. etapou moder-

nizace metodou vložkování. Zmodernizovali jsme 
plochu pro ukládku cukrovarnických kalů a škvá-
ry, jejíž nový povrch umožní lepší čištění a  tím 
snížení znečištění komunikací. Ve spolupráci 
s Magistrátem města Opavy jsme se připojili k žá-
dosti o dotaci z Operačního programu životního 
prostředí. Pokud  bude projekt schválem budou 
fi nanční prostředky z evropských fondů využity 
na výsadku izolační zeleně v  areálu cukrovaru, 
čímž by mělo dojít ke zmírnění negativních vlivů 
provozu na okolí.

Po celou dobu kampaně bude opět provozo-
vána myčka nákladních vozidel a budou přijata 
opatření k zajištění čistoty komunikací pod do-
hledem pracovníka cukrovaru Ing. Pavla Fridri-
cha.

Pokud budete mít zájem dozvědět se o cuk-
rovaru víc, rádi Vás přivítáme na již tradičním dni 
otevřených dveří, který s největší pravděpodob-
ností  proběhne některou listopadovou sobotu. 
O termínu Vás budeme  včas informovat.

Ing. Jan Hojgr – vedoucí závodu
Ing. Michal Chmel – zástupce výrobního ředitele

142. ŘEPNÁ KAMPAŇ

OZNÁMENÍ
• Klub rodičů láká do svých řad nové 

členy zejména z řad nejmenších dětí, aby byla 
zachována jeho další aktivní činnost. 

• V týdnu od 17. do 20. 9. 2012 proběhl 
tradiční SBĚR STARÉHO PAPÍRU. Děkujeme 
všem za příspěvek.

• Děkujeme také za spolupráci v oblasti 
separace odpadů v loňském roce. Věříme, 
že budeme spolupracovat i v letošním roce, 
kdy se budeme zapojovat také do sběru 
hliníkových odpadů. 

Zatím s námi můžete třídit:

• papír
• vysloužilé baterie
• vysloužilý drobný elektroodpad i větší 

domácí elektrospotřebiče
• víčka PET lahví
• použitý potravinový olej

Naše poděkování patří za vaši podporu 
a přízeň a těšíme se na příjemná setkání s vámi.

Vávrovičtí školáci
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ODVODŇOVACÍ PŘÍKOPY

K poslednímu srpnovému dni byla ukon-

čena první etapa úprav melioračních příkopů 

mezi Vávrovicemi a Palhancem. Čištění probí-

halo dva měsíce a za tuto dobu bylo z příko-

pů odvezeno 380 tun naplavené zeminy. Pro 

zlepšení odtoku byly demontovány tři můstky 

a po vyčištění pak byly znovu položeny.

„V příštím roce bychom chtěli realizovat 

II. etapu čištění od Femontu směrem k řece,“ 

uvedl starosta Miroslav Kořiskta.

KŘÍŽ NA PALHANCI

Další kout naší městské části je opět 

o  něco krásnější, a to díky panu Karlu 

Kubesovi z Palhance, který ve svém volném 

čase opravil kříž stojící u cesty do pískovny 

na Palhanci. Kříž byl natřen a přilehlé 

prostranství upraveno.

Ruku k dílu přiložil také ředitel ZŠ Vávro-

vice Mgr. Pavel Gregor, který opravil a znovu 

vybarvil tělo Krista. Oběma děkujeme!

0

ZASTÁVKA V JAKTAŘI

Po pěti letech urgencí ze strany vedení měst-

ské části se ve spolupráci se Statutárním městem 

Opava podařilo dokončit zastávku v  Jaktaři ve 

směru do Vávrovic.

V minulých dnech proběhla kolaudace, jak-

mile bude zastávce udělena dopravní licence, 

bude zařazena do jízdního řádu a začne být vy-

užívána. Termín udělení licence byl stanoven na 

první říjnový den.
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 VELKÝ DĚTSKÝ DEN NA PALHANCI MĚL REKORDNÍ NÁVŠTĚVNOST

Obzvlášť vydařený byl „VELKÝ DĚTSKÝ 

DEN“ tradičně pořádaný fotbalisty TJ Palha-

nec 18. 8. 2012.

V letošním roce areál hřiště TJ Palhanec 

navštívilo odhadem 1 200 až 1 500 návštěv-

níků, což se v žádném z předchozích let do-

posud nepovedlo.

Děti si mohly zdarma vyzkoušet řadu 

atrakcí, mezi kterými byl velmi oblíbený 

například aquazorbing, střelba s paintba-

llových zbraní nebo jízda na parním vláčku. 

Byli bychom rádi, kdyby nám počasí přálo 

i v příštích letech a přilákalo tolik lidí jako 

letos. 

Tímto bychom také chtěli poděkovat 

všem sponzorům, pořadatelům a lidem, kte-

ří se na této úspěšné akci podíleli.

Za TJ Palhanec Vladimír Stoniš

Tí b h ké h ěli děk

HASIČSKÁ CVIČENÍ

Ve středu 12. září 2012 proběhlo hasičské 

cvičení v mrazírnách BID WEST na Palhanci. 

Cvičení se zúčastnil celý integrovaný záchranný 

systém včetně krizového centra.

Cvičení mělo simulovat havárii v mrazírnách 

s únikem nebezpečného čpavku.

V rámci cvičení proběhla také evakuace 

místní základní školy.

O deset dnů později proběhlo další cvičení, 

tentokrát v rámci projektu „Posílení akceschop-

nosti JSDH při povodních“. Jednalo se o první 

společné cvičení osmi jednotek hasičů. Z české 

strany se zúčastnily Vávrovice, Palhanec, Malé 

Hoštice, Brumovice a Holasovice, z polské strany 

pak Branice, Wysoka a Lewice. Cvičení se konalo 

u Stříbrného jezera, námětem cvičení byl nácvik 

zásahu na vodě.

H š i B i H l i l ké

VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA A SENÁTU

Letošní krajské volby se uskuteční 

12. a 13. října. V tyto dny se v našem volebním 

okrsku bude konat také první kolo voleb do 

Senátu. Druhé kolo senátních voleb pak bude 

19. a 20. října. Volební místnost bude v prvním 

patře úřadu naší městské části.



JUBILANTI

Září  

Hanelová Hedvika (85 let)

Kubesová Marie (85 let)

Jaglarzová Ludmila (80 let)

Vavrla Jiří (80 let)

Orlíková Marie (75 let)

Ficková Marta (75 let)

Hudečka Jiří (70 let)

Čepila Vladimír (70 let)

Rybková Ludmila (65 let)

Tesařová Libuše (65 let)

Šimková Magdaléna (60 let)

Valečková Jaroslava (60 let)

Král Václav (55 let)

Říjen  

Vlašic Jeroným (75 let)

Matoušů František (70 let) 

Solnický Karel (70 let)

Stonišová Garmitta (70 let)

Složil Karel (65 let) 

Komárek Jiří (60 let)

Bortlová Anežka (60 let)

Novotná Miroslava (55 let)

Pavelková Marta (55 let)

Najman Pavel (50 let)

9. 7. 2012 – Příprava sálu Sokolovny pro broušení 
podlahy a následné nalakování

21. 7. 2012 – Proběhl III. ročník NOVA cupu na 
hřišti ve Vávrovicích, večer pak TJ Sokol Vávrovice 
uspořádal taneční zábavu

31. 7. 2012 – Nákup nového křovinořezu

7.  - 9. 8. 2012 – Umytí a vyčištění všech autobu-
sových zastávek.

13. - 15. 8. 2012 – Oprava ulice Novosvětské 
a Hraniční z rozpočtu TS Opava

13. 9. 2012 – Zapálení vápenky v cukrovaru

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ

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

Blahopřejeme!

CVIČENÍ PRO ŽENY

TJ Sokol Vávrovice zve na cvičení v taneč-
ním rytmu s Hankou Kokešovou v Sokolovně 
ve Vávrovicích. Cvičení probíhají každý čtvrtek 
od 19.00 hodin, cena je 40 Kč.

VÝSADBA STROMŮ

V sobotu 27. října 2012 proběhne od 9 hodin 
druhá etapa výsadby stromů okolo silnice mezi 
Vávrovicemi a Držkovicemi.

Dosazeno bude 25 stromů, zváni jsou všichni 
občané, kteří se tak mohou na výsadbě podílet!

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.


