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KALENDÁŘ AKCÍ

DĚTSKÝ KARNEVAL
 16. 3. 2013, 15:00 hod., Sokolovna Vávrovice – sál

pořádá KRPŠ

VELIKONOČNÍ ZÁBAVA
30. 3. 2013, 20:00 hod., KD v Držkovicích 

pořádá FK Nova Vávrovice, hraje Tomáš Orlík

BADMINTONOVÝ TURNAJ  
6. 4. 2013, Sokolovna Vávrovice – sál 

KLOBOUKOVÁ PÁRTY
26. 4. 2013, 20:00 hod., KD v Držkovicích

pořádá KRPŠ, hraje Tomáš Orlík

STAVĚNÍ MÁJE
27. 4. 2013, u hasičské zbrojnice na Palhaneci

ČARODĚJNICE
30. 4. 2013, 14:00 hod., areál Sokolovny ve Vávrovicích

pořádá KRPŠ při ZŠ Vávrovice

10. ROČNÍK SOUTĚŽE JEDNOTEK SDH

„O PUTOVNÍ POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA“
19. 5. 2013, hřiště Podvihov

pořádá Statutární město Opava

DĚTSKÝ DEN
31. 5. 2013, 14:00 hod., areál sokolovny ve Vávrovicích

pořádá KRPŠ při ZŠ Vávrovice

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

Vážení spoluobčané,

zima už pomalu ztrácí na své síle a my 

se můžeme těšit na jarní měsíce. V pochmur-

ných zimních dnech byly zpestřením už tra-

dičně pořádané plesy, které se těšily hojné 

účasti. Děti z mateřské školy připravily ma-

sopustní průvod, Klub rodičů dále připravuje 

na polovinu března dětský karneval.

Kromě veselí se však také pracovalo. Nej-

více fyzického úsilí bylo vynaloženo na od-

klízení sněhu, za což děkuji našim zaměst-

nancům, ale také občanům, kteří poctivě 

odklízeli a zametali před svými obydlími.

Schválen byl rozpočet městské části 

na letošní rok, celkem budeme hospodařit 

s  více než 3,6  milionu korun. Část z těchto 

peněz je určena jako každý rok na investice. 

Největší investicí by měla být oprava fasády 

Sokolovny ve Vávrovicích, oprava srubu pro 

muzikanty a prořezání stromů ve stejném 

areálu.

Další metu má za 

sebou také připravo-

vaný Multifunkční 

dům na Palhanci, 

pro který bylo udě-

leno územní rozhod-

nutí a požádali jsme 

o  stavební povolení. 

Jakmile ho získáme, 

budeme moci požádat o  grant. Výstavba je 

tak opět o něco blíže.

Podařilo se nám prosadit výstavbu 

chybějícího chodníku mezi mrazírnami 

a  prvními domy na Palhanci, o  které se 

diskutuje už delší dobu. Výstavba bude fi-

nancována z  rozpočtu Statutárního města 

Opavy. Připraveno je také několik menších 

investičních akcí.

starosta
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V průběhu měsíce ledna pořádala Chari-
ta Opava tradiční Tříkrálovou sbírku. Výtěžek 
letošního ročníku je určen k vytvoření centra 
poskytujícího komplexní služby seniorům, 
dobudování několika bytů chráněného bydle-
ní a zčásti také na úhradu provozních nákladů 
mateřského centra Neškola.

V naší městské části se vykoledovalo cel-
kem 27.486 Kč, což je oproti loňskému roku 
nárůst o 2.444 Kč. V Držkovicích se vykoledo-
valo 1.790 Kč, ve Vávrovicích 14.391 Kč a na 
Palhanci a Karlovci 11.305 Kč.

Celkově koledníci Charity Opava vykole-
dovali 1.444.818 Kč, což je o 60.182  Kč více 
než předchozí rok. Charita Opava děkuje všem 
občanům za štědrost a koledníkům, kteří vy-
razili do ulic, obětovali svůj čas a pohodlí, za 
jejich ochotu a obětavost.

Své poděkování přidává také starosta Mi-
roslav Kořistka: „Chtěl bych poděkovat všem, 
kteří přispěli na tradiční Tříkrálovou sbírku. 
Dík patří také koledníkům a paní Hanušové, 
kteří se o koledování v naší městské části sta-
rali.“

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
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Třiadvacáté zasedání zastupitelstva 

se konalo poslední lednové pondělí za účasti 

všech devíti členů zastupitelstva. Zastupite-

lé schválili návrh na opravu fasády budovy 

Sokolovny a opravu srubu pro hudební pro-

dukce v areálu Sokolovny. Oba objekty vlast-

ní Statutární město Opava a využívá je naše 

městská část.

Předsedající dále předložil návrhy do-

tačních smluv pro občanská sdružení podle 

dotací schválených na předchozím zastupi-

telstvu. Schválena byla také dohoda o  pro-

vedení práce s panem Karlem Kubesou, 

který se v naší městské části stará o údržbu 

zeleně.

Zastupitelé si dále vyslechli zprávu 

o  průběhu příprav na ples městské části, 

který se uskutečnil v polovině února.

Schválen byl také požadavek na dvaceti-

letý pronájem pozemku číslo 444/4 o výmě-

ře 750 m2 v katastrálním území Vávrovice. 

Zmíněný pozemek leží v blízkosti bydliště 

pana Zahla z Vlaštoviček, který hodlá poze-

mek využít pro zahradničení.

Všechny projednávané body třiadvacáté-

ho jednání zastupitelstva byly jednohlasně 

schváleny.

V závěru si zastupitelé vyslechli zprávu 

o  činnosti a řešeny byly také připomínky 

a podněty. Mimo jiné se diskutovalo o opra-

vě chodníku na ulici Obecní, řešení dopravní 

situace na stejné ulici a dále pak nutnost 

vypracování nájemní smlouvy mezi Statu-

tárním městem Opava a FK NOVA Vávrovice 

na pronájem hřiště.

Čtyřiadvacáté zasedání zastupitel-

stva se konalo v pondělí 25. února 2013 za 

účasti osmi členů zastupitelstva, jeden člen 

byl omluven.

Prvním bodem programu byla změna 

finančního ohodnocení zaměstnanců úřadu 

Městské části. Díky zrušení odpočitatelné 

položky pro pracující důchodce došlo ke sní-

žení čisté mzdy zaměstnanců, proto došlo 

k odpovídajícímu navýšení mezd.

Dále byla ustanovena výběrová komi-

se, která zajistí výběrové řízení na opravu 

fasády Sokolovny ve Vávrovicích. Navrženi 

a schváleni byli tito zastupitelé:

•  Miroslav Kořistka

•  Jiří Koreník

•  Zdenek Svoboda

•  Ing. Jaromír Blaščík

•  Kamil Ludwig

V rámci dotazů, připomínek a podnětů 

byla přednesena zpráva o činnosti úřadu 

a  dále pak proběhla diskuze na téma po-

řádání 11. ročníku soutěže jednotek SDH 

„O putovní pohár primátora města“ v násle-

dujícím roce ve Vávrovicích, zlepšení pořád-

ku v okolí fotbalového hřiště a poničená vla-

ková zastávka ve Vávrovicích. Všechny body 

programu byly jednomyslně schváleny.

ZASTUPITELSTVA

Termíny zastupitelstev v roce 2013: 

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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ORJ 0840 - VÁVROVICE 3 646

Zimní údržba komunikací 5

Veřejná zeleň (celkem) 275

Jarní a podzimni úklid (celkem) 25

Čistička odpadních vod (celkem) 477,5

Kaple - elektrická energie 1,5

Kulturní dům 161

Veřejné osvětlení (služby) 25

Občanské záležitosti (celkem) 84

Sportovní zařízení v majetku obce 250

Dětská hřiště (celkem) 35

Dotace - fotbal, sokol 133

Dotace - rybáři, myslivci 15

Dotace - klub rodičů 15

Dotace a dary - klub důchodců 15

Dotace - SDH 110

JSDH (celkem) 293

Zastupitelstvo (celkem) 768

Správa (celkem) 916

Okénko (služby, výkony spojů) 32

Pojištění (auto, vozík) 10

Částky jsou uvedeny v tisících Kč.

ROZPOČET MČ VÁVROVICE PRO ROK 2013

VÝSLEDKY VOLEB PREZIDENTA REPUBLIKY – OPAVA, OKRSEK 58

Voliči v 

seznamu

Vydané 

obálky

Volební 

účast v %

Odevzdané 

obálky

Platné 

hlasy

% platných 

hlasů

1. kolo 1088 702 64,52 702 699 99,57

2. kolo 1090 643 58,99 643 643 100,00

Kandidát Navhrující 

strana

Politická 

příslušnost

1. kolo 2. kolo

Příjmení a jméno hlasy % hlasy %

Roithová Zuzana MUDr. MBA Občan KDU-ČSL 43 6,15 X X

Fischer Jan Ing. CSc. Občan BEZ PP 162 23,17 X X

Bobošíková Jana Ing. Občan SBB 20 2,86 X X

Fischerová Taťana Občan KH 16 2,28 X X

Sobotka Přemysl MUDr. Poslanci ODS 6 0,85 X X

Zeman Miloš Ing. Občan SPOZ 167 23,89 411 63,91

Franz Vladimír Prof. JUDr. Občan BEZ PP 54 7,72 X X

Dienstbier Jiří Senátoři ČSSD 124 17,73 X X

Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 107 15,3 232 36,08

První prezidentské volby, které se konaly 

v  polovině ledna, byly velmi sledovány a  tomu 

odpovídala i volební účast. I v našem volebním 

okrsku byl o volbu velký zájem. Účast voličů byla 

dokonce vyšší než při volbách do místního zastu-

pitelstva v roce 2010. Oproti vyrovnanějším ce-

lostátním výsledkům v naší městské části získal  

nový prezident Miloš Zeman 63,91 % platných 

hlasů, zatímco druhý kandidát Karel Schwarzen-

berg 36,08 % platných hlasů.
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I přesto, že sídlo Zemědělského družstva 
Hraničář Loděnice leží v nedaleké vesnici, spo-
lupráce zemědělského družstva s městskou částí 
Opava Vávrovice je více než dobrá. 

Zemědělské družstvo celkově obhospoda-
řuje 2800 ha zemědělské půdy s průměrnou 
nadmořskou výškou 300 m.n.m., a to v 17 ka-
tastrech, přičemž katastr Vávrovice zaujímá více 
než 18% celkové obhospodařované výměry. Ve 
své činnosti se družstvo ze 70 % se zaměřuje na 
zemědělskou prvovýrobu, tj. rostlinnou a  živo-
čišnou. Zbývající část tvoří z 15 % výroba pomoc-
ná a přidružená, zejména kovovýroba a  žárové 
zinkování a 15% pak tvoří činnost zaměřená na 
produkci energie z obnovitelných zdrojů tj. foto-
voltaických panelů a bioplynové stanice. 

Družstvo je v rámci svého působiště také 
významným zaměstnavatelem. Aktuálně v pra-
covním poměru eviduje 140 zaměstnanců, při-
čemž v obci Vávrovice zaměstnává 25 osob.  

V rámci rostlinné výroby se družstvo za-
měřuje na pěstování cukrovky, ozimé pšenice, 
jarního ječmene, kukuřice a ozimé řepky. Ve vý-
robě cukrovky patříme k největším dodavatelům 
Moravskoslezských cukrovarů a.s. závodu Opa-
va, kde se každoročně řadíme k nejúspěšnějším 

pěstitelům. Veškerou produkci obilovin a olejnin 
jsme schopni posklizňově ošetřit a dlouhodobě 
skladovat ve svých skladech. Pro zajištění potřeb 
živočišné výroby dále pěstuje vojtěšku a kukuřici 
na siláž. Část produkce silážní kukuřice pak tvoří 
surovinovou základnu pro provoz vlastní bioply-
nové stanice. 

Hlavním zaměřením živočišné výroby je 
chov mléčného skotu a produkce vepřového 
masa. Na farmě v Neplachovicích je ustájen 
mléčný skot, kde je ve volných, stelivových, popř. 
boxových stájích umístěno cca 580 ks dojnic hol-
štýnského skotu s průměrnou roční produkcí více 
než 9 000 litru mléka na kus. Chov prasat je sou-
středěn v Loděnici. Z cílem dosažení maximální 
hodnoty zdraví byl celý chov v roce 2008 zrušen 
a poté provedena částečná rekonstrukce stájí. 

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO HRANIČÁŘ LODĚNICE



V srpnu roku 2009 byl chov obnoven nákupem 
zdravých prasniček plemene RATTLEROW SE-
GHERS. Našim cílem bylo vybrat kvalitní geneti-
ku pro ekonomickou výrobu vepřového masa. Ve 
všech provozech živočišné výroby se důkladně 
dbá  na dodržování standardů v oblasti welfare 
zvířat, hygieny a životního prostředí.  

Významné místo v činnosti družstva má 
mechanizace. Ta zahrnuje vlastní mechani-
zaci, opravárenské dílny a přidruženou výrobu. 
Mechanizační prostředky, kterými družstvo dis-
ponuje plně odpovídají dnešní moderní době. 
O  této skutečnosti se mohli děti i občané pře-
svědčit na tzv. „Dětských dožínkách“, které druž-
stvo pravidelně pořádá. Na těchto akcích mohou 
děti nejmodernější stroje nejen zhlédnout, ale 
také osobně řídit či obsluhovat, což je pro děti 
nezapomenutelný zážitek. Mimo prezentace 
strojů jsou také pro děti vystavována živá hos-
podářská zvířata a je připraveno množství sou-
těží se zemědělskou tématikou o hodnotné ceny. 
Tímto chceme dětem, a nejen jim, ukázat, že ze-
mědělství není jen strašák, který zapáchá a při 
povodních zaplavuje vesnice bahnem, nýbrž, 
že zemědělství neodmyslitelně k venkovu patří 
a hraje zde také důležitou pozitivní roli. 

Dlouhou tradici mají v družstvu přidružené 
výroby, které se nacházejí ve středisku Loděni-
ce. Zde se zabýváme žárovým zinkováním, ko-
vovýrobou a nově také tryskáním ocelovou drtí. 
V  rámci této činnosti jsou služby poskytovány 
jak podnikatelským subjektům, tak také našim 
spoluobčanům. 

Nejmladšími středisky jsou pak střediska 
výroby elektrické energie z obnovitelných 
zdrojů. Jedná se o fotovoltaické elektrárny, které 
družstvo provozuje od roku 2011, a to výhradně 
na střechách svých objektů a dále o zeměděl-

skou bioplynovou stanici, která byla uvedena 
do provozu ke konci roku 2011. Vstupními suro-
vinami bioplynové stanice jsou kukuřičná siláž, 
cukrovarské řízky a kejda prasat. Odpadní teplo 
bioplynové stanice je využíváno k vytápění ob-
jektů střediska Loděnice. K využití tepla přes léto 
se připravuje výstavba sušičky zrnin. 

Výsledky, kterých je dosahováno v jednotli-
vých výrobách, právem řadí Zemědělské druž-
stvo Hraničář Loděnice mezi nejstabilnější pod-
niky, a to nejen Moravskoslezského kraje. 

Kontakt:
ZD Hraničář Loděnice
Holasovice, Loděnice 50, PSČ 747 74 
Telefon: 553 609 600
Fax: 553 662 428
www.zdhranicar.cz
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Obecní úřad upozorňuje všechny majitele 

psů na úhradu místního poplatku ze psů, který 

je splatný nejpozději do konce prvního čtvrtletí, 

tedy do 31. března 2013.

Základní sazba za prvního psa 600 Kč

Sazba za druhého a každého 

dalšího psa téhož poplatníka
900 Kč

Základní sazba pro důchodce 200 Kč

Sazba za druhého a každého 

dalšího psa pro důchodce
300 Kč

Vznikne-li poplatková povinnost po tomto 

datu, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne 

měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém 

poplatková povinnost vznikla, nejpozději do 

konce příslušného kalendářního roku.

Výše poplatku za psa je jednotná pro město 

Opava i jeho městské části. Zastupitelé měst-

ské části nemohou jeho výši ovlivnit, příjmy 

z tohoto poplatku jsou součástí rozpočtu měst-

ské části.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, 

kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba 

s  těžkým zdravotním postižením, které byl při-

znán III. stupeň mimořádných výhod podle zvlášt-

ního právního předpisu, osoba provádějící výcvik 

psů určených k doprovodu těchto osob, osoba 

provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo 

opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost 

držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Úleva se poskytuje poplatníkovi, pokud:

• převezme psa z útulku města Opavy, a to na 

dobu jednoho kalendářního roku,

• prokáže označení psa identifi kačním mikroči-

pem, a to na dobu jednoho kalendářního roku,

• prokáže členství v kynologickém svazu, s výjim-

kou psů chovaných na chovatelských stanicích, 

a to ve výši 50 % ze základní sazby.

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem 

včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce po-

platku poplatek platebním výměrem. 

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky 

nebo část těchto poplatků může správce poplatku 

zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslu-

šenstvím poplatku.

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ

I letošní zima nám dala co se týče sněhu něko-

likrát zabrat. Zaměstnanci městské části už druhým 

rokem odklízeli sníh na chodnících, o údržbu silnic 

se starají Technické služby Opava.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří před svými 

domy vypomohli s odklízením sněhu. Přestože se 

naši zaměstnanci snaží sněhovou nadílku vždy co 

nejdříve odklidit, dobrovolná pomoc občanů je vítá-

na,“ poděkoval starosta Miroslav Kořistka.

ODKLÍZENÍ SNĚHU
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VÝROČNÍ SCHŮZE SPOLKŮ

V prvních měsících letošního roku se ko-

naly výroční schůze místních Sdružení dob-

rovolných hasičů na Palhanci, ve Vávrovicích 

a v Držkovicích.

Dále pak proběhla schůze hasičů z pol-

ských Branic, které se zúčastnili také zástupci 

našich SDH spolu se starostou. Mezi sdruže-

ními hasičů z obou stran řeky Opavy je velmi 

dobrá spolupráce.

Společné setkání proběhlo také na úrov-

ni 9. okrsku Pavla Křížkovského, pod který 

spadají také naše SDH. Setkání se zúčastnili 

zástupci všech dvanácti sborů tohoto okrsku 

včetně starostů městských částí a obcí.

V prosinci loňského roku proběhlo rovněž se-

tkání složek působících v Městské části Vávrovi-

ce. Zástupci jednotlivých složek přednesli zprávy 

o  činnosti za loňský rok a poodhalili plány pro 

rok letošní. „Setkání složek se nám osvědčilo, 

prodiskutují se tak různá témata, fi nancování 

a plán akcí všech složek. V minulosti se někte-

ré akce časově kryly, což jsme díky společným 

setkáním odbourali,“ uvedl starosta Miroslav 

Kořistka a dodal: „Také se eliminovaly různé in-

formační šumy, které vznikaly při přidělování 

dotací a plánování investic.“

Chystá se také valná hromada Sokola Vávro-

vice a FK NOVA Vávrovice.

Pro rok 2013 je připraveno opět několik 
investičních akcí. Asi největší z nich by měla 
být výstavba chodníku v proluce mezi závodem 
Bidvest (Nowaco) a prvními obytnými domy 
(štajmanky). Výstavba bude fi nancována 
z rozpočtu Statutárního města Opava.

Dále je v plánu oprava fasády Sokolovny, na 
srubu pro muzikanty bude provedeno opláštění 
soklu, po konzultaci s Odborem životního pro-
středí by měly být prořezány stromy v areálu. 

Průřez stromů čeká také na areál určený k ven-
kovním zábavám v Držkovicích.

Pro Multifunkční dům na Palhanci bylo vy-
dáno územní rozhodnutí, následně došlo k po-
dání žádosti o stavební povolení. Jakmile bude 
pro tuto stavbu vydáno stavební povolení, Od-
bor strategického rozvoje města může zažádat 
o fi nanční prostředky z grantů. Výstavba Multi-
funkčního domu na Palhanci je tak opět o něco 
blíže.

PŘIPRAVOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE NA ROK 2013

9

Sokolovnu ve Vávrovicích
čeká oprava fasády

Na levé straně ulice Vávrovické u mra-
zíren bude vybudován nový chodník 
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    V pátek 8. 2. a v sobotu 9. 2. 2013 se 
v základní škole konal tradiční tematicky za-
měřený zápis dětí do 1. ročníku.

Ten letošní proběhl „se psem Azorem“. Zá-
pisu se zúčastnilo 17 dětí, z nichž 12 obdrželo 
rozhodnutí o přijetí, 5 řízení bylo přerušeno 
do 31. 5. 2013. V novém školním roce by tak 
do lavic, ve třech třídách s pěti ročníky, moh-
lo zasednout po „chudším“ roce prozatím 
42 žáčků.

ZŠ VÁVROVICE  – ZÁPIS S AZOREM PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Nástupem dětí do 1. ročníku se tak uvolní 
místa v mateřské škole. Ta má zápis naplánován 
Statutárním městem Opavou v polovině května 
2013 v době od 8 – 16 hodin.

Předpokládá se, že tak, jako v loňském škol-
ním roce, bude poptávka o umístění dítěte do 
mateřské škole vyšší, než nabídka uvolněných 
míst.

Přesto při přijímacím řízení nehraje roli po-
řadí rodičů u zápisu. O přijetí dítěte do mateřské 
školy rozhoduje ředitel školy na základě kritérií 
schválených zřizovatelem školy. 

Tato kritéria jsou veřejně přístupná na webo-
vých stránkách školy www.zsvavrovice.cz.
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HAVÁRIE V DOMU SLUŽEB

V Domu služeb došlo k propadu dlažby 

v místnosti, ve které aktuálně probíhají ma-

sáže a v minulosti zde byla kancelář městské 

části.

„Nejprve v této místnosti popraskala 

dlažba, následně došlo k jejímu propadu,“ 

uvedl místostarosta Jiří Koreník. V rámci 

opravy tak byla dlažba odstraněna, podlaha 

opravena a položena nová dlažba.

Opraven byl zároveň prohýbající se strop 

na toaletě v mezipatře, což bylo způsobeno 

hnilobou desek. Nový strop byl udělán ze 

sádrokartonu. V rámci oprav pak byla prove-

dena výmalba chodby v přízemí, na stejném 

místě byla položena nová čistící zóna.

STATISTIKA OBČANŮ

K 1. 1. 2013 bylo k trvalému pobytu v Měst-

ské části Vávrovice přihlášeno celkem 1307 obča-

nů, což je o jednoho méně, než v roce předcháze-

jícím. V městské části se narodilo v loňském roce 

8 dětí, ve stejném období zemřelo 7 osob.

VANDALISMUS NA VLAKOVÉ ZASTÁVCE

V sobotu 23. února 2013 bylo ve večerních 

hodinách oznámeno na tísňovou linku 156 ob-

čanem z Vávrovic, že na vlakové zastávce dva 

podnapilí mladíci ničí železniční zastávku.

Na místo byla vyslána hlídka Městské po-

licie, která když dorazila k zastávce, tak jeden 

z mladistvých začal utíkat. Druhého muže za-

držel strážník na vlakové zastávce. 

Po dostižení utíkajícího pachatele bylo 

zjištěno, že se jedná o mladistvé z Brumovic 

rok narození 1991 a 1992. Hlídka muže vyzva-

la k podání vysvětlení. Jeden z nich uvedl, že 

tuto škodu způsobil, protože má zlomené srd-

ce a že by zastávku rád opravil na své náklady.

Jelikož byli oba mladíci zjevně pod vli-

vem alkoholu nebo jiné omamné látky, byli 

převezeni na Protialkoholní záchytnou stanici 

v Opavě, kde byli přijati k vystřízlivění.

Jelikož nebylo možno přestupek vyřešit na 

místě, byla celá záležitost předána na přestupkové 

oddělení odboru vnitřní správy Magistrátu statu-

tárního města Opavy.

„Poškozená zastávka by měla být v nejbližší 

době opravena,“ uvedl starosta Miroslav Kořistka 

a dodal: „Jsem rád, že naši občané nejsou lhostejní 

k tomu, co se kolem nich děje. Pokud je to nutné, 

neváhejte ani vy zavolat Městskou policii.“neváhejte ani vy zavolat Městskou policii.
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Poničená vlaková
zastávka ve Vávrovicích

Děti na pravidelném čtvrtečním setká-
ní maminek v Klubíku ve Vávrovicích



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.opava-city.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 

Najmanová Helena (50 let)

Horáková Zora (50 let)

Pchálek Miroslav (50 let)

Hanelová Jana (50 let)

Kremer Zdeněk (55 let)

Vavrla Bohumil (55 let)

Habarta Miroslav (55 let)

Rudolfová Emilie (60 let)

Kocián Petr (60 let)

Zápotoková Marcela (60 let)

Bajtková Magdaléna (60 let)

Gillig Pavel (65 let)

Demele Karel (70 let)

Štěrba Josef (70 let)

Hlaváčová Alžběta (93 let)

Hadámková Marie (94 let)

Únor 

Weiglová Jana (50 let)

Laifert Bohumil (55 let)

Stoniš Vladimír (55 let)

Schreier Jiří (60 let)

Kudelová Věra (60 let)

Thiemel Roman (65 let)

Blagová Zdeňka (65 let)

Martiníková Eva (65 let)

Gebauer Karel (65 let)

Navrátilová Vlasta (70 let)

Suchánková Antonie (80 let)

8. 1. 2013 – Čištění ucpaného kanalizačního po-
trubí na Jantarové ulici.

14. 1. 2013 – Přepočítávání a zaevidování Tříkrá-
lové sbírky

23. 1. 2013 – Projednání plánovaných investič-
ních akcí s náměstkem Danielem Žídkem

31. 1. 2013 – Monitorování stavu zamrzlé hladiny 
řeky Opavy

11. 2. 2013 – Setkání starostů městkých částí na 
Magistrátu města Opavy

21. 2. 2013 – Revize plynových kotlů

22. 2. 2013 – Oprava podlahy v šatně Kulturního 
domu v Držkovicích

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ

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

VYUŽITÍ SÁLŮ

V roce 2012 se v Kulturním domě v  Drž-

kovicích, v Domě služeb ve Vávrovicích 

a  v  Sokolovně ve Vávrovicích konalo celkem 

80  akcí, z  toho více než polovina byla za 

úhradu.

Nejvíce je využíván Kulturní dům v Držko-

vicích, kde se konalo 41 akcí. Největší zájem 

o pronájem byl v měsíci říjnu, celkově se pak 

více akcí koná v podzimních a zimních měsí-

cích. Oproti loňskému roku došlo k nárůstu 

využití sálů a místností o více než 25 %.

Do statistiky není zařazeno sportovní vy-

užití sálu Sokolovny ve Vávrovicích.


