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KALENDÁŘ AKCÍ

ZÁJEZD DŮCHODCŮ
27. 5. 2015, Valašské Meziříčí, Nový Jičín

Stále jsou volná místa, bližší informace a rezervace míst u Zdeňky Konečné na čísle 721 157 804.

DĚTSKÝ DEN  

30. 5. 2015, 15:00 hod., v areálu Sokolovny ve Vávrovicích  

Pořádá KRPŠ Vávrovice

ZÁBAVA S MARATONEM  

5. 6. 2015, 20:00 hod., v areálu Sokolovny ve Vávrovicích  

Pořádá KRPŠ Vávrovice

STŘELECKÝ DEN
13. 6. 2015, 13:00 hod., střelnice Hajné Jamnice

Pořádá Myslivecký spolek Opavice, součástí střeleckého dne bude smažení vajec.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ S HASIČI  

20. 6. 2015, 10:00 hod., areál na Vodárenské ulici na Karlovci (mezi zahrádkami)
Tradiční turnaj volejbalistů z Karlovce a hasičů z Palhance.

Přijďte se podívat! Občerstvení zajištěno :)

NECKYÁDA 2015  

27. 6. 2015, 14:00 hod.  
Plavba netradičních plavidel po řece Opavě. Vyplouváme ve 14:00 hod. z Držkovic.

Pořádají hasiči z Vávrovic.

RYBÁŘSKÝ PĚTIBOJ  

11. 7. 2015, 13:00 hod., hřiště FK Nova ve Vávrovicích  

Parta Hic pořádá rybářský pětiboj na hřišti FK Nova ve Vávrovicích.



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

jaro je v plném proudu a v naší městské části 

se toho opět mnoho událo. Ve spolupráci s Úřa-

dem práce jsme přijali tři nové pracovníky do naší 

technické čety, kteří se budou starat o údržbu 

veřejných prostranství. Chtěli bychom, aby naše 

městská část byla čistá, upravená a všem se zde 

dobře žilo.

Na konci dubna jsme provedli prořezání stromů 

a křovin, podařilo se dokončit propojení areálu So-

kolovny se zahradou za úřadem a došlo k výsadbě 

tújí tak, aby bylo odděleno nově vzniklé prostran-

ství od sousedního soukromého pozemku.

Pro všechny tři zásahové jednotky jsme dokou-

pili potřebnou výzbroj, proběhla také nezbytná ško-

lení řidičů a osob ovládajících elektrocentrály.

Za zmínku stojí zajisté také odhalení busty Pav-

la Křižkovského u jeho rodného domu v  Holasovi-

cích, kterého se zúčastnily naše SDH.

Na konci dubna jsme odevzdali na Povodí Odry 

návrhy smluv týkající se pozemků pod plánovanou 

protipovodňovou hrází ve Vávrovicích, následovaly 

schůzky s majiteli, kteří měli  k výstavbě technické 

připomínky. starosta
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Dokončena byla 

rovněž projektová do-

kumentace pro opravu 

chodníku a obrub na 

ulici Obecní, na akci 

byl vydán souhlas pří-

slušného úřadu, takže 

již připravujeme výbě-

rové řízení pro výběr 

zhotovitele.

Koncem dubna začala sletem čarodějnic kaž-

doroční kulturní a společenská sezona. Následovalo 

stavění májky na Palhanci, oslava Dne matek v naší 

malotřídce či Svatofl oriánské setkání v Opavě a ve 

Wiechovicích.  Nabitý kalendář akcí na vedlejší stra-

ně svědčí o tom, že i v následujících dnech a týdnech 

se u nás bude stále něco dít.

U příležitosti výročí konce války jsme u památ-

níku padlých a na pietních místech u školy a domu 

Fričových položili kytice a uctili tak památku všem, 

kteří se zasadili o naši svobodu.

NOVA CUP – OTEVŘENÝ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
18. 7. 2015, 9:00 hod., hřiště ve Vávrovicích

Pořádá FK NOVA Vávrovice, náhradní termín v případě nepříznivého počasí 8. 8. 2015.

ZÁBAVA S MARATONEM  

18. 7. 2015, 20:00 hod., v areálu sokolovny ve Vávrovicích  

Pořádá TJ Sokol Vávrovice. Občerstvení zajištěno.

Více informací o akcích naleznete na www.vavrovice.eu.



Páté jednání zastupitelstva se uskutečnilo 

18. března 2015 za účasti osmi zastupitelů, jeden 

byl omluven. Zastupitelé na tomto jednání zrušili 

všechny komise a zřídili místo nich výbory, počty 

členů a složení se tímto nezměnilo.

Dále zastupitelé schválili smlouvu uzavřenou 

mezi Statutárním městem Opava a Úřadem prá-

ce České republiky. Smlouva řeší zřízení tří míst 

„uklízeč veřejných prostranství“ na  dobu určitou 

do 31.10.2015.

V rámci investic zastupitelé schválili projekto-

vou dokumentaci „Oprava chodníku a obrub, ulice 

Obecní k.ú. Vávrovice“ a uvolnění částky 45.000 Kč 

z  rozpočtu městské části na  řešení krizové situa-

ce v  kabinách na  hřišti ve  Vávrovicích. Jedná se 

o opravu sprch.

Pro opravu chodníku a  obrub byla zřízena 

výběrová komise pro zakázku malého rozsahu, 

členy komise jsou Miroslav Kořistka, Jiří Koreník, 

Mgr.  Ivo Schreier, Ing.  Jaromír Blaščík a  Jakub 

Grigar. V  závěru schůze přednesl místostarosta 

pravidelnou zprávu o  činnosti a  diskutovalo se 

na témata opravy WC na hřišti na Palhanci, úpravě 

jízdního řádu MHD a mytí zastávek MHD.

Všechny body jednání byly jednohlasně 

schváleny.

Šesté jednání zastupitelstva se uskutečni-

lo 27. dubna 2015, přítomno bylo všech devět za-

stupitelů. Zastupitelé schválili smlouvu o výpůjčce 

nebytových prostor v Domě služeb knihovně Petra 

Bezruče.

Zastupitelé dále schválili dohodu o  pracovní 

činnosti s panem Miroslavem Bartošákem a úpra-

vu dohody s ekonomkou úřadu paní Romanou 

Foltýnovou. Zastupitelé rovněž schválili prodej 

ZASTUPITELSTVA

Termíny zastupitelstev v roce 2015: 
Každé poslední pondělí v měsíci se začátkem 

v 18 hodin. Všechna jednání zastupitelstva 

jsou veřejná. Zveme k účasti všechny občany, 

kteří mají zájem o dění v naší městské části.

pozemku 10/3 v  katastrálním území Držkovice 

panu Tomáši Otýpkovi.

Předsedající dále seznámil přítomné s obecně 

závaznými vyhláškami o podomním prodeji a pro-

vozování hazardu na  území Statutárního města 

Opava (více o  vyhláškách na  dalších stránkách), 

informoval o přípravě a programu slavností měst-

ské části. Následně místostarosta přednesl zprávu 

o činnosti a diskutovalo se opětovně o stížnostech 

na jízdní řád MHD, dále pak o autovracích na Pa-

lhanci, stání automobilů na chodnících, nastavení 

zrcadla na ulici Jantarové a dotaz padl také na vý-

běr ekonomky úřadu.

Všechny body byly jednohlasně schváleny, 

výjimkou byla úprava dohody s ekonomkou, kdy 

bylo 5 zastupitelů pro a 4 zastupitelé proti.
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Na konci měsíce dubna došlo k vykradení 

osobního automobilu u budovy bývalé celnice 

ve Vávrovicích. Trojice neznámých mužů zastavi-

la vedle zaparkovaného vozidla a po rozbití boč-

ního okýnka a vykradení automobilu urychleně 

odjela. Přestože incident vidělo několik svědků, 

pachatele se doposud nepodařilo vypátrat. Troji-

ce mužů měla přelepené poznávací značky.

Žádáme opět všechny občany, aby sledovali 

své okolí a v případě podezření přivolali měst-

skou nebo státní policii.

VYKRADENÉ AUTO
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Radní města Opavy se rozhodli vyslyšet stížnosti 
občanů, které obtěžují podomní prodejci. Dnes pro-
to schválili nařízení, které podomní prodej na území 
města včetně městských částí reguluje. Město Opava 
se tak připojí k několika stovkám měst v České repub-
lice, kde již obdobná nařízení fungují.

„Podomním prodejem se rozumí nabídka, prodej 
zboží a poskytování služeb provozovaným formou 
pochůzky, při níž prodejce vyhledává potenciálního 
spotřebitele dům od domu, a to bez předchozí ob-
jednávky. Druh prodeje, kdy si prodejce domluví se 
zákazníkem předem osobní schůzku, tak zakázán ne-
bude,“ vysvětlila zpracovatelka nařízení, metodička 
vnitřního řízení úřadu Renata Mrákotová.

Regulaci podomního prodeje nechali radní za-
pracovat do již platného nařízení o omezení nabíze-
ní výrobků a služeb formou pochůzkového prodeje 
v takzvaném „zlatém středu“, tedy v centru města.

„Po téměř třech letech praxe lze konstatovat, 
že centrem města lze běžně projít bez vystavení se 

mnohdy až agresivním obchodním praktikám ze 
strany mnoha subjektů. Tohoto bylo dosaženo syste-
matickými kontrolami městské policie,“ chválí funkč-
nost omezení pochůzkového prodeje Mrákotová.

„Doufám, že stejně účinné bude i toto nové na-
řízení a podomní prodejce od jejich nekalých praktik 
odradí,“ dodal primátor Martin Víteček.

Také v případě obtěžování podomními prodejci 
je nutné volat městskou policii. Porušení nařízení lze 
postihovat jako přestupek nebo jiný správní delikt 
udělením fi nanční pokuty.

„Je třeba si uvědomit, že toto nařízení samozřej-
mě nemůže řešit vše. Především pro starší spoluob-
čany proto opakovaně připravujeme řadu přednášek 
a osvětových akcí, kde je neustále informujeme o ri-
zicích spojených s nákupem výrobků od podomních 
prodejců. Stále platí, že nejúčinnější obranou je 
nepouštět si nikoho cizího do bytu,“ uzavřela mluvčí 
Městské policie Opava Petra Stonišová. 

Lada Dobrovolná, tisková mluvčí SMO

NOVÉ NAŘÍZENÍ ZAKÁŽE PODOMNÍ PRODEJ NA ÚZEMÍ MĚSTA

VOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ
Volejbalisté Karlovce svépomocí za při-

spění městské části opět vylepšili svůj areál, 

když položili dlažbu pod dřevěnou pergolou.

Hřiště je po dohodě přístupné i veřejnos-

ti, pro více informací kontaktujte pana Petra 

Strakoše na telefonním čísle 602 741 276.

Vstup na volejbalové hřiště na Karlovci 
(naproti ČSTV mezi zahrádkami) Areál volejbalového hřiště na Karlovci



UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ
Doporučujeme všem majitelům psů, aby 

nebrali na lehkou váhu přihlašování či od-

hlašování svých psů a  případné neplacení 

poplatku ze psů.

V poslední době jsme řešili několik udání 

spoluobčanů zaslaných na příslušný odbor 

Magistrátu města Opavy. Na základě těchto 

udání proběhla místní šetření a poplatky za 
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Počet heren na území města Opavy se již 
dále nebude rozšiřovat. Zabrání tomu nová 
vyhláška, kterou dnes schválili zastupitelé. 
V platnost vstoupí v polovině května.

„Vyhláškou jsme zakonzervovali počet 
heren, které na  území města fungují. Prak-
ticky to znamená, že stávající herny sice 
prozatím zůstanou zachovány, vznik žádných 
dalších však již nepovolíme,“ vysvětlil primá-
tor města Martin Víteček s  tím, že vyhláška 
omezuje hazard také jeho vytěsněním z  po-
hostinských zařízení. V  restauracích, které 
nejsou evidovány jako herny, ale doposud 
zde byly provozovány automaty či videoter-
minály, bude totiž fungování těchto přístrojů 
zakázáno úplně.

„Ministerstvo financí na základě naší vy-
hlášky zruší postupně platnost povolení pro 
provozování těchto přístrojů. Doufáme, že 
zhruba do  roka by tak z  hostinských zaříze-
ní měly zcela vymizet,“ říká zpracovatelka 
vyhlášky, metodička vnitřního řízení úřadu 
Renata Mrákotová. Vyhláška zároveň ruší stá-

vající předpis o regulaci v čase, který určoval 
dobu, ve  které je provoz hazardních heren 
zakázán. Nová vyhláška stanoví, že hazardní 
hry lze provozovat v pracovních dnech pouze 
v čase od 14.00 do 7.00 dalšího dne.

„Herny budou v  tuto dobu zavřeny, aby 
do  nich nemohla chodit mládež takzvaně 
za školu. Ukázalo se, že noční omezení provo-
zu, které platilo doposud, nebylo příliš účinné 
a herny ho ve valné většině případů nedodr-
žovaly,“ uvedl primátor Víteček. O  sobotách, 
nedělích a státem uznaných dnech pracovní-
ho klidu toto časové omezení neplatí. 

Zastupitelé schválením vyhlášky dekla-
rovali svou snahu hazard na území města co 
nejvíce regulovat.

„Jedná se o  první krok, chtěli jsme, aby 
alespoň tato omezení začala platit co nejdří-
ve. Vedení města do budoucna zvažuje i další 
opatření, které by vedly ještě k  důslednější-
mu potlačení hazardu,“ uzavřel primátor.

Lada Dobrovolná,
tisková mluvčí SMO

V OPAVĚ UŽ NEVZNIKNOU DALŠÍ HERNY,
Z POHOSTINSKÝCH ZAŘÍZENÍ AUTOMATY ÚPLNĚ ZMIZÍ

nepřihlášené psy byly včetně pokuty zpět-

ně doměřeny. Zároveň evidujeme několik 

posledních osob, které za své psy poplatek 

pro tento kalendářní rok i přes zaslané upo-

zornění neuhradily. Ještě jednou žádáme 

o  urychlené uhrazení poplatku, v opačném 

případě dojde ke správnímu řízení, na jehož 

konci může čekat neplatiče až exekuce!
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Úřad městské části z dotace Úřadu práce 
zaměstnal tři nové pracovníky pro údržbu 
a úklid městské části. Aktuálně se tak hlavně 
o zeleň stará pět zaměstnanců.

„Sečených travnatých ploch a zeleně, 
o  kterou se městská část stará, je téměř 
5  hektarů,“ uvedl starosta Miroslav Kořistka 
a pokračoval: „Využili jsme možnosti zaměst-
nat pracovníky údržby z  dotací. Našim cílem 
je stále zlepšovat čistotu městské části, noví 
zaměstnanci se starají nejen o zeleň, ale cel-
kově o pořádek v městské části.“ Foto zaměst-
nanců starajících se o  úklid v naší městské 
části (zleva): Jaroslav Šindler, Miroslav Barto-

šák, Martin Rataj, Miroslav Staníček a předák 
Miroslav Kubánek.

ZAMĚSTNANCI ÚDRŽBY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Jednání o  výstavbě protipovodňových 

hrází ve Vávrovicích se dostávají do dalšího 

kola. Poté, co všichni majitelé stavbou za-

sažených pozemků dostali smlouvy k  pro-

čtení a  odsouhlasení, vznikly dva poža-

davky týkající se technického řešení stavby 

a dále několik majitelů pozemků nesouhla-

sí s výkupní cenou.

„V  případě technického řešení jsme 

spolu s  pracovníky Povodí Odry a  projekč-

ní kanceláře provedli místní šetření spolu 

s  majiteli pozemků,“ uvedl místostarosta 

Jiří Koreník a  pokračoval: „Finanční poža-

davky majitelů nyní řeší Krajské ředitelství 

Povodí Odry, které bude následně infor-

movat zástupce městské části i  vlastníky 

pozemků. Doufáme, že i  přes tyto překáž-

ky dojde nakonec ke  shodě a  následnému 

podpisu všech smluv.“

JEDNÁNÍ O HRÁZÍCH POKRAČUJÍ
Vedení měststkého úřadu se bude sna-

žit, aby pozemky v  jednotlivých cenových 

kategoriích byly vykoupeny za  stejných 

podmínek a jednotliví vlastníci nebyli zvý-

hodňováni.

„Vedení městské části o vybudování 

hrází usiluje již devět let, nemalé prostřed-

ky stála projektová dokumentace, kompli-

kovaná byla i jednání s polskou stranou. 

Byla by tedy velká škoda, kdyby se hráze 

nakonec nepostavily,“ zakončil Koreník.

Na začátku dubna nás ve věku 96 let 

opustila nejstarší obyvatelka naší městské 

části Marie Hadámková, bytem K Celnici 22, 

Vávrovice.

ZEMŘELA NEJSTARŠÍ OBYVATELKA 
MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Žáci, pedagogové a  zaměstnanci ZŠ a  MŠ 

v  Opavě Vávrovicích si vedle řady úspěchů, 

dosažených v  tomto školním roce, 

připisují další a  to již třetí obhajobu 

mezinárodního titulu Ekoškola. Po  té, 

co na podzim 2014 již bodovali v sou-

těži Ekoškola Moravskoslezského kraje 

a z Institutu Veronica obdrželi plaketu 

Přírodní zahrada, završili aktivní činnost v ob-

lasti environmentální výchovy a  osvěty získá-

ním tohoto prestižního titulu. Cesta k prvnímu 

titulu vedla vstupem do samotného programu 

Ekoškola, který 5. června 2015 slaví 10 let 

působení v  České republice. Koordinátorem 

tohoto programu v ČR je Sdružení Tereza, me-

zinárodním koordinátorem je nezisková orga-

nizace FEE (The Foundation for Environmental 

Organization). Program zajišťuje Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo 

životního prostředí. V  České republice se pro-

gramu účastní více než 350 základních, střed-

ních a nyní už i mateřských škol.

Vávrovická škola není sice jedinou opav-

skou školou, která je ve vzdělávacím programu 

Ekoškola zapojena. Je však první a dosud jedi-

nou školou, která si své aktivity nechává prově-

řovat odbornými audity. Ty již proběhly v letech 

2011, 2013 a poslední v dubnu letoš-

ního roku. Zatímco minulé audity při-

dělovaly titul na období dvou let, ten 

letošní umožňuje škole užívání vlajky 

a  loga na  další čtyři roky. Letos si jej 

zástupci školy převezmou 18.  června 

v  Praze v  reprezentačních prostorách budovy 

Senátu Poslanecké Sněmovny ČR.

Vedle zmíněného obhájeného mezinárod-

ního titulu Ekoškola, byl Vávrovické škole po-

čátkem května tohoto roku, na léta 2015-2017, 

Klubem Ekologické výchovy Praha propůjčen 

titul „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“.

Než školáci uzavřou další úspěšný školní 

rok, čeká je ještě dokončení žákovského projek-

tu Babiččina zahrádka a očekávaná rekonstruk-

ce školní garáže na sklady a dílnu pro praktické 

činnosti. A nebyla by to správná Ekoškola, aby 

rekonstrukci neozvláštnila něčím výjimečným. 

O tomto počinu školy však někdy příště.

ŠKOLÁCI PŘEVEZMOU DALŠÍ OCENĚNÍ V SENÁTU ČR

p y y p
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FOTKY Z AKCÍ

Spojený areál Sokolovny
a zahrady za úřadem městské části

Odhalení busty
Pavla Křižkovského v Holasovicích

Oslava Dne matek
v Kulturním domě v Držkovicích

Položení kytek u pamětních desek u příleži-
tosti 70. výročí ukončení II. světové války

Odhalení busty
Pavla Křižkovského v Holasovicích

Oslava Dne matek
v Kulturním domě v Držkovicích
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Vážení občané městské části Vávrovice, ve-
dení společnosti Prestar, s.r.o. Vás co nejsrdeč-
něji zve na Den otevřených dveří, který se bude 
konat v úterý 19. května 2015 od 15.00 do 17.30 
hod. V rámci prohlídky Vám představíme společ-
nost, její historii až po současnost, výrobky vyrá-
běné ve společnosti a taktéž výrobní a montážní 
prostory. Prohlídka bude provázena s odborným 
výkladem.

Firma Prestar, s.r.o. je výrobcem manipulač-
ní a zvedací techniky a zařízení pro automatizo-
vanou výrobu výrobců trubek a tyčí.

Tudíž neváhejte, vezměte celou rodinku 
a přijďte se k nám podívat! Zalíbení si zde na-
jdou i ti nejmenší. Všichni jste srdečně zváni!  
Takže nezapomeňte, 19. května 2015. Začá-
tek prohlídek od 15 hodin u vstupních dveří 
do  administrativní části společnosti. Prohlíd-
ky vždy po půl hodině. Poslední prohlídka 
bude v 17.00. Těšíme se na Vás!

Ing. Aleš Klapetek,
ředitel společnosti 

DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ - PRESTAR 
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Dne 8. března 2015 byl vyhodnocen 5. roč-
ník šachového turnaje na Palhanci za přítom-
nosti zástupce obce p. Vladimíra Stoniše. Tur-
naje se celkem zúčastnilo 12 hráčů. Na 1. místě 
se umístil doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc., 
na 2. místě Roman Midrla a na 3. místě Vladi-
mír Míček.

Věcné ceny, diplomy a poháry byly předány. 
Těšíme se na širší účast občanů městské části 
v 6. ročníku, který začíná 1. listopadu 2015.

Jolana Vrbická

ŠACHOVÝ TURNAJ 

1

ÚSPĚCH ŽÁKŮ VÁVROVICKÝCH HASIČŮ
Žáci SDH Vávrovice získali čtvrté místo ve 

hře PLAMEN, která se uskutečnila v Holaso-

vicích v rámci 9. okrsku Pavla Křížkovského. 

Fotografie - horní řada zleva: Miroslava Magr-

lová, František Moravec, Dominika Gebauero-

vá, Tereza Stonišová, hlavní vedoucí mládeže 

Anna Chryczyková. Dolní řada zleva: Jakub 

Střilka, Libuše Tošková, Matěj Klimeš, Petra 

Magrlová, Matěj Bureš, trenérka Daniela Tro-

janová.



JUBILANTI

duben
Bartusková Ludmila (50 let)

Schölzig Pavel (55 let)

Balová Magda (65 let)

Blaga Bohumil (65 let)

Kuča Zbyněk (85 let)

květen
Blaščík František (50 let)

Šindler Jaroslav (55 let)

Beneš Jiří (55 let)

Šindler Jiří (70 let)

červen
Kuzník Radomír (55 let)

Ficová Jana (55 let)

Suchánek Ivan (60 let)

Komárková Milena (60 let)

Gebauer Josef (65 let)

Grigar Vilém (75 let)

Hanáková Jarmila (85 let)

24. 2. 2015 – Podřezání a oprava vlhkého zdiva ve 
zbrojnici SDH Vávrovice.

5. 3. 2015 – Provádění jarního ořezu stromů, za-
městnanci pomáhali kácet starý strom na školní 
zahradě.

10. 3. 2015 – Předání smluv vlastníkům pozemků, 
na kterých by se měly stavět protipovodňové hráze.

10. 3. 2015 – Oprava sprch v kabinách FK NOVA 
Vávrovice.

11. 3. 2015 – V rámci záruky provedena oprava 
prasklého potrubí ve zbrojnici SDH Vávrovice.

16. 3. 2015 – Frézování pařezů v propojeném areálu 
Sokolovny a zahrady úřadu městské části.

23. 3. 2015 – Na zahradě úřadu městské části vysa-
zeny nové túje.

30. 3. 2015 – Schůzka, týkající se čističky odpadních 
vod Vávrovice, projednávalo se technické řešení její-
ho rozšíření.

7. 4. 2015 – Projednání umístění kontejnerů u ško-
ly, stání pod kontejnery bude dodlážděno.

15. 4. 2015 – Odeslání potřebných souhlasů včetně 
ohlášení plánované opravy chodníku na ulici Obecní.

15. - 22. 4. 2015 – Proběhly další schůzky, týkající se 
úprav projektu protipovodňových hrází.

25. 4. 2015 – Pravidelná kontrola dětských hřišť, 
zjištěné závady budou odstraněny.

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ

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

kontaktujte úřad Městské části.

Blahopřejeme!
d Oké k b l

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 – úřad, 604 229 418 – Romana 

Foltýnová (ekonomka),  604 229 419 – Jiří Koreník (místostarosta), 604 229 420 – Miroslav 

Kořistka (starosta). Neprošlo jazykovou úpravou, za vydání odpovídá Miroslav Kořistka.

Za zveřejněné články a jejich obsah odpovídají podepsaní autoři.


