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KALENDÁŘ AKCÍ

HASIČSKÁ SOUTĚŽ ZÁSAHOVÝCH JEDNOTEK SDH

O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA OPAVY  
28. 5. 2016, 13.00 hod., hasičský areál na Palhanci

Pořádá Statutární město Opava ve spolupráci se SDH Palhanec.

110 LET SDH DRŽKOVICE  
4. 6. 2016, 10.00 hod., v Kulturním domě v Držkovicích 

DĚTSKÝ DEN A ZAHRADNÍ SLAVNOST

10 LET ŠKOLNÍ ZAHRADY  
11. 6. 2016 po celý den na zahradě ZŠ a MŠ Vávrovice

Akci pořádá ZŠ a MŠ Vávrovice ve spolupráci s Klubem rodičů a přátel školy

ZÁBAVA S MARATONEM
17. 6. 2016, 20.00 hod., v areálu Sokolovny ve Vávrovicích

Akci pořádá KRPŠ Vávrovice.

NECKYÁDA + 50. VÝROČÍ FK NOVA VÁVROVICE

2. 7. 2016, start plavby ve 12.30 hodin v Držkovicích, cíl na hřišti FK NOVA Vávrovice

TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU MARATON  
30. 7. 2016, 20.00 hod., v areálu Sokolovny ve Vávrovicích 

Akci pořádá TJ Sokol Vávrovice.

VELKÝ DĚTSKÝ DEN  
21. 8. 2016, 14.00 hod., na fotbalovém hřišti TJ Palhanec

14. SLAVNOSTI MĚSTSKÉ ČÁSTI VÁVROVICE
27. 8. 2016, hasičský areál v Držkovicích

MSP 2016 SOUTĚŽ HASIČŮ V POŽÁRNÍM SPORTU  
3. 9. 2016, 13.00 hod., na fotbalovém hřišti FK NOVA ve Vávrovicích

Více informací o akcích naleznete na vavrovice.opava-city.cz



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

 Vážení  spoluobčané,
rejem čarodějnic  ve Vávrovicích a stavěním 

májky na  Palhanci nám začal májový měsíc  
a všichni již vyhlížíme příjemné a voňavé jarní 
počasí.

Od posledního vydání Okénka byla směřo-
vána činnost našeho úřadu zejména na  reali-
zaci schválených investičních a kulturních akcí.

Největší dosavadní investicí letošního roku 
byla výstavba chybějícího chodníku mezi Kar-
lovcem a  Palhancem. Dále byla vybudována 
stání pro kontejnery na bioodpad po celé měst-
ské části, doplněno bylo pět kontejnerů na pa-
pír, ve srubu hasičského areálu na Palhanci byla 
zhotovena elektroinstalace a v kabinách obou 
našich fotbalových klubů byla provedena elek-
trorevize.

Započala také revitalizace železniční tratě 
Opava-Krnov, kdy ve Vávrovicích vznikne nové 
nádraží a všechny přejezdy budou osazeny no-
vým signalizačním zařízením včetně závor.

V průběhu roku dojde k opravě pěti kana-
lizačních poklopů na  ulici Jantarová ve Vávro-
vicích a do konce května budou nainstalovány 
po  celé městské části nové koše na  psí exkre-
menty. V době letních prázdnin bude opravena 
knihovna, která bude vybavena novým nábyt-
kem a policemi na knihy.

Od  začátku dubna máme opět kompletní 
četu na údržbu zeleně v počtu pěti zaměstnan-
ců, kteří dostali nový traktor na  sečení, jehož 
součástí je i  příslušenství na  zametání chod-
níků. Nově osazeno bylo prostranství před So-
kolovnou ve Vávrovicích a  před Kulturním do-
mem v  Držkovicích. Všechny tyto kroky slouží 
ke zlepšení prostředí v naší městské části.

Aktivně jsme se 
zapojili do  příprav ku-
latých jubileí našich 
spolků. Hasiči z  Držko-
vic letos oslaví 110 let 
od založení spolku, ha-
sičskou soutěží oslaví 
95 let od vzniku spolku 
také hasiči na Palhanci.

Půl století letos uplyne od založení FK NOVA 
Vávrovice, u této příležitosti proběhne neckyá-
da a následně oslava na hřišti ve Vávrovicích.

Deset let již využívají děti naší základní 
a  mateřské školy opravenou školní zahradu. 
Na  té se uskuteční u  příležitosti oslav dětský 
den a připraven bude zajímavý program.

V  plném proudu jsou přípravy na  již 
14.  slavnosti městské části, které proběhnou 
na konci prázdnin v Držkovicích.

Na všechny výše uvedené akce jste srdečně 
zváni a těším se na vaši účast.
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starosta

Česká pošta upozorňuje, že ve  středu 

25.5.2016  bude pobočka ve Vávrovicích z tech-

nických důvodů uzavřena.

Zároveň ještě jednou upozorňujeme 

na  změnu otevírací doby pošty. Pobočka Vá-

vrovice je nově otevřena od  pondělí do  pátku 

v  době od  8 do  10 hodin, dále pak v  pondělí 

od  15  do  17 hodin a  ostatní všední dny vždy 

od 14 do 15 hodin.

POŠTA VÁVROVICE



Patnácté jednání zastupitelstva se 

konalo 21.3.2016 za účasti osmi zastupitelů, 

jeden byl omluven.

Zastupitelé byli informováni o  průběhu 

schválených a ukončených investic – nákupu 

zahradního traktoru, elektroinstalaci ve sru-

bu SDH Palhanec, nátěru hasičské zbrojnice 

v  Držkovicích a  opravě sociálního zařízení 

a podlah kabin na hřišti ve Vávrovicích.

Zastupitelé dále schválili prodej zahrad-

ního traktoru, který proběhl obálkovou me-

todou, a smlouvu o dílo na výstavbu chodní-

ku mezi Karlovcem a  Palhancem. Schváleny 

byly rovněž smlouvy s Úřadem práce na zří-

zení tří pracovních míst na pozici uklízeč ve-

řejného prostranství.

ZASTUPITELSTVA

Schválena byla rovněž pojistná smlouva 

s  Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., 

která řeší pojištění SDH a zásahových jedno-

tek působících v naší městské části.

Šestnácté zasedání zastupitelstva se 

uskutečnilo 25.4.2016 za  přítomnosti všech 

členů zastupitelstva.

Zastupitelé schválili nákup šesti nových 

odpadkových košů, které budou sloužit ze-

jména pro majitele psů.

Zastupitelé dále schválili doplnění statutu 

Statutárního města Opava o  seznam parcel, 

vzali na  vědomí průběh příprav čtrnáctých 

slavností městské části, které se uskuteční 

poslední prázdninovou sobotu v  Držkovicích 

a vyslechli si zprávu o činnosti úřadu.
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Díky spolupráci naší městské části s Úřadem 

práce v  Opavě mohli být zaměstnáni na  dobu 

jednoho roku tři noví zaměstnanci – Zdeněk 

Hluchý, Richard Košárek a Vladislav Rodek, kteří 

budou pracovat v  údržbě a  na  zlepšení čistoty 

městské části. Plocha, o  kterou se pětice stá-

lých pracovníků stará, se v  letošním roce opět 

rozrostla.

Parťákem pracovní čety je Miroslav Staní-

ček, jeho zástupcem je Miroslav Bartošák, se 

zahradními úpravami pak vypomáhá Karel Ku-

besa.

Kromě pravidelného sečení trávy tato četa 

osadila prostranství před Sokolovnou ve  Vávro-

vicích, Boží muka na  křižovatce ulic Jantarová 

a Obecní a v Držkovicích u Kulturního domu. Upra-

ven byl také památník u školy ve Vávrovicích.

NOVÍ ZAMĚSTNANCI, MOTOROVÝ ZAMETAČ

K  zakoupenému traktoru na  sečení, o  kte-

rém jsme informovali již v  minulém vydání 

Okénka, dorazil již i motorový zametač pro úklid 

drobných nečistot na chodnících.

Čištění cest budou jako v  loňském roce 

provádět v  pravidelných měsíčních intervalech 

Technické služby Opava.
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S jarním počasím se rozběhly naší měst-

skou částí schválené investiční akce. Po  ce-

lém území městské části byly vybudovány 

stání pro kontejnery na  bioodpad, které až 

doposud stály na trávě. U některých starších 

kontejnerových stání pak budou doplněny 

obrubníky tak, aby kontejnery neujížděly 

na cestu.

Mezi Karlovcem a Palhancem byl během 

pouhých 16 dnů vybudován firmou Ostrav-

ské stavby, a.s. nový chodník, který v tomto 

úseku doposud chyběl.

Pro zaměstnance byl zakoupen nový 

traktor na  sečení trávy, který byl navíc do-

plněn o motorový kartáč na číštění chodníků 

a případně i cest.

Hasičárna v Držkovicích má novou cihlo-

vě červenou fasádu a hasiči z Palhance mají 

novou elektroinstalaci ve  svém srubu v  ha-

sičském areálu.

Dokončena byla i  oprava sociálního 

zařízení a  propadlých podlah v  kabinách 

FK  NOVA Vávrovice, v  jímkách čističky od-

padních vod u hřiště ve Vávrovicích pak byly 

vyměněny staré zkorodované vstupní žebří-

ky za nerezové.

INVESTICE PROBÍHAJÍ PODLE PLÁNU
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SDH Vávrovice a jeho sportovní družstva 

mužů, žen a mládeže ukončily zimní přípra-

vu  a začaly se chystat na první jarní soutěž 

9. okrsku Pavla Křižkovského, kterou je soutěž 

„O pohár velitele devátého okrsku“. Soutěž se 

konala ve sportovním areálu SDH  Skrochovi-

ce  23. dubna 2016. Tato soutěž je pouze pro 

mládežnická družstva  a družstva dospělých 

9. okrsku.

Mládežnická družstva zde soutěží dle 

pravidel hry „Plamen“, dospělí dle pravidel 

požárního sportu a navíc mají ještě povinné 

cviky pro pořadovou přípravu.

Mládežnická družstva SDH Vávrovice se 

umístila takto: mladší žáci 5.  místo, starší 

žáci 3. místo a družstvo mužů se umístilo na 

7.  místě. V celkovém pořadí se na 5. místě 

umístili také muži z SDH Držkovice.

7.  května 2016 se uskutečnil na fotbalo-

vém hřišti v Holasovicích závěr soutěžní  hry 

„Plamen“‘ mládežnických družstev 9.  okrsku 

Pavla Křižkovského. Mladší  žáci se umístili 

na 6. místě, starší žáci se umístili na 4. místě. 

Družstvo mužů a žen ještě čeká na svou soutěž 

v POŽÁRNÍM SPORTU, která je naplánována 

na 21. května 2016 rovněž v Holasovicích na 

fotbalovém hřišti se začátkem v 9:30 hodin.

Zásahové družstvo čeká 28. května 2016 sou-

těž zásahových jednotek Statutárního města Opa-

vy, která se uskuteční  na Palhanci. Její upravená 

pravidla pro místní podmínky naznačují, že soutěž 

bude opět zajímavá a pro diváky velice atraktivní.

Závěrem mi dovolte Vás pozvat na naši tradič-

ní „NECKYÁDU‘‘, jejíž termín se změnil na  2. čer-

vence 2016. Start bude tradičně v Držkovicích, ale 

končit se letos bude už u hřiště FK NOVA Vávrovice. 

Proběhne zde vyhlášení a následovat bude oslava 

50. let od založení fotbalového klubu.

Marek Bartusek,

velitel SDH Vávrovice

SDH VÁVROVICE

Magistrát města Opavy, odbor hlavního archi-

tekta a územního plánu, oznamuje zahájení řízení 

o  územním plánu a  termín veřejného projednání 

návrhu Územního plánu Opavy, včetně vyhodnoce-

ní vlivů na udržitelný rozvoj území.

Veřejné projednání návrhu Územního plánu 

Opavy se uskuteční dne 22.6.2016 v 16 hodin v Kul-

turním domě Na Rybníčku v Opavě.

Návrh Územního plánu Opavy bude k veřejné-

mu nahlédnutí do 29.6.2016. Vzhledem k velkému 

rozsahu návrhu Územního plánu Opavy není možné 

jeho úplné znění zvěřejnit na úřední desce, proto je 

umožněno do něho fyzicky nahlížet na odboru hlav-

ního architekta a územního plánu Magistrátu měs-

ta Opavy, Krnovská ul., budova 71C, kancelář č. 217 

a také na internetových stránkách města.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAVY
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Ve dnech 1.5. a 8.5. uskutečnilo MS Opavice dvě 
brigády, které proběhly v remízku u pískovny ve Vlašto-
vičkách, kde proběhl ořez spadaných a uschlých stromů 
či keřů. Následně proběhla výsadba nových stromků. 
Na brigádě se podílelo 10 členů MS Opavice, 5 členů 
SDH Vlaštovičky a pan Ferdinand Uvíra, který obstaral 
drtič větví, který hodně pomohl. Poděkování zaslouží 
MěÚ Vávrovice, MěÚ Vlaštovičky, pan Ivo Schreier a 
manželé Kociánovi, kteří nám podarovali stromy a pan 
Pavel Pomp za zpřístupnění cesty k remízku a přilehlým 
polím.

Jakub Morbitzer,
předseda Mysliveckého sdružení Opavice

MYSLIVCI OŘEZALI SPADLÉ A USCHLÉ STROMY

p y p

POZVÁNKA NA ZÁJEZD

KLUB DŮCHODCŮ POŘÁDÁ DNE 17.5.2016 

ZÁJEZD DO FRÝDKU-MÍSTKU
Program zájezdu:

7:00 h odjezd od pošty ve Vávrovicích

Prohlídka zámku ve Frýdku-Místku

Osobní volno (přestávka na oběd)

Exkurze v podniku Marlenka

Návrat domů v odpoledních hodinách. Cena zájezdu pro členy 100 Kč, pro ostatní 200 Kč.

Zájemci se mohou hlásit u p. Zdeňky Konečné na čísle 721 157 804.
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Pomalu se blíží závěr dalšího školního roku. Než 
se tak ale stane a za posledním školákem se na dva 
měsíce zavřou dveře, máme tady pro všechny po-
zvánku na  výroční Zahradní slavnost. Uskuteční 
se 11. června 2016 od 10 do18 hodin u příležitosti 
10. výročí otevření školní zahrady, která vznikala v le-
tech 2003-2006.

Zahradní slavnost naváže na  úspěšnou výsta-
vu k  tomuto výročí, kterou mohli zájemci shléd-
nout od  12. 4. do  13. 5. ve  výstavních prostorách 
ZUŠ na Solné ulici v Opavě. 

A  na  co se můžete ve  zmíněnou červnovou 
sobotu těšit? Škola ve  spolupráci s  Klubem rodičů 
a Úřadem městské části Opava-Vávrovice připravuje 
pro dětské i  dospělé návštěvníky zajímavé atrakce, 
soutěže, občerstvení a zejména oblíbenou ukázku vý-
cviku dravců. Vstupné na tuto slavnost je dobrovolné. 
Přijďte pobýt. Už teď se těšíme na vaši hojnou účast!

Využíváme prostoru v Okénku také k upozorně-

ní, že s koncem května dochází k letnímu přerušení 
sběru elektroodpadu, hliníku a víček PET lahví, který 
bude obnoven se zahájením nového školního roku.

Jsme zapojeni do sběrných programů, které mají 
stanovený termín a nechceme, aby se nám tento od-
pad povaloval v areálu školy o prázdninách. Děkuje-
me za pochopení a za spolupráci při separaci odpadů.

Mgr. Pavel Gregor,
ředitel ZŠ a MŠ Vávrovice

VÝROČNÍ SLAVNOST NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Opětovně žádáme všechny občany, aby udržova-
li pořádek u kontejnerů na tříděný odpad a nedávali 
do kontejnerů nic, co do nich nepatří. Veškeré odpady 
je možné odvézt bezplatně do sběrného dvora na uli-
ci Přemyslovců v Jaktaři. Každý, kdo znečišťuje okolí 
kontejnerů nebo do nich dává odpad, který tam ne-
patří, se vystavuje sankci odboru životního prostředí!

V minulém měsíci byla v naší městské části na-
výšena kapacita kontejnerů na  papír o  dalších pět 
modrých nádob, ani ta však nebude dostatečná, po-
kud zejména kartonové krabice nebudou vhazovány 
složené či pošlapané.

Pokud dáváte do kontejnerů na bioodpad větší 
větve, prosíme o jejich nařezání na menší části, aby 
zbytečně nezaplnily kontejner.

Na  základě požadavků našich občanů bude 
do konce měsíce osazeno po celé městské části šest 
košů se sáčky na psí exkrementy. Tyto koše budou 
umístěny u dětského hřiště v Držkovicích, na začát-
ku Vávrovic ve směru od Držkovic, u mostu do Pol-
ska, na hřišti ve Vávrovicích, u Sokolovny a na dět-
ském hřišti na Karlovci.

NEPOŘÁDEK U KONTEJNERŮ, NOVÉ KOŠE
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T. J. Sokol Vávrovice pořádal v sobotu 2.4.2016 
v  Tenisovém centru Opava na  Karlovecké ulici 
již sedmý ročník turnaje v  badmintonu – čtyř-
hra smíšených dvojic, kdy podmínkou pro účast 
v  turnaji bylo, aby alespoň jeden z  páru měl 
trvalé bydliště v  městské části Vávrovice (Držko-
vice, Karlovec, Palhanec, Vávrovice). K  turnaji se 
přihlásilo čtrnáct párů a hrálo se tzv. „švýcarským 
systémem“ na dva hrané sety s bodovanou „lepší 
prohrou“ (poražený v setu získá bod, pokud uhraje 
12 a více míčků) a celkem sedm kol. 

Na  hře zúčastněných párů bylo vidět, že ne-
ponechali nic náhodě a před turnajem pilně tré-
novali, což se odrazilo na kvalitě hry. Vyhodnocení 
výsledků proběhlo v sokolovně ve Vávrovicích, kde 
byly pro nejlepší páry připraveny věcné ceny a pro 
všechny účastníky turnaje malé občerstvení. 

Vítězství v  turnaji vybojovali Vladimíra Kubi-
šová a Aleš Holas.

Na  druhém místě skončili Eva Draisaitlová 
a Vítězslav Černín. Třetí příčka patřila Ladě Holaso-
vé a Františku Kubišovi. Lucie a Tomáš Miksteinovi 
obsadili čtvrtou příčku a zůstala pro ně pouze ne-
populární bramborová medaile.

Mgr. Ivo Schreier,
starosta TJ Sokol Vávrovice
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V DUBNU PROBĚHL  DALŠÍ ROČNÍK TURNAJE V BADMINTONU

Hlavní sportovní činností naší tělocvičné jedno-
ty je stolní tenis. Máme registrována ve  veřejných 
soutěžích okresního přeboru dospělých dvě družstva 
a jedno žákovské družstvo. Naše „A“ mužstvo skon-
čilo v ročníku 2015 – 2016 v OP 1. třídy na devátém 
místě z  jedenácti družstev a  zůstalo v  této soutěži. 
„B“ mužstvo skončilo v OP 3. třídy na desátém místě 
z dvanácti týmů. Žákovské družstvo vybojovalo v  OP 

2. třídy čtvrté místo ze sedmi účastníků. Dvě druž-
stva se v  ročníku 2015 – 2016 účastnila odborové 
ligy ve stolním tenise. Družstvo „A“ v 2. lize skončilo 
na 9. místě z devíti týmů a nesplnilo daný cíl -  neudr-
želo se v druhé lize. Družstvo „B“ v uplynulém ročníku 
skončilo na 6. místě z jedenácti týmů. 

Mgr. Ivo Schreier,
starosta TJ Sokol Vávrovice

SKONČIL DALŠÍ ROČNÍK LIGY STOLNÍHO TENISU
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dili Štáblovice 3:2, když 3:0 vedli. Pak v 1. kole měli 

nasazené Kylešovice, zápas skončil plichtou 2:2, ale 

na penalty jsme vyhráli 2:1, kdy Košárek byl hrdinou 

penalt. Ve 2. kole přijela Slavia Opava, dlouho jsme 

vedli, nakonec z toho byla remíza 1:1, po penaltách 

jsme však postoupili. V semifi nále jsme porazili Li-

tultovice na jejich hřišti 1:0. Hrdinou byl střelec Jan 

Laifert.

Finále: Píšť – Vávrovice 1:1 (0:1)

Branka Vávrovic: Kříž

Sestava Vávrovic: Košárek – Cahel – Morbitzer (Petr 

Laifert), Schreiber (Galvas), Schneider – Lichovník 

Jakub (Schoppik, D. Šenk), Lichovník Jan (Chryczyk), 

Morisch, Laifert Jan – Kříž, Mrusek

Penalty proměnili: Mrusek a  Galvas, neproměnili: 

Kříž a Cahel

Jakub Morbitzer

Nevídaný úspěch vávrovické kopané nebyl do-

tažen do  konce, chybělo k  tomu 17 minut a  nebo 

trochu větší štěstí při penaltách. Soupeř nás jedno-

značně podcenil a  první poločas jsme nejenže byli 

lepší, produktivnější, ale i více týmoví. Ve 14. minutě 

našel centr Jana Laiferta nohu Davida Kříže a ten nás 

poslal do vedení. V prvním poločase se ještě do zají-

mavé šance dostal Mrusek a Kříž, ale svoje akce ne-

dokončili. Domácí se snažili dostat hosty do úzkých 

centry z boku, ale to posbírala obrana a jistý golman.

Druhý poločas udělali domácí několik změn 

a  bylo to patrné. Hosté byli neustále pod tlakem, 

ale všechny akce zastavovala obrana nebo pletivo 

za brankou. Směrem dopředu byly Vávrovice méně 

akční. Většina akcí skončila v  autu nebo vybojova-

ným rohem, který posbíral domácí golman. Nakonec 

v 73. minutě štěstí hosty opustilo, k 2x tečovanému 

míči se dostal domácí obránce a střelou k tyči vyrov-

nal. Domácí byli v tu chvíli uspokojeni a tak byly Váv-

rovice zpět ve hře, Mrusek se dostal do dvou slušných 

akcí a do jedné Kříž, ale své akce nedokončili a tak 

zápas směřoval k remíze.

V penaltovém rozstřelu je to o štěstí. David Kříž 

hned při první penaltě selhal, kdy netrefi l vůbec 

branku. Naopak domácí proměnili zcela bez problé-

mů. Druhou penaltu za Vávrovice proměnil Mrusek 

a srovnal. Domácí byli však také úspěšní, ale tento-

kráte se štěstím, kdy domácímu obránci střela sjela, 

ale zapadla do branky. Třetí serii neúspěšně začal Ca-

hel, který poslal míč doprostřed branky. Domácí hráč 

prostřelil Košárka, taky s velkým štěstím. Ve 4. sérii 

byli oba aktéři úspěšní, Galvas s přehledem, domácí 

se štěstím, Košárek míč vyrazil do branky.

Cesta až do fi nále byla těžká a trnitá a pro mno-

ho kluků možná i poslední. Nejdříve v předkole vyřa-

SEN VÁVROVICKÝCH FOTBALISTŮ SKONČIL V PÍŠTI

V plném proudu je revitalizace železniční 

trati v úseku Opava západ - Krnov, jejíž součástí 

bude mimo jiné výstavba nové zastávky ve Váv-

rovicích a osazení všech přejezdů novým signa-

lizačním zařízením se závorami. Stavební práce 

by měly být ukončeny na začátku prosince.

OPRAVA ŽELEZNIČNÍ TRATI

1



květen

Bartusek Zdeněk (65 let)

Nováková Naděžda (70 let)

Janků Josef (75 let)

Špačková Marie (75 let)

Slanina Rudolf (90 let)

Sedláčková Helena (94 let)

červen

Jedlička Ivo (50 let)

Slaná Renáta (50 let)

Králová Marcela (55 let)

Hrbáčová Pavla (55 let)

Horák Jaroslav (55 let)

Krakovská Anna (55 let)

Cibulka Jan (60 let)

Zápotoka Jan (65 let)

Benešová Marie (65 let)

Kožaná Zdeňka (65 let)

JUBILANTI

• Výměna vadných žebříků na přečerpávací 
stanici ČOV Vávrovice u fotbalového hřiště.

• Zajištění fi rmy na monitoring kanalizace 
ve Vávrovicích.

• Likvidace a odvoz odpadu na skládku 
do Chlebičova, jednalo se o nebezpečný od-
pad, který byl nalezen při úklidu na Palhanci.

• Doplnění mulčovací kůry na dětských hřiš-
tích, jarní prořezy stromů a keřů.

• Opravy obrub a dlažby u památníku naproti 
základní školy ve Vávrovicích.

• Čištění příkopy na ulici Obecní.

• Pravidelná schůzka starostů všech městských 
částí s vedením města.

• Školení nových členů zásahových jednotek.

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ

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

kontaktujte úřad Městské části.

Blahopřejeme!

Vedení naší obce uctilo v  Den vítězství pa-

mátku padlých v bojích II. světové války polože-

ním květin u památníku před ZŠ Vávrovice.

UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH

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: vavrovice.opava-city.cz.

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 vydá-

ní odpovídá Miroslav Kořistka. Za zveřejněné články a jejich obsah odpovídají podepsaní autoři.

p j


