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Neckyáda SDH Vávrovice, nohejbalový turnaj TJ SOKOL Vávrovice, společný turnaj

ve volejbale a požárním útoku na Karlovci, oslava Dne matek v Držkovicích.



KALENDÁŘ AKCÍ

EXHIBIČNÍ UTKÁNÍ BOBO TEAM – GALUS TEAM  

11. 7. 2014, 18:00 hod., hřiště FK NOVA ve Vávrovicích  

U příležitosti 17. výročí úmrtí Václava Laiferta.

ZÁBAVA S MARATONEM  

11. 7. 2014, 20:00 hod., areál Sokolovny ve Vávrovicích  

Pořádá TJ Sokol Vávrovice, hraje: MARATON

MODEL TRIATLON OPAVA  

12. 7. 2014, od 9:30 hod., hlavní závod v 14:30 hod., Stříbrné jezero Opava-Kateřinky  

Cyklistická trasa triatlonu povede naší městskou částí, v den konání triatlonu

tak mohou být některé silnice dočasně uzavřeny!

Více informací na www.triatlonopava.cz

NOVA CUP 2014 – TURNAJ V MALÉ KOPANÉ  

2. 8. 2014, 8:30 hod., areál hřiště FK NOVA ve Vávrovicích   
Fotbalu Zdar!!!

TROKYÁDA SDH PALHANEC
9. 8. 2014, 13:30 hod.

Start v Sokolovně ve Vávrovicích, cíl u mlýnského náhonu na Palhanci

VELKÝ DĚTSKÝ DEN NA PALHANCI
16. 8. 2014, 14:00 hod., areál hřiště TJ Palhanec, vstup i atrakce zdarma! 

OSLAVA 105 LET SDH VÁVROVICE  

16. 8. 2014, 14:00 hod., sál Sokolovny ve Vávrovicích  

Slavnostní schůze členů SDH Vávrovice a pozvaných hostů

SOUTĚŽ JSDH O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA OPAVY  

27. 9. 2014, 13:00 hod., fotbalové hřiště ve Vávrovicích  

Pořádá SDH Vávrovice 

Více informací o akcích naleznete na www.vavrovice.eu.
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

na  zahradní slavnosti naší školy byla předána 

vysvědčení a jsou zde nejen dětmi dlouho očekáva-

né letní prázdniny. 

V předchozích měsících proběhla celá řada kul-

turních i společenských akcí pořádaných občanský-

mi sdruženími z naší městské části. Po řece Opavě 

tak plula netradiční plavidla, proběhly sportovní 

turnaje, rybářské závody a taneční zábavy.

Kromě zábavy se však také budovalo a opravo-

valo. Pracuje se na nové fasádě Domu služeb ve Vá-

vrovicích, u fotbalového hřiště FK NOVA Vávrovice je 

téměř hotovo nové zastřešení buněk u řeky, probí-

hají opravy silnic a bezpečnější budou brzy díky no-

vým zrcadlům dvě křižovatky ve Vávrovicích.

Defi nitivně schváleny byly podklady pro obec-

ní rozhlas, jakmile proběhne výběrové řízení, bude 

vybrána fi rma pro jeho realizaci. První spuštění je 

naplánováno na konec září letošního roku.

V  plném proudu je 

výstavba nového závo-

du Mondelēz (Opavia). 

Symbolického po-

klepání na  základní 

kámen, pro region 

významné stavby, se 

zúčastnila celá řada 

politiků. V  průběhu 

stavby budeme v úzkém kontaktu s vedením fi rmy 

tak, aby její dopady na  okolí byly minimální.

Užijte si dlouhých letních dnů a  času dovole-

ných, na  konci prázdnin se budu těšit na  setkání 

s vámi na 12. slavnostech naší městské části, které 

se budou konat tentokrát v areálu SDH Držkovice.

starosta
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Šestatřicáté jednání zastupitelstva 

se konalo 25. května 2014 za  účasti všech 

devíti členů zastupitelstva.

Zastupitelé schválili smlouvu na  opravu 

fasády Domu služeb ve  Vávrovicích, kterou 

provede vítězná firma výběrového řízení 

malého rozsahu – Grambal stavby s.r.o. Dále 

zastupitelé schválili závěrečný účet hospo-

daření za rok 2013.

Zastupitelé si následně vyslechli zprávu 

o činnosti úřadu, na závěr se pak diskutova-

lo o možnostech instalace silničního zrcadla 

na  křižovatce ulic Novosvětská a  K  Celnici 

a  dále Jantarová a  K  Celnici. Důvodem to-

hoto požadavku je zvýšení bezpečnosti, kdy 

projíždějící motoristé a  cyklisté často nere-

spektují dopravní značení.

Všechna usnesení šestatřicátého jednání 

zastupitelstva byla přijata jednohlasně.

Sedmatřicáté jednání zastupitel-
stva se konalo 30. června 2014 za  účasti 

osmi zastupitelů, jeden byl omluven.

Zastupitelé vzali na  vědomí zprávu sta-

rosty o  průběhu investičních akcí – opravě 

fasády Domu služeb ve  Vávrovicích (termín 

dokončení v polovině srpna), přípravě insta-

ZASTUPITELSTVA
lace rozhlasu v  celé městské části (termín 

zhotovení do  konce září) a  přípravě osazení 

dopravních zrcadel.

Zrcadlo na  křižovatce ulic Novosvětská 

a  K  Celnici bude hrazeno z  rozpočtu měst-

ské části, zrcadlo na  křižovatce Jantarové 

a  K  Celnici bude hrazeno z  rozpočtu Správy 

silnic Moravskoslezského kraje. Na  druhé 

jmenované křižovatce navíc z vedlejších ulic 

přibude vodorovné dopravní značení - čára 

a značka STOP.

Zastupitelé dále schválili program 

12.  slavností městské části, které se usku-

teční v sobotu 30. srpna 2014 v Držkovicích. 

O  programu slavností budeme informovat 

koncem srpna ve vydání INFA.

Na  závěr zastupitelé vyslechli zprávu 

o činnosti úřadu a diskutovali ohledně kon-

tejnerů na bioodpad.

Všechna usnesení byla opět přijata jed-

nohlasně.

Další termíny zastupitelstev jsou v  pon-

dělí 25. srpna a  v  pondělí 29. září 2014, 

všechna jednání zastupitelstva jsou veřejná. 

Zveme k  účasti všechny občany, kteří mají 

zájem o dění v naší městské části.

Dům služeb ve Vávrovicích
Na křižovatce ulic Novosvětská 

a K Celnici bude osazeno nové zrcadlo
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TERMÍN KOMUNÁLNÍCH VOLEB, VÝSLEDKY VOLEB DO EUROPARLAMENTU

Výsledky voleb do Evropského parlamentu platné hlasy

Křesřesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL) 30

ANO 2011 30

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 21

Koalice TOP 09 a STAN 20

Komunistická strana Čech, Moravy a Slezska (KSČM) 20

Občanská demokratická strana (ODS) 17

Úsvit přímé demokracie Tomio Okamury 11

Česká pirátská strana 6

Ostatní strany 11

Mandát stávajícího devítičlenného za-

stupitelstva se pomalu krátí, což znamená 

jediné – opět nás budou čekat komunální 

volby. Prezident republiky rozhodl, že se bu-

dou konat v pátek 10. a v sobotu 11. října 
2014. Volit budeme nejen zastupitele naší 

městské části, ale také zastupitele Statutár-

ního města Opava. 

Ve  volbách do  Evropského parlamentu, 

které se konaly na konci května, přišlo v naší 

mětské části 169 voličů z  celkového počtu 

1 075, což představuje volební účast 15,72 %.

VOLEJBAL KARLOVEC
Potřetí změřili své síly volejbalisté Karlovce s ha-

siči Palhanec a opět se ukázalo, že švec se má držet 

svého kopyta. Hasiči kralovali v požárním útoku, vo-

lejbalisté pak na antukovém hřišti.

Na akci byl slavnostně otevřen přístřešek poříze-

ný z dotací městské části na činnost oddílu.

PARTA HIC
Rybářská Parta hic uspořádala 7.6.2014 

závody na  Petrově rybníce v  Krnově. První 

místo obsadil Kamil Rychta, druhý byl Vladi-

mír Berger a třetí Jiří Bajtek. Jaroslav Cejpek 

ulovil největšího kapra a Jan Cibulka zlatého 

sumce o délce 144 cm!ý
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Ve dnech 24. – 25.5.2014 se něktěří členové 

SDH v Opavě-Palhanci zúčastnili oslav 150. výročí 

založení 1. českého dobrovolného sboru v  České 

republice SDH ve Velvarech.

Se sborem dobrovolných hasičů ve Velvarech 

se pravidelně setkáváme již od  roku 2002, kdy 

jsme spolu se členy jejich sboru zasahovali při roz-

sáhlých povodních v  Čechách. Vztahy navázané 

při těchto povodních přetrvávají dodnes. U příle-

žitosti různých výročí sborů se tak setkáváme již 

dvanáctý rok.

Je nám ctí, že přátelství navázané při likvidaci 

povodní vydrželo až do dnešních dnů. Zde může-

me říci, že práce hasičů nespočívá jen v  pomoci 

bližním, ale i v přátelstvích navázaných při mimo-

řádných událostech.

Při těchto oslavách jsme si uvědomili, jak 

rychle nás míjí čas. Ve Velvarech uběhlo hasičům 

150. let od  založení jejich sboru a  nám 12. let 

od našeho prvního setkání. 

Co říci závěrem, snad jen to, že již nyní se tě-

šíme na naše přátele z Velvar, se kterými se opět 

uvidíme u nás při oslavách 95. let od založení na-

šeho sboru v roce 2016.

Ing. Miroslav Ficek

starosta SDH Opava-Palhanec

150. LET HASIČŮ VE VELVARECH

idí á ři l á h 95 l t d l ž í

Na mezinárodních hasičských závodech v Bra-

nici se ve  velmi dobrém světle představili muži 

i ženy SDH Vávrovice.

Muži se umístili mezi českými týmy na 2. mís-

tě, když byli lepší pouze jejich konkurenti z Lodě-

nice. Ženy pak obsadily dokonce první místo!

Protože polská a česká pravidla nejsou totož-

ná, české týmy soutěžily podle českých a  polské 

týmy podle polských pravidel. Nejlepší mužské 

týmy obou států se pak utkaly o absolutní vítěz-

ství podle polských pravidel. Závodů se zúčastnilo 

celkem 20 mužských a ženských týmů, absolutní-

mi vítězi se stali hasiči z Loděnice.

MEZINÁRODNÍ HASIČSKÉ ZÁVODY V BRANICI
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ZÁKLADNÍ KÁMEN POLOŽEN

V pátek 4. července 2014 byl v dopoledních ho-

dinách položen základní kámen nové tovární haly.

Poklepání na  základní kámen se zúčastnila 

mimo jiné ministryně pro místní rozvoj Věra Jou-

rová, ministryně práce a  sociálních věcí Michaela 

Marksová, hejtman Moravskoslezského kraje Mi-

roslav Novák a  primátor Statutárního města Opa-

va Zdeněk Jirásek. První výrobní linka by měla být 

v provozu v srpnu příštího roku, investice do nové 

haly převyšuje 2 miliardy Kč a  na  nových linkách 

se budou vyrábět celosvětově známe sušenky Oreo 

a BeBe Dobré ráno.

Na základě požadavku vedení naší městské části 

o opravy místních komunikací na rok 2014 proběhlo 

začátkem května místní šetření Technických služeb 

Opava s.r.o.

Do plánu oprav pro letošní druhé pololetí byla za-

řazena oprava výtluků na ulicích Jantarová a Obecní. 

Všechny opravy by měly být provedeny s obřezáním 

s následným zaasfaltováním.

Na ulici Novosvětské  u odbočky k zahrádkářské 

kolonii  bude opraveno její napojení, na stejném mís-

tě pak budou na křižovatce nové obrubníky, aby se 

nejezdilo po trávě a kanál bude osazen novou vpustí.

Poškozené obrubníky budou opraveny také 

na třech místech na Palhanci.

Na Palhanci budou dále u přechodů sníženy ob-

rubníky tak, aby přechody byly bezbariérové.

Do plánu pro následující rok byly zařazeny větší 

opravy silnice Jantarové, na  které na  dvou místech 

stojí po deštích na krajnici ve větším množství voda.

OPRAVY SILNIC
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O víkendu 14. 6. – 15. 6. 2014 se v Karviné 
konal již 21. ročník fi nále Mistrovství České re-
publiky v  mažoretkovém sportu skupin a  sólo-
formací baton (hůlka).

Mistrovství se zúčastnilo přibližně 40 nejlep-
ších mažoretkových skupin z  celé České repub-
liky a mezi nimi i Občanské sdružení Mažoretky 
AMA Opava, pod kterým soutěží i nadějné ma-
žoretky z  Vávrovic – Karolína Konečná, členka 
skupiny mini kadetky AMA 4 (děvčata ve  věku 
od 3 – 7 let) a Veronika Konečná, členka skupiny 
kadetky AMA 3 (děvčata ve věku od 8 – 11 let).

Obě skupiny AMA 4 i AMA 3 se mezi velkou 
konkurencí neztratily a  probojovaly se mezi 
6 nejlepších skupin z České republiky v kategorii 
skupiny baton (hůlka).

 Veronika Konečná se může pyšnit i  zlatou 
medailí a  titulem Mistryně České republiky 
v  kategorii miniformace mix (kombinace třás-
ně a hůlky), kterou vybojovala v Náchodě spolu 
s dalšími pěti děvčaty z AMA 3, kde se o týden 
dříve konalo fi nále Mistrovství České republiky 

v  mažoretkovém sportu skupin a  sóloformací 
pom – pom (třásně).

Tímto úspěchem si děvčata zajistila postup 
na  Mistrovství světa v  mažoretkovém sportu, 
které se bude konat na konci sprna v Praze.

Video vítězné formace a  více úspěchů 
Občanského sdružení Mažoretek AMA Opa-
va můžete shlédnout na  webových stránkách
www.mazoretky-ama.wgz.cz, kde najdete také 
odkaz na blížící se nábor nových mažoretek, kte-
rý bude probíhat od září 2014.

Hana Stromská

I MY MÁME ŠIKOVNÁ DĚVČATA NA MISTROVSTVÍ

T. J. Sokol Vávrovice uspořádal v  neděli 
29.  června 2014 již tradiční turnaj v  nohej-
bale pro občany MČ Vávrovice a  pozvané 
hosty na hřišti v areálu u Sokolovny. Turnaje 
se zúčastnilo celkem pět trojic, které hrály 
systémem každý s každým.

V  turnaji zvítězila trojice Jiří, Jan 
a František Laifertovi, druzí skončili Tomáš 
Hanel, Lukáš Nevřela a Fiti Pírko. Třetí mís-
to obsadili Jiří Valeček, Přemek Krčmařík 
a  Ivo Schreier. Po  skončení turnaje pro-
běhlo vyhlášení výsledků, předání věcných 

cen nejlepším trojicím a na závěr společné 
posezení.

Za T. J. Sokol Vávrovice starosta Ivo Schreier

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
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Fotbalisté TJ Palhanec ukončili fotbalovou 
sezónu 2013/2014 na  konečném 8. místě. Toto 
neuspokojivé umístění bylo převážně způsobe-
no velkým počtem zraněných hráčů, kdy klíčoví 
hráči Pospíšil M. a  Pyszczyk I. byli dlouhodobě 
zraněni právě v utkání s Vávrovicemi v podzimní 

části sezóny (stále se léčí). Nově příchozí hráči 
nebyli adekvátní náhradou.

Do  dalšího ročníku plánujeme posílit tým 
novými hráči a  zlepšit tréninkovou docházku, 
abychom byli schopni opět bojovat o  přední 
příčky tabulky.

TJ PALHANEC

ZHODNOCENÍ JARNÍ ČÁSTI SEZÓNY

V  průběhu podzimu byla provedena rekon-
strukce, kdy byla střecha kabin pokryta novou 
plechovou krytinou. S  příchodem jara násle-
doval úspěšný boj s  krtky, kteří si v  hojné míře 
budovali zázemí na  naší fotbalové ploše. Dále 
byly dokončeny dlážděné chodníky kolem ce-

lého komplexu, za  což bychom chtěli poděko-
vat Zdeňkovi Jančovi a  jeho pomocníkům. Přes 
prázdniny jsme si dali za úkol alespoň částečně 
opravit stávající sociální zařízení. Na větší rekon-
strukci letos bohužel nemáme potřebné fi nanční 
prostředky.

OPRAVY A REKONSTRUKCE NA HŘIŠTI TJ PALHANEC

V  poslední řadě ZVEME všechny obča-
ny naší městské části i  širokého okolí na  již 
tradiční VELKÝ DĚTSKÝ DEN, který se 
uskuteční v SOBOTU 16. 8. 2014 v are-
álu hřiště TJ Palhanec.

Tak, jako každý rok, jsou veškeré atrakce 
ZDARMA. Těšíme se na Vás!

Za TJ Palhanec
Vladimír Stoniš

POZVÁNKA
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Fotbalovou sezonu 2013/14 musím hod-
notit jako velice úspěšnou. Který další oddíl 
v  okrese se může pochlubit umístěním muž-
ského, dorosteneckého i  žákovského družstva 
na pomyslných stupních vítězů? Žádný!

Muži A se chtěli pokusit co nejdříve po se-
stupu do „trojky“ o  návrat do  okresního pře-
boru. Jenže podzim v  jejich podání byl hodně 
nevyrovnaný a tak sedmibodová ztráta na Bu-
dišov se zdála být příliš velká. Jenže na  jaře 
ztrácel i on a tak šest kol před koncem měl před 
námi náskok pouhých dvou bodů. Nám však 
nevyšel zápas v Kyjovicích, kde jsme nečekaně 
ztratili všechny body.

V  následujícím domácím souboji o  vedení 
v  soutěži právě proti Budišovu jsme brali jen 
bod za  remízu a  tak další vývoj situace jsme 
neměli ve své moci a museli spoléhat na  jeho 
zaváhání. To nepřišlo, naopak sami jsme ztratili 
body po remíze s rezervou Vítkova na jejich hři-
šti. Konečné 2. místo a vyšší bodový zisk oproti 
Bělé ve skupině A nám dává do losovacího ak-
tivu 10. července naději na  postup v  případě, 
že se nepřihlásí do  nového ročníku některé 
z družstev z vyšších soutěží.

Muži B vstupovali do právě uplynulé sezony 
se smělými cíli navázat na  vydařenou přede-
šlou sezonu a své postavení přinejmenším zo-
pakovat. Vstup do soutěže sice neměli špatný, 
ale později začali herně i  výsledkově uvadat. 
Na jaře uhráli pouhých 11 bodů, což stačilo jen 
na  konečné 7. místo. Na  zopakování loňského 
postavení chybělo osm bodů. 

Dorostenci na podzim svými výkony naváza-
li na předešlou sezonu a své soupeře přehrávali 
většinou o  třídu. Předváděli krásný útočný fot-

bal plný pohybu a útočných akcí. Pouze jednou 
smolně prohráli. Navíc postoupili do  fi nále Po-
háru FAČR s názvem O pohár města Opavy, když 
postupně porazili Holasovice na jejich půdě 5:1, 
doma přehráli účastníka krajské soutěže Budi-
šov 5:2 a v semifi nále pak účastníka divize Slavii 
Opava 6:1.

Toto byl největší úspěch mládežnické kopa-
né v historii našeho klubu. Jarní část už tak dobrá 
nebyla, některé zápasy jim nevyšly a taky výko-
ny byly nevyrovnané. Příčinami byly hostování 
čtyř hráčů ve vyšší soutěži, zranění a úzký kádr, 
který doplňovali žáci. Přesto odešli poraženi jen 
ve dvou případech. Uhráli výborné 2. místo a už 
druhý rok po sobě měli nejlepší útok v soutěži, 
když nastříleli více jak sto branek.

Někteří hráči se dokázali prosadit i  v  obou 
mužských týmech. Je jen škoda, že ve vyrovna-
ném a velice pěkném domácím zápase ve fi nále 
Poháru s 2. družstvem krajské soutěže Strahovi-
cemi nešťastně prohráli 1:2. Sedm hráčů, kteří 
z  důvodu věku přecházejí do  družstev mužů, 
může litovat toho, že si nezahrají krajskou soutěž 
dorostu, do které byli od nové sezony přihlášeni 
místo na  postup nerefl ektujícího Oldřišova. Ur-
čitě by si to za své předchozí výkony zasloužili.
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Žáci tentokrát nakročili k  povedenější se-
zoně. Již na podzim získali 19 bodů a usadili se 
na  5.  místě. Na  jaře přidali dalších dvaadvacet 
bodů, když jen dvakrát prohráli a  jednou remi-
zovali. To je posunulo tabulkou vzhůru a nakonec 
obsadili velice krásné 3. místo. 

V  pracovní činnosti jsme navázali na  loňské 
zkvalitňování našeho zázemí vylepšením pro-
středí buněk u vody a jejich okolí. V prodejní buň-
ce byla vytrhána stará shnilá podlaha, která byla 
nahrazena podlahou z dřevotřísky a lina, polože-
né na plechové základně tloušťky 2 mm. V buňce 
byla provedena oprava elektroinstalace, byla vy-
malována a osazena potřebným nábytkem.

Dále bylo provedeno rozhrnutí již zarostlé 
kopy hlíny podél sousedního pozemku, uvalování 
a posetí travním semenem. Přemístěna byla ple-
chová bouda tak, aby ji nebylo příliš vidět. Na zá-

kladě výběrového řízení provádí dodavatel Pila 
Hertice stavbu zastřešení soustavy buněk.

Sami jsme provedli výkopy a  betonáž zá-
kladových patek a  nátěr konstrukce zastřešení, 
podhledů a  střechy. V  nejbližších dnech bude 
dokončena montáž bočních stěn ze západní a se-
verní strany a demontáž starých přístřešků. Podle 
stavu fi nančních prostředků pak budou provede-
ny i klempířské práce – položení střešní krytiny, 
oplechování a svody.

Akci fi nancujeme ve  spolupráci s  Úřadem 
městské části Opava – Vávrovice. Do  budoucna 
by měla být rozšířena klubovna směrem k vodě 
a  obě buňky obloženy dřevem. Mrzí mě, že se 
brigád zúčastňuje málo a téměř ti samí lidé, vět-
šinou členové výboru a klíčoví hráči.

Ing. Jaromír Blaščík,
předseda FK NOVA Vávrovice

Tradiční neckyáda pořádaná SDH Vávro-
vice se opět vyvedla. Plavidla začala jako 
každý rok u  mostu v  Držkovicích s  cílem 
v  Sokolovně ve Vávrovicích, kde byl připra-
ven program pro děti, občerstvení a bohatá 
tombola.

Diváci na břehu i na obou mostech viděli 
zajímavá plavidla a osádky. Nejvíce se líbilo 
plavidlo Slunce seno Vávrovice inspirované 
filmem Zděňka Trošky. Na  druhém místě se 
umístil Bejvoč, pobřežní hlídka po 30 letech 
inspirovaná pro změnu americkým televiz-
ním seriálem. Bronzovou příčku obsadili 
Simpsonovi, inspirováni kreslenými žlutými 
seriálovými postavičkami.

Na čtvrté místo vynesly hlasy diváků Pi-
ráty a na dělené 5. a 6. příčce skončila plavi-
dla Tenis na vodě a Netradiční Kovboj.

NECKYÁDA SDH VÁVROVICE

1

Bejvoč, pobřežní hlídka po 30 letech

Simpsonovi



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.eu.

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

červenec 

Osadník Jiří (50 let)

Přidalová Jarmila (55 let)

Andrlová Jarmila (75 let)

srpen
Stonišová Marie (50 let)

Dehnerová Alena (65 let)

Gilligová Anna (65 let)

Kubesa Karel (70 let)

Kořistková Marie (70 let)

Gebauerová Božena (80 let)

září
Dragon Roman (50 let)

Reperrová Ivana (50 let)

Stoniš Zdeněk (50 let)

Andrlová Ludmila (55 let)

Grajcarová Jarmila (55 let)

Miksteinová Milena (60 let)

Kostrhoun Václav (60 let)

Svobodová Marie (65 let)

Slaninová Krista (65 let)

Šnajder František (70 let)

Richtová Ludmila (70 let)

Stromsky Zdeněk (70 let)

Blaščíková Alena (80 let)

5. 5. 2014 – Položení květin u  památníku obětí 
fašismu.

12. 5. 2014 – Výběrová komise vybrala nejvýhod-
nější nabídku na opravu fasády Domu služeb.

15. 5. 2014 – Den matek v Držkovicích, vystoupily 
děti ze ZŠ a MŠ Vávrovice.

28. 5. 2014 – Doplnění výstroje JSDH o nové pro-
tipovodňové vaky.

12. 6. 2014 – Vysekány příkopy na ulici K Celnici.

24. 6. 2014 – Úklid parku ve Vávrovicích, poseká-
na vzrostlá tráva v hasičském areálu v Držkovicích.

26. 6. 2014 – Starosta navštívil ZŠ a MŠ ve Vávro-
vicích u příležitosti ukončení školního roku.

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ

V případě, že si nepřejete být uvedeni v Okénku mezi jubilanty, 

kontaktujte úřad Městské části.

Blahopřejeme!

ČESKO-POLSKÉ SETKÁNÍ
V sobotu 21. června 2014 se uskutečnilo 

další Česko-polské setkání občanů v  Držko-

vicích. U kaple proběhla mše svatá, účastníci 

z  obou stran řeky si pak popovídali nad ká-

vou a dobrým koláčem.

„Ze setkání se stává pomalu tradice. Je 

dobře, že se lidé ze dvou států dokáží do-

mluvit a  jednou za  rok pořádají společné 

setkání,“ uvedl starosta Miroslav Kořistka.

aktuální informace a fotografi e 
z naší městské části najdete 

na www.vavrovice.eu


