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Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku jen to nejlepší vám přeje vedení 

a zastupitelé Městské části Vávrovice. (Foto vánočního stomu na Palhanci)



KALENDÁŘ AKCÍ

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
22. 12. 2012, 17.00, Park – Vávrovice

Vystoupí děti ze ZŠ a MŠ Vávrovice, občerstvení připraveno

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
23. 12. 2012, 17.00, Kulturní dům Držkovice, občerstvení připraveno

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
24. 12. 2012, 14.00, Hasičská zbrojnice – Palhanec, občerstvení připraveno

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

Prezentace hráčů od 13.30, startovné 50 Kč, občerstvení a ceny pro vítěze

SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK 2012
28. 12. 2012, 13.30,  Vávrovice – hřiště

SPAL SI SVŮJ VÁNOČNÍ STROMEK
12. 1. 2013, 14.00, Hasičská zbrojnice – Palhanec

PLES SDH DRŽKOVICE
12. 1. 2013, 20.00, Kulturní dům Držkovice

PLES SDH VÁVROVICE
19. 1. 2013, 20.00, Kulturní dům Držkovice

IV. ROČNÍK SNĚHOVÉHO TURNAJE V MALÉ KOPANÉ
26. 1. 2013, 12.00, Hřiště – Vávrovice

PLES TJ SOKOL VÁVROVICE 

1. 2. 2013, 20.00, Sokolovna Vávrovice

DĚTSKÝ KARNEVAL
9. 2. 2013, 14.00, Sokolovna Vávrovice

PLES MČ V SÁLU SOKOLOVNY
16. 2. 2013, 20.00, Sokolovna Vávrovice
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

rok 2012 se nám chýlí ke svému konci 

a  čeká nás jedno z nejhezčích období, kte-

rým Vánoce bezesporu jsou.

Přelom starého a nového roku je vždy 

obdobím bilancování. Z pohledu naší měst-

ské části si dovolím právě končící rok hodno-

tit jako úspěšný. Povedla se celá řada inves-

tičních akcí a můžeme tak řící, že Karlovec, 

Palhanec, Vávrovice a Držkovice jsou opět 

o něco krásnější.

Netěší mě ale jen proinvestované peníze, 

jsem rád, že se dlouhodobě daří také spor-

tovnímu a kulturnímu životu, k čemuž při-

spívají občanská sdružení působící v našem 

katastru.

Chtěl bych poděkovat všem členům, ale 

i  ostatním aktivním občanům, díky kterým 

je společenský život v naší městské části tak 

pestrý.

Velký úspěch za-

znamenal v minulém 

měsíci MLÝN HERBER,  

když získal titul Firma 

roku 2012 Moravsko-

slezského kraje.

Chtěl bych tímto 

vedení fi rmy ještě 

jednou poblahopřát 

k tomuto výrazném  úspěchu.

Za celoroční práci bych chtěl poděkovat na-

šim pracovníkům a zastupitelům, bez jejichž 

pomoci by mnoho úkolů a plánů bylo jen těžko 

realizovatelných.

Všem spoluobčanům pak přeji pohodové 

a klidné Vánoce a vše nejlepší do nadcházejícího 

roku 2013.

starosta
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Letos tomu bude dvacet let, co se zrodila 

tradice setkávání občanů u vánočních stromků. 

Poprvé se setkání uskutečnilo na Štědrý den 

roku 1992, kdy se palhanečtí občané ve 14 hodin 

setkali u stromku, který stál u kaple.

Akci zorganizoval tehdejší starosta hasičů 

SDH Palhanec Vladimír Stoniš spolu s Josefem 

Rudolfem a Vojtěchem Pruskem.

Od té doby se tradice setkávání dodržuje. 

A nejen to, byla rozšířena také do Vávrovic 

a Držkovic.

Na předchozí straně jsou uvedeny termíny 

letošních setkání, u všech bude díky fi nanční 

podpoře městské části zajištěno občerstvení, ve 

Vávrovicích pak vystoupí děti ze ZŠ a MŠ Vávrovice.

DVACÁTÉ VÝROČÍ SETKÁNÍ OBČANŮ PALHANCE U VÁNOČNÍHO STROMU

Setkání u vánočního stromu před
20 lety u kaple na Palhanci.



4

Dvacáté zasedání zastupitelstva se 

konalo první říjnový den za účasti všech členů 

zastupitelstva.

Hlavním tématem zasedání byly investice. 

Předsedající seznámil všechny zastupitele se 

zprávou o průběhu investic za uplynulé období. 

Jednalo se o podání projektové dokumentace 

Multifunkčního domu na Palhanci k územnímu 

rozhodnutí, dále byla dodána ověřená projek-

tová dokumentace pro výstavbu limnigrafu 

(přístroj zapisující výšku vodní hladiny a její 

průběh) v Držkovicích.

Došlo k nákupu čtyř zásahových přileb pro 

SDH Vávrovice a SDH Palhanec a instalaci nové 

čistící zóny v Domě služeb ve Vávrovicích. Za-

stupitelé vzali zprávu o průběhu investic na 

vědomí.

Zastupitelé si dále vyslechli zprávu o čin-

nosti úřadu, v závěrečné diskuzi se probírala 

možnost změny trasy autobusové linky č. 213, 

výskyt bezdomovců na Palhanci a kaluže na uli-

ci Jantarové.

Jednadvacáté zasedání zastupitelstva 

se konalo 29. října 2012 opět za účasti všech 

devíti členů zastupitelstva.

Na zasedání byl předložen koncept kroniky 

městské části a rovněž byl navržen zápis za rok 

2011/2012. Zastupitelé schválili koncept jedno-

hlasně.

Dále proběhla prezentace nových interneto-

vých stránek, které se přesunuly na novou adre-

su a grafi cky zapadají do celkové koncepce in-

ternetových stránek Statutárního města Opava.

Zastupitelé si dále vyslechli pravidelnou 

zprávu o činnosti úřadu a následovaly dotazy 

a  připomínky. Diskutovalo se tak o posouzení 

dopravní situace na křižovatce ulic Jantarová 

a K Celnici ve Vávrovicích, kde není dodržována 

dopravní značka STOP. Dalším z podnětů byl 

vznik černé skládky na Karlovci.

Dvaadvacáté zasedání zastupitelstva 

bylo letošním posledním a konalo se 17. pro-

since za účasti osmi členů zastupitelstva, jeden 

člen byl omluven.

Zastupitelé schválili dle cenové kalkulace 

výši stočného pro nadcházející rok (viz tabul-

ka na další straně) a rozpočet. Ten bude pro 

rok 2013 ve výši 3.646.000 Kč a jeho zkrácenou 

verzi přineseme v příštím Okénku. Celý rozpočet 

pak bude ke shlédnutí ve vývěskách a na inter-

netových stránkách městské části.

Na posledním jednání zastupitelstva byl 

schválen rovněž nový ceník poplatků a služeb, 

kde dochází k navýšení z důvodu zvýšení sazby 

daně z přidané hodnoty. Ceník je zveřejněn na 

internetových stránkách městské části pod od-

kazem Ceník služeb a poplatků.

Na závěr schůze zastupitelé schválili ter-

míny zastupitelstev pro rok 2013, prodej par-

cel v  katastrálním území Karlovec a vyslechli 

si zprávu o činnosti úřadu.

Zastupitelé schválili všechny body progra-

mu této schůze jednohlasně.

ZASTUPITELSTVA

Termíny zastupitelstev v roce 2013: 

28.1.,  25.2.,  25.3., 29.4., 27.5., 24.6., 26.8.,  

30.9.,  25.10. a 16. 12.  Začátky zastupitelstev 

jednotně v 18 hodin. Jednání zastupitelstva jsou 

veřejná. Zveme k účasti všechny občany, kteří 

mají zájem o dění v naší městské části.
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Z důvodu navýšení cen energií a zvýšení 

daně z přidané hodnoty dojde u obyvatelů 

Vávrovic k navýšení ceny stočného.

Cena včetně daně z  přidané hodnoty 

bude pro kalendářní rok 2013 ve výši 

27,60  Kč/m3 respektive 13,80 Kč/m3 pro 

majitele čističek.

I přes mírné navýšení cen je stočné ve 

Vávrovicích nižší než na Palhanci a Karlovci, 

kde je kanalizace ve správě SmVaK a cena 

34,42 Kč/m3.

Čistička ve Vávrovicích je ve správě 

Statutárního města Opava a náklady na 

její provoz jsou tak minimalizovány, což 

se promítá do konečných cen placených 

spotřebiteli.

CENY STOČNÉHO

Položka Kč

Elektrická energie 175.000

Mzda správce ČOV vč. poj. 114.000

Služby 85.000

Oprava a údržba 93.000

Ochranné pomůcky 2.000

Prádlo, oděv, obuv 2.000

Materiál 3.000

Výkony telekomunikací 3.500

Režijní náklady 38.500

Náklady celkem 516.000

Množství odvedených odp. vod (m3) 21 500

Cena za 1 m3

bez DPH / s 15% DPH
24,00 /27,60

Majitelé čističek

bez DPH / s 15% DPH 
12,00 /13,80

KALKULACE STOČNÉHO PRO ROK 2013

Dotace občanským sdružením pro rok 2013

Občanské sdružení Kč

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Sbor dobrovolných hasičů Držkovice
10.000

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Sbor dobrovolných hasičů Palhanec
40.000

Sbor dobrovolných hasičů Vávrovice

organizační jednotka sdružení se sídlem ve Vávrovicích
60.000

TJ Palhanec, občanské sdružení se sídlem v Opavě 70.000

Fotbalový klub NOVA Vávrovice, občanské sdružení 45.000

Tělocvičná jednota SOKOL Vávrovice, se sídlem 10.000

Volejbalový klub Karlovec Vodárenská, občanské sdružení 8.000

Myslivecké sdružení Opavice, se sídlem ve Vávrovicích 5.000

Rybářská parta hic z Vávrovic, občanské sdružení 10.000

Klub rodičů a přátel školy ve Vávrovicích, o.s. 15.000

Celkem 273.000
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V posledních měsících roku proběhla 
výsadba stromů hned na dvou místech naší 
městské části.

Díky dotaci Odboru životního prostředí 
Statutárního města Opava byla dosázena 
alej vedle cesty z Vávrovic do Držkovic, 
vysázeno bylo 25 javorů, které rostou 
až 400  let. Celkové náklady na pořízení 
stromů a kůlů byly 80.000 Kč.

„Chtěl bych poděkovat obecním 
zaměstnancům, zástupcům zúčastněných  
složek i občanům za pomoc při výsadbě 

stromů. Přestože bylo velmi nepříznivé 
počasí, stromy se podařilo zasadit ve velmi 
krátké době. V opačném případě totiž 
hrozilo omrznutí kořenového systému 
a  úhyn stromů,“ uvedl starosta Miroslav 
Kořistka.

Druhá alej byla vysázena na ulici 
K Celnici od Opavie po železniční přejezd. 

Výsadba byla provedena na žádost naší 
městské části Správou a údržbou silnic, do 
jejíž kompetence uvedená silnice patří. 
I tato alej je tvořena javory.

VÝSADBA STROMŮ

Život v obci Vávrovice byl vždy spjat 
s  řekou Opavou. Řeka dávala lidem obživu 
jak svým obsahem, tak i tím, že umožnila 
vznik celé řadě průmyslových podniků 
a  firem, kde našlo práci značné množství 
místních  obyvatel.

Aby se řeka nestala mrtvou stokou, bylo 
vytvořeno mnoho předpisů a zákonů, které 
musí průmyslové podniky dodržovat a které 
jsou přísně kontrolovány a sledovány. Ale 
jsou mezi námi i občané, kteří v poslední 

době nectí zákony přírody a  znečišťují řeku 
listím a různými odpady, které patří do 
kompostu nebo kontejnerů. Kontejnery 
jsou dvakrát ročně zdarma k  dispozici všem 
občanům.

Na znečišťovatele řeky bude nutné se 
důsledně zaměřit a sjednat nápravu. Jsme 
přece rozumní lidé, kteří ví,  jak se k přírodě 
správně chovat a musíme především myslet 
i na další generace, které přijdou po nás.

MVDr. Konrád Ludvík

ZNEČIŠŤOVATELÉ ŘEKY

Nové stromy u Držkovic Stromořadí u Opavie
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NOVÉ OSVĚTLENÍ A PROTIHLUKOVÁ STĚNA

V listopadu provedla Správa železniční 
a dopravní cesty výměnu starého osvětlení 
na vlakové zastávce ve Vávrovicích. Staré 
sloupy byly odstraněny a nahrazeny 
novými, nová je také celá elektroinstalace.

Nově vyrostla také druhá část 
protihlukové stěny u mrazíren BIDVEST na 
Karlovci.

„Vedení mrazíren v loňském roce na 
setkání firem přislíbilo vybudování stěny, 
což bylo splněno,“ pochvaluje si spolupráci 
s místními firmami starosta a dodává: 
„Kromě stěny byly vyměněny také tři staré 
chladící agregáty na střeše, čímž by měla 
být hlučnost chladícího provozu rovněž 
omezena.“

Po roce opět proběhne pod záštitou Cha-
rity Opava Tříkrálová sbírka. Skupinky Tří krá-
lů budou obcházet domácnosti v termínu od 
1. do 13. ledna 2013. V každé skupině koled-
níků je doprovod osoby starší 15 let s řádně 
vyplněnou průkazkou a zapečetěnou 
pokladničkou.

Výnos z Tříkrálové sbírky Charity 
Opava byl v  loňském roce použit na 
zkvalitnění péče o seniory. Zakoupeny 
byly dva osobní automobily pro ošet-
řovatelskou a pečovatelskou službu, několik 
dalších starších vozidel bylo opraveno. Dále 
byl zakoupen zdravotnický materiál pro Den-
ní stacionář pro seniory, který byl zároveň do-

vybaven. Pomoc směřovala také do sociálně 
terapeutické dílny Radost pečující o osoby 
s mentálním postižením a v rámci mateřské-
ho centra Neškola byly podpořeny aktivity 
vícečetných rodin.

Záměrem Tříkrálové sbírky 2013 je 
vytvoření centra poskytujícího kom-
plexní služby seniorům, dobudování ně-
kolika bytů chráněného bydlení a z části 
také úhrada provozních nákladů mateř-
ského centra Neškola.

Pokladničky koledníků budou zapečetěny 
na místím obecním úřadě, následně budou 
rozpečetěny a hotovost bude po ukončení 
sbírky přepočítána.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Osvětlení na zastávce ve Vávrovicích Protihluková stěna mrazíren na Karlovci
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ZÁJEZD DO VÍDNĚ

24. listopadu se konal zájezd členů SDH Držkovice 

a jejich rodinných příslušníků do Vídně.

Pětačtyřicet výletníků navštívilo vánoční trhy 

u zámku Schönbrunn a vídeňské radnice. Po zpáteční 

cestě proběhlo posezení ve vinném sklípku v Prušán-

kách. Podobný zájezd byl pod záštitou SDH Držkovice 

pořádán po 14 letech, a protože se všichni dobře bavi-

li, budou nyní podobné akce pořádány častěji.

SETKÁNÍ SENIORŮ

V polovině listopadu proběhl tradiční večer 

seniorů pořádaný úřadem Městské části Vávrovi-

ce a  Klubem důchodců. Večer, který se uskutečnil 

v  Kulturním domě v Držkovicích, navštívilo pěta-

osmdesát seniorů.

Program zajišťovala umělecká agentura Karla 

Smolky a k vidění bylo pásmo Operetní skříňka s lí-

čidly. K poslechu i tanci dále zahrál Véna Quis.

INZERCE

MASÉRSKÉ SLUŽBY
Masáže na ve Vávrovicích

(Dům služeb 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

MLÝN HERBER FIRMOU ROKU

MLÝN HERBER spol. s r. o. se sídlem na Pa-

lhanci se stal vítězem soutěže Hospodářských 

novin Firma roku Moravskoslezského kraje. 

V konkurenci téměř tří stovek fi rem je první mís-

to a zisk titulu obrovským úspěchem.

Díky prvenství se fi rma s dlouholetou tradicí 

probojovala mezi 14 nejlepších fi rem –y fi na-

listů soutěže z celé České republiky. Slavnostní 

vyhlášení soutěže proběhlo 4. prosince 2012 v 

Praze na Žofi ně.
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Milí rodiče, přátelé školy, sousedé, v pro-
sinci 2012 završí Klub rodičů a přátel školy 
5. rok svého oficiálního působení při vávro-
vické základní a mateřské škole. Stejně jako 
jiné roky, i letos jsme pro děti, ale i dospělé, 
připravili spoustu akcí.

Nový školní rok jsme zahájili nepravidel-
ně konanou držkovickou Kolečkyádou, kdy 
jsme společně s dětmi projeli všechna vozít-
ka a vozidla, která měla kola.

V říjnu jsme za podpory vávrovických 
hasičů rozjeli Klubík pro maminky s dětmi, 
scházíme se společně jednou týdně a stále 
přijímáme od široké veřejnosti hračky, vhod-
né pro děti ve věku 2-4 let, za které všem 
předem děkujeme.  (kontakt na KRPŠ je i na 
www stránkách obce).

Listopad byl pro nás velmi plodný, začali 
jsme Halloweenskou zábavou, která určitě 
nebyla poslední – soudě podle Vašich klad-
ných ohlasů, poté jsme se společně se za-
stupiteli obce podíleli na organizaci Večera 

seniorů a následně jsme uspořádali Burzu 
zimního oblečení.

Ta se bohužel nevyvedla úplně podle 
našich představ, ale akce tohoto druhu byla 
naše první a každý začátek je těžký, vychy-
táme „mouchy“ a na jaře bychom rádi burzu 
opět připravili.

Prosinec je tradičně časem, kdy děti 
v  základní a mateřské škole navštívil Čert 
a  Mikuláš a všichni školáci a školkáčci od 
nich dostali balíčky s dobrotami.

Závěrem kalendářního roku Vám za Klub 
rodičů děkujeme za vaši přízeň, věnovanou 
našim akcím a doufáme, že i příští rok se bu-
deme stále setkávat.

Všem přejeme krásné svátky plné poho-
dy, rodinných setkání a šťastné a úspěšné 
vykročení do nového roku – roku 2013.

Lucie Becková

E-mail: klubrodicu.vavrovice@seznam.cz
Mobil: +420/737 315 070
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KLUB RODIČŮ

Start kolečkyády v Držkovicích



Za slunečného, ale mrazivého počasí se po 
třech letech konal velký mikulášský hon. K němu 
se dostavilo pouze 12 střelců (9 domácích), 
5 honců a 2 lovecky upotřebitelní psi. Cílem ho-
nění byly veškeré remízky a 2 polní honitby na 
katastru Jarkovic, Vlaštoviček, Držkovic a Vávro-
vic.

Cílem odstřelu byla zvěř zaječí, bažantí, černá 
a dravá dle zákona. Vzhledem k malému počtu 
střelců se muselo u všech lečí značně improvizovat 
a výsledkem bylo to, že několik kusů zvěře uniklo 
projektilům střelců. Přesto bylo uloveno 6 kohou-
tů, 1 liška a 1 sele prasete divokého. Poslední leč 
proběhla v Kulturním domě ve Vlaštovičkách, kde 
všichni zúčastnění zakončili hon u dobrého moku 
a dobrého jídla, program doplnilo pasovaní na 
krále honu, kterým se stal Josef Otlík ze Sádku za 
skolení selete a malým králem honu pan Oldřich 

Slanina z Březové za lišku, dále tradiční myslivecký 
soud, tombola, pasování mladých absolventek lo-
veckého kurzu Jany Šmalcové z Vlaštoviček a He-
leny Sedlické z Opavy a představení nové adeptky 
Jany Laifertové z Vávrovic.

Jakub Morbitzer, předseda
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Dne 23. 11. 2012 proběhla v Kulturním domě 
v Držkovicích valná hromada, kterou pořádali 
fotbalisté TJ Palhance. Fotbalisté na ní hodnotili 
uplynulý rok, který byl poněkud komplikovaný, 
protože v tomto období nebyl právoplatně zvolen 
nástupce starosty. Toto byl také jeden z řady bodů, 
projednaných na této valné hromadě. Z tohoto 
důvodu jsme uskutečnili předčasné volby, na kte-
rých byl zvolen nový výbor v tomto složení: 

Starosta: Navrátil Jiří
Tajemník: Stoniš Vladimír
Hospodář - ekonom: Bc. Stonišová Markéta
Organizační pracovník: Spívala Jan
Člen výboru: Aust Petr
Předseda revizní komise: Vidlička Radomír
Člen revizní komise: Stoniš David

Dále jsme hodnotili uplynulé soutěžní období, 
ve kterém se nám nedařilo podle našich představ, 
což způsobila zejména četná zranění našich hráčů. 
Následně byl projednán plán činnosti na rok 2013, 
ve kterém nás mimo jiné čeká dostavba nových 
kabin a úprava terénu kolem této stavby.

V letošním roce proběhlo přeregistrování čle-
nů, kdy k dnešnímu dni evidujeme 29 řádně regis-
trovaných členů. Tímto současně vybízíme naše 
členy, kteří ještě nepodali přihlášku, aby takto uči-
nili. Této schůze se zúčastnil také starosta městské 
části pan Kořistka,  který nám přislíbil podporu 
v dostavbě kabin. 

Valnou hromadu vystřídala volná zábava, kte-
rá byla velmi zdařilá.

Vladimír Stoniš, tajemník

VALNÁ HROMADA TJ PALHANEC

MIKULÁŠSKÝ HON

Mikulášský hon
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LIŠKA V OBCI

V poslední době se množily telefonáty 

a  dotazy ohledně výskytu lišek v blízkos-

tí obcí, které obhospodařuje myslivecké 

sdružení Opavice se sídlem ve Vávrovicích, 

proto Vám chceme poskytnout pár infor-

mací. 

Liška obecná je největší a také nej-

rozšířenější psovitou šelmou v ČR, dokáže 

se totiž přizpůsobit mnoha klimatickým 

podmínkám. Mezi její hlavní potravu pa-

tří hlodavci, hmyz, zdechliny, ovšem také 

mláďata zajíců či srnek a v neposlední řadě 

i menší užitková zvířata.

Tento tvor žije samotářsky, samice hle-

dá partnera pouze v období ledna – února, 

toto období se nazývá kaňkování. Samci 

vedou o  samici zápas. Doba březosti trvá 

50-56 dnů, v tomto období si matka najde 

nebo vyhrabe jednu hlavní noru a několik 

záložních nor (slouží jako únikové útoči-

ště při odhalení). Samice obvykle porodí 

3-7 mláďat, která jsou slepá a mají pouze 

tenoučký černý kožich. První měsíc, než se 

jim zpevní chrup, jsou zcela závislá na mat-

ce, která je kojí a poskytuje jim ochranu. 

Přibližně okolo 3 měsíce se začnou liščata 

učit lovit, což je nejhorší období pro cho-

vatele, protože mladá liščata se převážně 

zaučují u hospodářských zařízení.

V dřívějších dobách byla liška symbolem 

pro vzteklinu a prašivinu, ovšem přibližně 

před 10 lety se rozběhlo pomocí návnad 

celoplošně přeočkovaní, proto v současné 

době je výskyt vztekliny zcela ojedinělý. 

Přesto kdyby nějaký občan našel uhynulou 

lišku, tak ať neprodleně kontaktuje staros-

tu obce nebo přímo někoho z mysliveckého 

sdružení a ten se postará o odvoz uhynulé-

ho zvířete na veterinární ambulanci.

V současné době je únosný stav 1 liš-

ka na 500 ha. Na naší honitbě by měly být 

tedy 3-4 lišky. Skutečnost je ovšem jiná, 

v  současnosti odhadujeme, že liščí popu-

lace překračuje únosný stav až 20krát. Je-

diným možným legálním způsobem lovu 

tohoto zvířete je odstřel. Nejsou povoleny 

žádné pasti či jedovaté návnady. Upozor-

ňujeme občany, aby se k těmto praktikám 

neuchylovali, protože jsou tvrdě trestány.

Jaroslav Boháčik, jednatel

Jak jsme Vás již dříve informovali, připravi-
li jsme pro Vás nový vzhled webových stránek 
Městské části Vávrovice, který musí být jednotný 
pro všechny městské části Statutárního města 
Opava. Také si musíme zvyknout na novou adre-
su našich stránek, která je

http://vavrovice.opava-city.cz

Jedním z důvodů změny je také fakt, že 
doména www.vavrovice.cz je vlastněna sou-
kromou osobou, nikoli městskou částí. Web 
na původní adrese www.vavrovice.cz bude 
aktualizován pouze do konce kalendářního 
roku 2012.

Pro zjednodušení je možno místo delší 
adresy používat také www.vavrovice.eu.

NOVÁ ADRESA WEBOVÝCH STRÁNEK MĚSTSKÉ ČÁSTI



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: http://vavrovice.opava-city.cz

Úřední hodiny: všední dny 8 – 9 hod., každé pondělí 15 – 18 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

Listopad  

Pastrňák Jiří (80 let)

Sas Jan (70 let)

Matoušů Marie (65 let)

Chovanec Zdeněk (65 let)

Laifert Bohuslav (60 let)

Grambalová Dagmar (55 let)

Laifertová Anežka (55 let)

Matějíčková Dagmar (55 let)

Prosinec  

Hrbáčová Anna (80 let)

Kaláčová Jana (70 let)

Foltis Jan (65 let)

Matoušů Jaroslava (65 let)

Malá Dagmar (65 let)

Dostálová Helena (60 let)

Dubová Emilie (55 let)

Hanáková Libuše (55 let)

Vegelová Milena (55 let)

Vidlička Radomír (50 let)

Malík Ivo (50 let)

5. 11. 2012 – Pravidelná revize hasících přístrojů 
v budovách ve vlastnictví MČ Vávrovice

9. 11. 2012 – Setkání vedení městské části, 
ZD Hraničář a polského zemědělského družstva

14. 11. 2012 – Dokončení zateplení stropu v Soko-
lovně ve Vávrovicích

19. 11. 2012 – Schůzka vedení obce s dotační 
komisí, která navrhla dotace pro složky na násle-
dující rok

26. – 30. 11. 2012 – Proběhla pravidelná inventa-
rizace majetku městské části.

1. 12. 2012 – Rozsvícení vánočních stormů na Pa-
lhanci, ve Vávrovicích a v Držkovicích

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ

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

Blahopřejeme!

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

V průběhu vánočních svátků bude probíhat 
svoz komunálního odpadu v úterý 25.12.2012 
a  dále pak ve středu 2.1.2013. Vyváženy budou 
také kontejnery na plasty, sklo a papír.

ODKLÍZENÍ SNĚHU NA CHODNÍCÍCH

Stejně jako v loňském roce se budou pracovníci 
městské části snažit odklízet sníh na chodnících. „Chtě-
li bychom tímto požádat všechny spoluobčany, aby 
přesto pomohli s odklízením sněhu na chodnících před 
svými domy,“ uvedl starosta Miroslav Kořistka a dodal: 
„Zároveň žádáme motoristy, aby v tomto období svá 
auta pokud možno nestavěli na krajích silnic.“


