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Tradiční neckyáda pořádaná SDH Vávrovice.

Nejvíce hlasů získalo plavidlo Vávrogaskar. Vítězům gratulujeme!

T d č í k ád řád á SDH Vá
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KALENDÁŘ AKCÍ

RYBÁŘSKÝ PĚTIBOJ  

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

NOVA CUP  

18. 7. 2015, 9:00 hod., hřiště FK Nova ve Vávrovicích  

6. ročník turnaje v malé kopané. Pořádá FK NOVA Vávrovice.

ZÁBAVA S MARATONEM  

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

Pořádá TJ Sokol Vávrovice. Občerstvení zajištěno.

BOBO TEAM – GALUS TEAM  

1. 8. 2015, 17:00 hod., hřiště FK NOVA Vávrovice

Exhibiční zápas u příležitosti 18. výročí úmrtí Václava Laiferta.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ PRO POZVANÉ  

8. 8. 2015, 10:00 hod.  

Pořádá volejbalový klub Karlovec. Občerstvení zajištěno! Přijďte se podívat.

TROKYÁDA  

8. 8. 2015, 13:00 hod., v areálu Sokolovny ve Vávrovicích  

Cíl: hasičský areál na Palhanci. Pořádají hasiči Palhanec.

ZÁBAVA S KAPELOU ŠPEK BAND  

14. 8. 2015, 20:00 hod., v areálu Sokolovny ve Vávrovicích  

Pořádá FK NOVA Vávrovice.

VELKÝ DĚTSKÝ DEN NA PALHANCI
15. 8. 2015, 13:00 hod., program bude upřesněn

MSP 2015 – ZÁVODY DRUŽSTEV V POŽÁRNÍM SPORTU
5. 9. 2015, 13:00 hod., hřiště FK Nova ve Vávrovicích



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

máme za sebou konec školního roku, rozdaná 

vysvědčení a začátek zaslouženého volna pro děti 

i dobu dovolených nejen pro jejich rodiče.

Ještě před opuštěním školních lavic obhájili 

naši školáci už potřetí mezinárodní titul Ekoškola, 

k čemuž jim gratuluji. Slavnostní předání titulu pro-

běhlo v budově Senátu Parlamentu České republiky 

a jsem rád, že jsem se této události mohl spolu se 

žáky a ředitelem naší malotřídky zúčastnit.

Pomalu fi nišuje výstavba nového závodu fi rmy 

Mondelēz, který byl postaven v rekordně krátkém 

čase. Zásluhu na tom mají i naši občané, kteří po 

dobu výstavby snášeli zvýšený hluk, dopravu či 

znečištění silnic. S vedením závodu jednáme o dni 

otevřených dveří pro všechny, které bude zajímat 

moderní provoz, nacházející se s v našem katastru. 

Předběžně by se pomyslné dveře závodu pro zájem-

ce mohly otevřít na podzim.

Ani nepříznivé 

počasí a nízká hladina 

vody neodradila účast-

níky a návštěvníky tra-

diční neckyády. Kalen-

dář na předešlé straně 

je opět plný a  doufám, 

že se všechny inzero-

vané akce budou těšit 

hojné účasti návštěvníků a vydaří se stejně jako 

zmiňovaná neckyáda vávrovických hasičů.

Všem bych chtěl popřát krásné léto, mnoho zá-

žitků z dovolených a věřím, že se všichni opět setká-

me poslední srpnovou sobotu, kdy se budou konat 

už třinácté slavnosti naší městské části, tentokrát 

v rozšířeném areálu Sokolovny ve Vávrovicích.

starosta
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Sedmé jednání zastupitelstva se ko-

nalo 25. května 2015 za účasti osmi členů, 

jeden byl omluven.

Zastupitelé schválili cenovou nabídku 

Technických služeb Opava, s.r.o. na opravu 

všech tří dětských hřišť, které jsou v ma-

jetku městské části a dále nákup čerpadla 

pro potřeby čističky odpadních vod ve Vá-

vrovicích.

Zastupitelé dále vzali na vědomí zprávu 

o  postupu přípravy územního řízení na vý-

stavbu protipovodňových hrází ve Vávrovicích 

a schválili podklady pro výběrové řízení na 

zakázku malého rozsahu „Oprava chodníků 

a obrub na ulici Obecní ve Vávrovicích“ včetně 

seznamu firem, které budou osloveny.

Po zprávě o činnosti úřadu se diskutova-

lo na téma kvality ozvučení rozhlasu, dodání 

strusky na úpravu okolí parketu v Sokolovně 

a o opravě obrubníků před štajmankami.

Všechny body programu byly schváleny 

jednohlasně.

Osmé jednání zastupitelstva se kona-

lo 29. června 2015 za účasti šesti členů zastu-

pitelstva, tři byli omluveni.

Zastupitelé schválili závěrečný účet hos-

podaření městské části za rok 2014, dále 

schválili výstavbu přístřešku v areálu Soko-

lovny, nejnižší cenu nabídla firma Leo Staňu-

ry.

Zastupitelé dále schválili návrh smlouvy 

o  dílo k zakázce malého rozsahu, týkající se 

opravy chodníku na ulici Obecní a dále schvá-

lili smlouvu o dílo k opravě technologie čis-

tičky odpadních vod ve Vávrovicích.

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.

Předsedající dále předložil žádost TJ Sokol 

Vávrovice, zastupené Mgr. Ivo Schreierem, na 

zřízení sídla v budově Sokolovny na ulici Jan-

tarová 55/14 ve Vávrovicích.

Předsedající s předsedkyní kulturní komise 

následně předložili zastupitelům návrh pro-

gramu a rozpočet třináctých slavností městské 

části, které se budou konat 29. srpna 2015 

v areálu Sokolovny ve Vávrovicích.

Všechny body jednání byly jednohlasně 

schváleny, po přednesení zprávy o činnosti 

se opět diskutovalo na téma pokrytí rozhlasu 

a pan Stoniš podal zprávu kontrolního výboru.
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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Do  kontejneru na  zahradní odpad 

(hnědé kontejnery) se nesmí sypat větší 

množství hlíny. Kontejnery pak nejdou vy-

sypat a lámou se!

V  sobotu 18. 7. 2015 se bude konat 

Model triatlon Opava 2015, který stej-

ně jako v loňském roce povede naší měst-

skou částí. Prosíme všechny, kteří parkují 

na trase závodu, aby si schovali svá osobní 

auta. Na  některých křižovatkách dojde 

k  drobným omezením. Pořadatelé děkují 

za pochopení.
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V těchto dnech probíhá větší údržba všech 
dětských hříšť, kterou provádějí Technické 
služby Opava, s.r.o.

V Držkovicích bude opraveno horní břev-
no sítě, dodána nová šplhací síť, vyměněna 
sedátka a opravena palisáda lavičky.

Ve Vávrovicích bude na šplhací sestavě 
vyměněn žebřík a lano, domeček bude dopl-
něn lanem, přibudou bariéry do volných polí 
u skluzavky a nově ukotveny budou kůly hou-
paček.

Na Karlovci bude vyměněna houpačka se 
dvěma sedadly, u šplhací sestavy bude vymě-
něna svislá palisáda a nainstalována nová síť, 

na lavičce bude osazena nová fošna a nainsta-
lována bude nová houpací kláda.

Cena oprav byla zkalkulována na 
44.590 Kč vč. DPH.

OPRAVA DĚTSKÝCH HŘIŠŤ

Dne 20.6.2015 proběhlo již tradiční přá-
telské sportovní setkání  volejbalistů Karlov-
ce s hasiči Palhance.

Na všechny zúčastněné čekal vzorně při-
pravený areál volejbalového hřiště na  Kar-
lovci, pohoštění, dobrá nálada a  tentokrát 
i příjemné počasí.

Sportovní klání bylo zahájeno „požárním 
útokem s  vodou“. Tady poměřovala své síly 
a  zručnost 3 družstva - hasiči muži, ženy 
hasičky a  volejbalisté. Hasičům, ženám 
i mužům, v jejich domovské disciplíně příliš 
nepřálo štěští. Při  jejich útoku se vždy něco 
málo pokazilo a svými časy nedosáhli na vy-
nikající vítězný čas volejbalistů.

Ale už tady se podařilo nastartovat  přá-
telskou sportovní atmosféru a dobrou nála-
du.

Po  malé přestávce a  občerstvení všech 
aktérů začal turnaj ve  volejbale. Zde na-

stoupila čtyři mužstva - Karlovec sluneč-
nice, Karlovec VKKV,  hasiči ženy a  hasiči 
muži. Celé odpoledne probíhaly vzájemné 
zápasy družstev a  boj to byl urputný. Ko-
nečným vítězem se stali volejbalisté Kar-
lovce - slunečnice. Ve skutečnosti ale zvítě-
zili všichni, kdo se tohoto sportovního dne 
zúčastnili.

Touto cestou chci ještě jednou poděko-
vat všem účastníkům a všem, kdo se podílel 
na zajištění a zdárném průběhu celé akce.

Zvlášť pak  děkuji všem našim „chla-
pům“ - volejbalistům, kteří věnovali spous-
tu svého volného času výstavbě pergoly 
a  její dostavbě (vydláždění a  oplechování) 
a  podařilo se jim tak vybudovat perfektní 
a příjemné místo pro sport a  vzájemné se-
tkávání.

Bc. Emilie Dubová,
zastupitelka Karlovce

VOLEJBALISTI KARLOVCE HOSTILI HASIČE



v jarní části soutěže jim byly 3 body odečteny. 

Z  odvetných utkání vyčnívala domácí vysoká 

výhra 12:1 nad neúplným družstvem Slavkova 

B a  zejména těsné vítězství nad kandidátem 

postupu Štáblovicemi 3:2. Konečné předpo-

slední místo s  bilancí 17 bodů za  5 vítězství, 

2  remízy a  11 porážek při skóre 39:68 je nej-

horší od soutěžního ročníku 2010/11.

Dorostenci natěšeni postupem z  2. mís-

ta do  krajské soutěže a  motivováni starono-

vým trenérem Bartošákem se pustili s  vervou 

do  tréninkového procesu. Již úvod podzimní 

části soutěže naznačil, že nebudou hrát v této 

soutěži podřadnou roli. To se v průběhu soutěže 

potvrdilo. Konečné 5. místo po podzimu mohlo 

být ještě lepší, nebýt zbytečných domácích po-

rážek s Polankou a Bílovcem. Jarní část soutěže 

již tak vydařená nebyla. Většina hráčů ztratila 

chuť k  trénování a  odradila tím i  oba trenéry 

v jejich dalším působení u týmu. Přesto koneč-

né 6. místo s  bilancí 40 bodů za  12 vítězství, 

4 remízy a 10 porážek při skóre 66:51 je na tak 

malou obec jakou jsou Vávrovice slušné. 

6

Do  právě skončeného soutěžního ročníku 

2014/15 okresního přeboru mužů vstupova-

lo naše A  družstvo jako nováček, postupující 

z 2. místa, s cílem uhrát už na podzim co nej-

více bodů a vyvarovat se tak sestupových sta-

rostí. Jenže to se podařilo jen zčásti. Po úvod-

ních třech porážkách následovaly tři vítězství 

a  posun až na  5. místo. V  dalších utkáních si 

však připsalo pouhé tři body za  tři remízy, 

což znamenalo pozvolný sešup až na sestupo-

vé 13.  místo se 12 body. Bylo to o  bod méně 

než při minulé účasti v  OP v  této fázi soutěže 

a velké zklamání. Jarní posílení kádru přineslo 

herní a  výsledkové zlepšení. Po  úvodních vý-

hrách doma a venku přišly domácí ztráty, které 

však byly naštěstí nahrazeny vítězstvími venku 

a tím udržování si odstupu od sestupových pří-

ček. V závěru soutěže jsme se konečně dočkali 

i vítězství v domácích utkáních, což znamenalo 

posun až na konečné 9. místo s bilancí 33 bodů 

za  9 vítězství, 6 remíz a  11 porážek při skóre 

51:53. Ještě lepší výsledky v jarní části soutěže 

však ovlivnila zranění až desíti hráčů. Přesto si 

mužstvo uchovalo příslušnost v  elitní společ-

nosti okresu Opava i pro příští sezonu. 

Béčko vstupovalo do  mistrovských utkání 

se smělými cíli umístit se do  5. místa. Jenže 

první polovina podzimu byla v  jejich podání 

žalostná, neboť po  pěti odehraných kolech 

neměli na svém kontě ani bod. Poprvé naplno 

bodovali až v domácím derby s Palhancem, aby 

v dalším kole utrpěli největší porážku v historii 

1:16 v Těškovicích. V  následujících třech utká-

ních vybojovali 7 bodů a posunuli se na 9. mís-

to s  10 body. Jenže po  odstoupení Klokočova 

VÁVROVICE ZŮSTALY V ELITNÍ SPOLEČNOSTI OKRESU
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Letošní sezónu požárních sportů jsme za-
čali soutěží ve  Skrochovicích O  pohár velitele 
okrsku, které se zúčastnili muži, ženy i mládež. 
V květnu proběhlo Okrskové kolo v PS v Hola-
sovicích, kde muži úspěšně vybojovali první 
místo a  ženy druhé místo. Okrskové kolo hry 
Plamen v  Holasovicích je soutěž pro mládež, 
která se konala tak jako každý rok druhou so-
botu v měsíci květnu. Na konci měsíce května 
začal pro muže a ženy seriál soutěží Moravsko-
slezský pohár, který byl zahájen v sobotu v Ma-
lých Hošticích, v neděli na Svobodě, kde si muži 
zaběhli svůj osobní rekord na 2B trati s časem 
15:61. Další soutěž byla o týden později v Kra-
vařích, kde ženy zaběhli také svůj osobní re-
kord s časem 17:84 a s tímto časem se umístily 
na krásném 3. místě. Jako každoročně na konci 
června jsme pořádali tradiční Neckyádu. Letos 
bylo k  vidění 5 plavidel, a  to Vávrogaskar, Bič 

Bojs, želvy Ninja, Mimoni a  hasiči Kateřinky. 
První červencový víkend se naše mládež zú-
častnila stanování u  našich kamarádů v  Bru-
movicích a svou sezónu zakončí 10.7. tradičním 
odpolednem s kotlíkovým gulášem a spoustou 
zábavy. Muži a ženy budou celé prázdniny po-
kračovat v soutěži v Moravskoslezského poháru 
a bojovat o nejlepší umístění. 

Michaela Trojanová

SDH VÁVROVICE

Naši nejmenší po  odchodu sedmi star-

ších hráčů byli doplněni dalšími mladými 

adepty fotbalu. Bylo jasné, že omlazený 

a  úzký kádr jen se dvanácti hochy a  dvěma 

děvčaty si bude teprve na sebe zvykat a se-

hrávat se. Výsledkem toho bylo až poslední 

8. místo po podzimu se dvěma body za dvě 

bezbrankové domácí remízy. V  jarní části 

soutěže po dalším doplnění kádru se dočkali 

i vítězství ve Větřkovicích v poměru 7:2, čímž 

svého soupeře přeskočili v  konečné tabulce 

a toto vítězství jim snad vlije novou motivaci 

do nového soutěžního ročníku. Jsem rád, že 

se nám stále daří žákovské družstvo udržet 

a  trenéři se znovu piplají s malými fotbalo-

vými nadšenci.

Před zahájením jarní části sezony bylo po-

třeba narychlo provést rekonstrukci sprch, kte-

rou ve spolupráci s námi provedla fi rma Zdeňka 

Grambala a fi nančně se na opravě podílel ÚMČ 

Opava – Vávrovice, MSC, o.z. Opava a FK.

Dále jsme pokračovali na  dokončení pří-

střešku položením střešní krytiny, provedení 

oplechování a svodů, které provedla fi rma pana 

Sztojky. V druhé polovině roku chceme rozšířit 

klubovnu směrem k řece cca o 1,4 metru, oblo-

žit zadní, boční a čelní pohled dřevem a prostor 

pod přístřeškem osadit světly. Tuto akci fi nan-

cujeme z  vlastních zdrojů, navýšené dotace 

na činnost našeho FK z ÚMČ Opava – Vávrovice 

a zejména fi nančního daru Agrozemu Opava.

Jaromír Blaščík
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Za pracovními dny školního roku se Zahrad-

ní slavností uzavřely pomyslné dveře a v jindy 

živé budově se rozhostil klid. Pracovních vý-

sledků bylo opravdu mnoho a úspěchy, kterých 

ve škole dosáhli, jsou potvrzením toho, že k ní 

přistupovali zodpovědně a poctivě. 

Předkládáme výčet top aktivit

Na  podzim roku 2014 převzali zástupci 

školy v  sále Janáčkovy konzervatoře v  Ost-

ravě Certifikát v  soutěži Ekologická škola 

Moravskoslezského kraje oceněný část-

kou 5  tis. Kč na  nákup pracovních pomůcek 

a  okrasnou jabloní, kterou školáci vysadili 

v prostoru školní zahrady. Do soutěže se při-

hlásilo v  kraji celkem 74 škol a  vávrovičtí se 

umístili v první oceněné desítce. 

Další ocenění, také na  sklonku roku 2014, 

obdrželi ve škole za přínos životnímu prostředí. 

Školní zahradě byl nadací Veronica udělen titul 

„Přírodní zahrada“. Tento rakousko-český 

projekt oceňuje plaketami zahrady, ve kterých 

se hospodaří v  souladu s  přírodními postu-

py. Udělení tohoto titulu inspirovalo školáky 

k  vytvoření dalšího projektu v  části zahrady, 

tentokrát zaměřeného 

na  založení zelinář-

ské zahrádky. A  tak, 

na  jaře roku 2015, 

přibyly v  zahradě ne-

tradičně pojaté záhony 

pro pěstování zeleniny, 

bylinek a květin.

V  environmentál-

ní oblasti se žákům 

a  učitelům opravdu 

dařilo a tak není divu, 

že škola již potřetí ob-

držela mezinárodní 

titul Ekoškola. Za-

tímco první dva tituly 

byly uděleny na dvou-

leté období, ten třetí si škola podrží čtyři roky. 

Slavnostního předání v budově Senátu Parla-

mentu ČR v Praze, 18. června 2015, se zúčast-

nila tříčlenná žákovská delegace s  ředitelem 

školy a starostou naší městské části. 

A  ještě jedno environmentální ocenění. 

Klub ekologické výchovy Praha propůjčil vá-

vrovické malotřídce titul „Škola udržitel-

ného rozvoje 1. stupně na odbobí 2015-

2017“.

Uvedené úspěchy jsou výsledkem cíle-

vědomé týmové spolupráce. Ve  škole si však 

ŠKOLÁCI NA PRÁZDNINÁCH
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také cení individuálních úspěchů. Těch dosáh-

li Jáchym Hasík a Nathalie Anne Becková 

v  tvořivé soutěži dětí školních družin. Zají-

mavého ocenění se dostalo žákyni 5. ročníku 

Julii Binarové, jejíž obrázek zdobí jeden 

z nových autobusů opavské MHD. Až tedy po-

jedete někdy Aqualínkem, tak je to právě díky 

Julii autobus vávrovických školáků.

O  šikovnost zdejších dětí projevila zájem 

také Česká televize a  19. června 2015 v  pro-

storách školy vznikal další díl úspěšného te-

levizního dětského pořadu Šikulové. Na jeho 

odvysílání se můžete těšit na začátku nového 

školního roku.

Ale nemyslete si, že pro 

„školu“ jako takovou, slo-

vo prázdniny znamená „nic 

nedělání“. Ve  fázi organi-

začních příprav je projekt 

z  prostředků Evropské unie 

na  Podporu čtenářské a  ja-

zykové gramotnosti žáků 

a učitelů v celkovém objemu 

380 tis. Kč.

Do  výběrového řízení 

na dodavatele stavby vstou-

pil projekt rekonstrukce školní garáže na díl-

nu a  sklady. Pokud vše půjde podle plánu, 

mělo by se začít stavět ve  druhé půli prázd-

nin. Na  rekonstrukci je vyčleněno 500 tis. Kč 

z vlastních prostředků školy.

V mateřské škole dojde k úpravě interiéru 

vybudováním potřebného moderního admi-

nistrativního pracoviště, které po rekonstruk-

ci školy již učitelkám tolik chybělo. A  školní 

infocentrum se rozšíří o další dvě žákovská PC 

pracoviště.

V  přípravné fázi je 

také veřejná prezentace 

pětiletého cyklu oživová-

ní lidových tradic, známá 

z  minulých ročníků pod 

názvem Jak probudit Vánoce – tentokrát 

s podtitulem „Zimní pohádka“.

A  na  první víkend nového školního roku, 

v rámci festivalu Bezručova Opava, se připra-

vuje doprovodný program festivalu v podobě 

happeningu opavské výtvarné Skupiny X, kte-

rá se tvorbou svých členů představí netradič-

ně v prostorách školní zahrady.

Od  17. do  21. srpna 2015 se pro přihlášené 

děti otevře svým prázdninovým programem škol-

ní družina.

To bylo stručné ohlédnutí za uzavřeným škol-

ním rokem a náhled do připravovaných projektů 

a  akcí na  II. pololetí roku 2015. Děkujeme všem 

rodičům, občanům a pracovníkům úřadu městské 

části Opava-Vávrovice za podporu a přízeň. A než 

se opět v září setkáme, přejeme všem, nejen těm 

školou povinným, krásné prosluněné léto.

Mgr. Pavel Gregor
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V roce 2000 rozhodlo vedení městské části 
vybudovat novou čističku odpadních vod, která 
by měla překlenout období, než se vybuduje 
nová kanalizace na ulici Novosvětská, Chmelo-
vá a K Celnici a celý kanalizační systém Vávrovic 
se napojí na kanalizaci u Opavie.

Finanční náročnost vybudování nové kana-
lizace včetně napojení na kanalizační systém 
SmVaK přesahuje 100 mil. Kč, které v  rozpoč-
tu Statutárního města nejsou ani nyní. Vedení 
obce se tedy rozhodlo pro opravu stávající čis-
tičky a všech přečerpávacích stanic, oprava je 
vyčíslena na 480.000 Kč a měla by být hrazena 
z fondu oprav Statutárního města Opava.

Dále je v řešení rozšíření stávající čističky 
o další kontejner, neboť čistička běží na 100 % 
svého výkonu a není možné připojovat novo-
stavby. Zároveň je kalkulována cena za vyvlož-
kování stávající kanalizace na ulici Jantarová, 
kde dochází k průsakům.

„Vyvložkování speciálním materiálem, kte-
rý se po vsunutí do kanalizace vytvrzuje UV zá-

řením, vychází na zlomek ceny nově budované 
kanalizace,“ uvedl starosta Miroslav Kořistka 
a pokračoval: „Po provedení kamerového prů-
zkumu, který je plánován na začátek příštího 
roku, zjistíme, zda vyvložkování nebude bránit 
propad kanalizace a následně bude zpracována 
cenová nabídka.“

Vlastní čistička má výhodu i pro obyvate-
le Vávrovic, kteří jsou na kanalizaci napojeni, 
v podobě nižších cen za stočné oproti kanaliza-
cím ve správě SmVaK.

OPRAVA ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD VÁVROVICE

V první polovině června došlo ke dvěma 
schůzkám starostů všech městských částí. 
Hlavními body programu bylo obsazení postu 
ředitele Technických služeb a úprava statutu.

Starostové si od nového vedení Technic-
kých služeb slibují zlepšení činnosti této fi rmy 
vlastněné Statutárním městem Opava ve všech 
městských částech, kterým doposud nebyla vě-
nována taková pozornost jako městu.

Pro všechny městské části je důležitěj-
ší druhý bod, který starostové řešili - úprava 
statutu, což je základní organizační vyhláška 

každého statutárního města. Konkrétně se 
jednalo o přílohu číslo 3 statutu, která řeší výši 
rozpočtů městských částí. Nově by rozpočty ne-
měly být stanoveny paušálně, ale konkrétním 
výpočtem, kdy by městské části získaly určité 
procento z vybraných daní z příjmu a vybrané-
ho DPH.

Po úpravě přílohy číslo 2 statutu (majet-
kové záležitosti) je to další hmatatelný úspěch 
starostů městských částí, kteří mají své tři zá-
stupce v zastupitelstvu města a jednoho rad-
ního.

SETKÁNÍ STAROSTŮ VŠECH MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ



11



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.

JUBILANTI

červenec

Schölzigová Pavla (50 let)

Motěšická Anna (65 let)

Tkačíková Anna (65 let)

Gebauerová Věra (65 let)

Hrbáč Břetislav (65 let)

Fojtíková Anna (75 let)

Vašek Karel (80 let)

srpen

Kuzníková Ivana (50 let)

Černý Jaroslav (55 let)

Benešová Ludmila (60 let)

Tesař Karel (65 let)

Krčmaříková Jaroslava (65 let)

Slanina Dušan (65 let)

Grygarová Anna (75 let)

Štěrbová Helena (75 let)

12. 5. 2015 – Pravidelná schůzka starostů všech 
osmi městských čátí.

15. 5. 2015 – Cepákování a vysekání příkopů od 
Palhance po Držkovice.

16. 5. 2015 – Oprava výmolů v celé městské 
části, dále proběhlo jednání na městské policii 
ohledně parkování aut na chodnících.

19. 5. 2015 – Poděkování řediteli fi rmy Prestar 
za dobrou spolupráci a uskutečnění dne otevře-
ných dvěří pro naše občany a širokou veřejnost.

21. 5. 2015 – Dodání nové jímky pro TJ Palhanec.

23. 5. 2015 – Proběhla soutěž zásahových jed-
notek SDH o pohár primátora.

11. 6. 2015 – Starosta navštívil spolu s žáky zá-
kladní školy parlament České republiky u příleži-
tosti obhajoby titulu Ekoškola.

15. 6. 2015 – Ořez stromů a křovin u hladinové-
ho čidla na mostě v Držkovicích, které při velkém 
dešti nahlásilo planý poplach.

19. 6. 2015 – U fi rmy BidVest byla provedena 
oprava poklopů na komunikaci.

20. 6. 2015 – Úprava hlasitosti některých hlás-
ných hnízd rozhlasu.

26. 6. 2015 – Starosta navštívil základní školu ve 
Vávrovicích a zúčastnil se slavnostního předává-
ní vysvědčení.

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ

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

kontaktujte úřad Městské části.

Blahopřejeme!


