
prosinec 2016 | 30



2

KALENDÁŘ AKCÍ

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU VÁVROVICE  

18. 12. 2016, 17:00 hod., u školy ve Vávrovicích 

S vystoupením dětí ze ZŠ a MŠ ve Vávrovicích. Pořádá ÚMČ ve spolupráci s klubem důchodců.

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU DRŽKOVICE  

23. 12. 2016, 17:00 hod., u kulturního domu v Držkovicích 

S vánoční nadílkou pro děti. Pořádá SDH Držkovice ve spolupráci s ÚMČ Vávrovice.

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU PALHANEC  

24. 12. 2016, 14:00 hod., u hasičské zbrojnice na Palhanci
S vánoční nadílkou. Pořádá SDH Palhanec ve spolupráci s ÚMČ Vávrovice.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE PRO VEŘEJNOST   
29. 12. 2016, 14:00 hod., sokolovna ve Vávrovicích 

Pořádá T. J. SOKOL Vávrovice.

PLES SDH DRŽKOVICE 

7. 1. 2017, 20:00 hod., v kluturním domě v Držkovicích. 
Bohatá tombola, Hudba Mazánek – Dr. JiM.

VALNÁ HROMADA SDH DRŽKOVICE  

8. 1. 2017, 14:00 hod., v Kulturním domě v Držkovicích

DĚTSKÝ KARNEVAL 2017  

11. 2. 2017, 15:00 hod., v sále sokolovny ve Vávrovicích. 
Akci pořádá KRPŠ ZŠ Vávrovice.

PLES MČ VÁVROVICE 

18. 2. 2017, 19:30 hod., v sále sokolovny ve Vávrovicích. 
Pořádá ÚMČ Vávrovice.

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



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané, vánoční čas je tady, pří-

pravy na nejkrásnější svátky v roce jsou v plném 
proudu. Přesto budu rád, když se v  tomto před-
vánočním shonu na  chvíli zastavíte a  přečtete si 
letošní poslední vydání Okénka, které má za úkol 
informovat o všem podstatném, co se v naší měst-
ské části událo.

Konec roku je vždy časem bilancování a před-
sevzetí. Rád bych se ohlédnul za  rokem 2016, 
ve kterém jsme díky změně statutu města mohli 
poprvé hospodařit s vyšším rozpočtem. Konkrét-
ně to bylo o 1,7 mil. Kč, což se projevilo zejména 
na  větším objemu investic, navýšili jsme rovněž 
příspěvky občanským sdružením a  investovali 
do vybavení pro údržbu městské části.

Největší investicí tohoto roku bylo vybudování 
chybějících chodníků na Karlovci, oprava elektro-
instalace ve  srubu palhaneckých hasičů, oprava 
kanalizačních poklopů a zvětšení tří kanalizačních 
mříží na ulici Jantarová.  V kabinách FK Nova Vá-
vrovice jsme zrekonstruovali WC a podlahy, nový 
nátěr má fasáda hasičské zbrojnice v Držkovicích, 
vydlážděna byla chybějící místa pro kontejnery 
v celé městské části a zrenovovali jsme knihovnu 
ve Vávrovicích.

Připravili jsme projektovou dokumentaci 
na  rekonstrukci parku ve  Vávrovicích, dokončili 
rekonstrukci technického vybavení čističky a  za-
koupili nový traktor na sečení trávy s přídavným 
zametačem. Zaměstnanci údržby v zimních měsí-
cích vymalovali Kulturní dům v Držkovicích, Dům 
služeb ve Vávrovicích i budovu úřadu.

Bohatý byl i kulturní život naší městské čás-
ti. Kromě tradičních akcí jsme oslavili 110 let 
od  založení SDH Držkovice, 95 let SDH Palhanec 
a půlstoletí FK Nova Vávrovice. Léto bylo tradičně 

zakončeno slavnostmi 
městské části, zhod-
nocení roku proběhlo 
na  setkání všech slo-
žek na  začátku pro-
since.

Zastupitelstvo se 
v  letošním roce sešlo 
celkem desetkrát, při-
čemž účast zastupitelů byla více než devadesáti-
procentní. Na  posledním zasedání jsme schválili 
rozpočet pro nadcházející rok ve výši 5,7 mil. Kč. 
Největšími investicemi v  roce 2017 by měla být 
oprava střechy na  Domu služeb ve  Vávrovicích, 
renovace parku ve Vávrovicích a  nákup vysavače 
trávy a listí pro naši údržbu.

Ne všechny plány se však podařilo realizovat. 
Stále se nám nepodařilo zajistit fi nance na výstav-
bu Multifunkčního domu na  Palhanci, výraznější 
posun nenastal ani ve výstavbě protipovodňových 
hrází ve Vávrovicích, která je ve fázi výkupu pozem-
ků. Výkupy řídí Povodí Odry a  aktuálně nemáme 
žádnou možnost výstavbu hrází jakkoli urychlit.

Za celoroční spolupráci bych chtěl poděkovat 
všem zastupitelům, zaměstnancům úřadu, čle-
nům občanských sdružení, členům zásahových 
jednotek SDH i  zaměstnancům školy za  dobrou 
a přátelskou spolupráci v uplynulém roce.

Všem bych vám chtěl popřát klidné, šťastné 
a veselé vánoce a mnoho zdraví do nového roku.

Přijměte také mé pozvání k setkáním u vánoč-
ních stromů, z kterých se stala pěkná tradice.
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Dvacáté jednání zastupitelstva proběhlo 

26. září 2016 za  účasti šesti zastupitelů, tři byli 

omluveni. Zastupitelé schválili nákup nového 

dmychadla pro potřeby čističky odpadních vod 

ve Vávrovicích v ceně 49.500 Kč vč. DPH, cena za-

hrnovala dopravu i montáž.

Předsedající informoval o  opravě omítek, 

malby a vybavení knihovny ve Vávrovicích, opravě 

kanalizačních vpustí na ulici Jantarová a ukončení 

monitoringu kanalizace na  ulicích Novosvětská, 

K Celnici a Chmelová.

Zastupitelé dále schválili dodatek nájemní smlou-

vy s FK Nova Vávrovice a vyslechli si zprávu o činnosti 

úřadu. Všechny body byly schváleny jednohlasně.

Jedenadvacáté jednání zastupitelstva 
proběhlo poslední říjnový den letošního roku za pří-

tomnosti všech členů zastupitelstva. Jako první byla 

projednávána pětice investic. Zastupitelé schválili 

zhotovení projektové dokumentace  parku ve Vá-

vrovicích, opravu krytiny střechy a  oplechování 

Domu služeb ve  Vávrovicích, nákup vysavače listí 

typ VD 500 pro zaměstnance údržby, nové koberce 

pro prostory budovy úřadu městské části a zhotove-

ní kancelářského nábytku pro kanceláře úřadu.

Dále zastupitelé schválili návrh výše dota-

cí občanským sdružením pro rok 2017 ve  výši 

290.000 Kč a  poskytnutí stravenek pro za-

městnance úřadu městské části od  1.  1.  2017 

ZASTUPITELSTVA
ve výši 70 Kč, přičemž polovinu této částky budou 

platit zaměstnanci.

Zastupitelé dále schválili na katastrálním úze-

mí v roce 2017 večerní produkce od 20:00 do 3:00 

hodin, schválení se týká tanečních zábav, slavnos-

tí městské části, plesů a letního kina.

Závěr schůze patřil zprávě o  činnosti úřadu 

a  diskuzi. Všechny body jednání byly schváleny 

jednohlasně.

Letošní poslední jednání zastupitelstva 

s  pořadovým číslem dvaadvacet se uskutečnilo 

14. prosince 2016 za přítomnosti 6 zastupitelů, tři 

byli omluveni. Zastupitelé schválili ceník poplatků 

a  služeb pro rok 2017. Ceny služeb zůstávají za-

chovány, občané městské části mají nově možnost 

zapůjčení pivních setů a  party stanu. Ceny jsou 

50 Kč, respektive 500 Kč vč. DPH.

Nejdůležitějším bodem programu bylo 

schválení rozpočtu městské části pro rok 2017 

ve  výši 5.700.000 Kč a  rozdělení dotací občan-

ským sdružením.

Zastupitelé dále schválili návrhy dohod o pra-

covní činnosti pro rok 2017, udělili starostovi pl-

nou moc k uzavírání dohod o provedení práce pro 

rok 2017, schválili seznam kulturních akcí, které 

budou mít výjimku z  obecně závazné vyhlášky 

o  ochraně nočního klidu a  odsouhlasili termíny 

zasedání zastupitelstva pro nadcházející rok.
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letí kalendářního roku. Výše poplatku je jednotná 

pro město Opava i jeho městské části. Poplatek je 

možné uhradit hotově na úřadu městské části, pří-

padně převodem na účet, jehož číslo a variabilní 

symbol vám sdělí ekonomka úřadu.

Proběhla kontrola evidence přihlášených psů 

v naší městské části, v příštím roce budou probíhat 

namátkové kontroly z odboru daní a poplatků, kdy 

bude kontrolován nahlášený počet se skutečností. 

Poplatky je možné uhradit do konce prvního čtvrt-

KONTROLA EVIDENCE PŘIHLÁŠENÝCH PSŮ
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PRONÁJEM

Vávrovice – sál Sokolovny MČ
Sál (kapacita 80 míst) Sportovní akce Výdělečné akce Soukromé akce

 35 Kč 

na osobu/1hod.

1100 Kč

na den

550 Kč 

na den

* Občanská sdružení MČ nájem neplatí. 

Vávrovice – Dům služeb, Jantarová ulice č. 40
Společenská místnost 
(kapacita 40 míst)

od pátku 15 h do neděle 12 h do 12 hodin

zimní období letní období zimní období letní období

726 Kč 605 Kč 363 Kč 242 Kč

Nebytový prostor 
(2 místnosti v přízemí vlevo)

do 5 hodin

152 Kč

Držkovice – Kulturní dům
Sál (kapacita 80 míst) od pátku 15 h do neděle 12 h do 12 hodin

zimní období letní období zimní období letní období

1 815 1 452 Kč 908 Kč 726 Kč 

Cena nájmu je stanovena vč. spotřeby energií (voda, topení, el. energie). Zimní období: 1. 10. - 30. 4.
Objednávky a rezervace: Romana Foltýnová, tel. 604 229 418. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

PŮJČOVNÉ (Doba zapůjčky max. 3 dny)

Párty stan 8 x 5 m 500 Kč 

Pivní set 50 Kč 

STOČNÉ

1 m3 30,48 Kč

1 m3 – majitelé čističek 15,24 Kč 

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ (splatný nejpozději do 31. března 2017)

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

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ OD 1. 1. 2017
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V  průběhu ledna proběhne čistění příkopů 

u  kolejí ve  Vávrovicích u  zahrádkářské kolonie 

ve  směru do  Držkovic. Při přívalových deštích 

zanesené příkopy nestačí odvádět vodu z  polí 

a v  letních měsících tak došlo ke dvěma zápla-

vám přilehlých ulic.

Čištění provede fi rma Levay a bude hrazeno 

z rozpočtu Statutárního města Opava.

ČIŠTĚNÍ MELIORAČNÍCH PŘÍKOPŮ

vali pozor na uchycení plastových voněk apod., 

neboť tyto ucpávají nebo poškozují na přečer-

pávacích stanicích čerpadla. Dále je zakázáno 

do kanalizace vylévat nezředěné agresivní lát-

ky, ředidla apod., které následně zahubí bakte-

rie čistící odpadní vody.

Z  důvodu překročení limitu vypouštěné-

ho čpavku v  letech 2014 a 2016 z čističky od-

padních vod ve Vávrovicích v  době sucha byla 

městské části udělena pokuta 15.000 Kč. Aby 

se situace neopakovala, bylo zakoupeno nové 

dmychadlo, které by mělo zajistit lepší fungo-

vání bakterií čistících odpadní vody. Instalace 

nového dmychadla navazuje na  generální 

opravu technologické části z loňského roku.

V srpnu letošního roku byl proveden moni-

toring stavu kanalizačního řadu na ulicích No-

vosvětská, K Celnici a Chmelová ve Vávrovicích. 

Důvodem monitoringu byla potřeba zjištění 

aktuálního stavu kanalizace a zjištění, zda-li je 

možné stávající potrubí vyvložkovat bez nut-

nosti výkopových prací. Monitoring zároveň 

prověřil stav přípojek rodinných domů, přepa-

dů z žump a podobně.

V příštím roce bude provedeno tlakové čiš-

tění kanalizace na ulici Novosvětské a K Celnici, 

kanalizace na  ulici Chmelová již byla tlakově 

vyčištěna po letních přívalových deštích.

Ve spojitosti s kanalizacemi žádáme obča-

ny, aby do kanalizace nesplachovali hadry, dá-

MONITORING KANALIZACÍ, NOVÉ DMYCHADLO ČOV

dějnic, oslavu dětského dne, uvidíte se s námi na 

obecních slavnostech i na nějaké podzimní akci. 

Doufáme, že nám zachováte svou přízeň i nadále.

Pro nadcházející svátky Vám přejeme klidné 

pohodové chvíle se svými nejbližšími, šťastné 

vykročení do nového roku a stálý úsměv na rtech.

Za KRPŠ Lucie Becková

Klub rodičů a přátel školy ve Vávrovicích se 

v  letošním roce setkal na svých akcích s velkou 

návštěvností, za což patří všem dětem a jejich 

rodičům velké díky. Je to pro nás signál, že naše 

práce, nápady a uskutečněné akce mají svůj smy-

sl, proto i v příštím roce zůstaneme u našich stálic. 

Těšit se můžete na dětský karneval, pálení čaro-

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY
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Dotace občanským sdružením pro rok 2017

Občanské sdružení Výše dotace
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Sbor dobrovolných hasičů Držkovice

20.000 Kč

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Sbor dobrovolných hasičů Palhanec

30.000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Vávrovice 
organizační jednotka sdružení se sídlem ve Vávrovicích

45.000 Kč

TJ Palhanec, občanské sdružení se sídlem v Opavě 35.000 Kč

Fotbalový klub NOVA Vávrovice, občanské sdružení 70.000 Kč

Tělocvičná jednota SOKOL Vávrovice 20.000 Kč

Volejbalový klub Karlovec Vodárenská, občanské sdružení 15.000 Kč

Myslivecký spolek Opavice, se sídlem ve Vávrovicích 8.000 Kč

Rybářská parta hic z Vávrovic, občanské sdružení 7.000 Kč

Klub rodičů a přátel školy ve Vávrovicích, z.s. 25.000 Kč

Knihovna  ve Vávrovicích pro-
šla rekonstrukcí, kromě výmalby 
byla na  začátku září vybavena 
novými policemi na  knihy, sto-
lem a  pultem, nové je rovněž 
osvětlení. „Ráda bych podě-
kovala zastupitelstvu městské 
části Vávrovice za  rekonstrukci 
knihovny a  hlavně za  vybavení 
novým nábytkem. Zvláštní po-
děkování patří zaměstnancům 
úřadu za pomoc při vystěhování 
i  nastěhování knih,“ poděkovala 
za  všechny čtenáře knihovnice 
Naděžda Kejlová.

Knihovna patří pod Knihovnu Petra Bezru-
če v  Opavě a  běžně je otevřena každé pondělí 
od 15:30 do 18:30. Roční poplatek za půjčování 

knih je 50 Kč, knihy jsou ve tříměsíčních interva-
lech obměňovány.

V  pondělky 19. a  26. prosince 2016 
bude knihovna uzavřena, znovu otevřena 
budě opět v roce 2017.

REKONSTRUKCE KNIHOVNY
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V sobotu 12. 11. 2016 uspořádal Myslivecký spo-

lek Opavice, z.s. se sídlem ve Vávrovicích tradiční hon. 

Na něm se sešlo 16 myslivců, 18 honců a 6 myslivecky 

upotřebitelných psů. Hon probíhal na katastrech Vá-

vrovic, Palhance a  Jarkovic. Nejdříve se udělaly dvě 

leče u rybníků (kamplů) a pak remízek u kolejí. Pak se 

všichni přesunuli k remízkám u vodopádu, k pískovně 

a pak na Tůmovo pole. Předposlední leč byla směřo-

vaná do Jarkovic. Na honu se ulovilo 14 kohoutů ba-

žantů, 1 zajíc a 1 liška. 

Po skončení honu se účastníci přesunuli do Kultur-

ního domu ve Vlaštovičkách, kde probíhala poslední 

leč, která byla od  17 hodiny přístupna pro všechny. 

V programu bylo vyhodnocení obrázků, které namalo-

valy děti, tématem byl les. Poté následovalo pasování 

na krále honu p. Baiera, pasování lovce srnčí zvěře Petra 

Zalibora, pasování lovce černé zvěře Oldřicha Slaniny 

a  pasování nejlepšího honce Miloslava Satkeho ml. 

Předány byly dary k  uzavření „mysliveckého“ sňatku 

pro novomanžele Zaliborovy a k sedmdesátinám panu 

nejvyššímu lovčímu Ing. Režnarovi. Následoval tradiční 

myslivecký soud a závěr programu uzavřela tombola, 

kde bylo kolem 160 cen. K  jídlu byl připraven guláš, 

svíčková na smetaně a kančí se zelím. K tanci a posle-

chu hrál Jožka s  harmonikou. Na  závěr děkuji všem 

myslivcům a honcům za zdárný průběh honu, všem 

sponzorům za věcné a finanční dary na podporu naší 

tomboly a všem hostům za účast na naší akci.

Mgr. Jakub Morbitzer, předseda

TRADIČNÍ HON MYSLIVECKÉHO SPOLKU OPAVICE
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Stejně jako v minulých letech bude Charita 
Opava pořádat Tříkrálovou sbírku. Ta bude pro-
bíhat v období 1. až 15. ledna 2017, výtěžek ze 
sbírky bude použit na  nákup zdravotnického 
materiálu pro klienty ošetřovatelské, pečo-
vatelské a  hospicové péče, pro pečovatelskou 
službu bychom rádi pořídili tolik potřebné 
auto, dále vysokozdvižný vozík pro chráněné 

technické dílny, zaměstnávající osoby znevý-
hodněné na  trhu práce, a  v  neposlední řadě 
bychom rádi provedli stavební úpravy pro 
sociálně terapeutickou dílnu Radost, určenou 
mentálně postiženým.

Koledníci budou mít zapečetěnou poklad-
ničku a budou doprovázeni osobou starší 15 let 
s řádně vyplněnou průkazkou.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

bradlím. Všechny přejezdy na trati jsou nově 

se signalizačním zařízením a závorami. Kro-

mě zrychlení cestování vlakem by se tak měl 

zvýšit i komfort pro čekající cestující, vlaky by 

měly opět jezdit od 20. 12. 2016.

V rámci rekonstrukce tratě z Opavy do Kr-

nova byla mimo jiné postavena nová vlaková 

zastávka ve Vávrovicích. Zrušena byla část ná-

stupiště, zbývající část byla opravena, osaze-

na novou informační tabulí, osvětlením a zá-

NOVÉ ZÁVORY A VLAKOVÁ ZASTÁVKA VE VÁVROVICÍCH

POZVÁNKA NA TURNAJ
T. J. SOKOL Vávrovice

pořádá ve čtvrtek 29. 12. 2016 ve 14.00 hodin v Sokolovně ve Vávrovicích

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE PRO VEŘEJNOST  

Turnaj je určen pro hráče, kteří nehrají žádnou soutěž ve stolním tenise a jsou občany MČ Vávrovice.

Startovné: 50 Kč na osobu. Přihlášky na e-mailu: sokolvavrovice@seznam.cz do 27. 12. 2016. 
Pokud bude přihlášeno méně než 6 hráčů, turnaj se ruší. Všem přihlášeným odepíšeme.

Propozice turnaje: 14:00 h prezentace, 14:15 h losování, 14:20 h začátek zápasů.

Po skončení bude vyhlášení výsledků + malé občerstvení.
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Dětí, které sportují, ubývá. Přesto už v So-
kole Vávrovice trénuje a  hraje okresní přebor 
ve stolním tenise 10 dětí. Oproti minulé sezó-
ně jsme do okresního přeboru přihlásili už dvě 
družstva žáků a navíc i družstvo dospělých - ro-
dičů těchto žáků.

Za družstvo dospělých už hraje i první od-
chovanec vávrovického žákovského stolního 
tenisu - třináctiletý Honza Šípek.

Nehrajeme ale jen stolní tenis. Byli jsme 
s  dětmi v  bruntálském bazénu, na  naučném 
programu o  lese, na  Slezské hartě, na  výletě 
na kole v Krnově a taky se Sokolem na autobu-
sovém výletě na Červenohorském sedle.

Chceme ke sportování přitáhnout co nejví-
ce dětí a dělat to tak, aby u toho vydrželi i v do-
spělosti. Na mém přikladu, ale také u Vlastíka 
Svobody (promiň, Vlastíku) je zřejmé, že stolní 

tenis se dá hrát i ve stáří. A ve vávrovické Soko-
lově jsou pro to zatím solidní podmínky.

Pokud máte podobný názor a chtěli byste, 
ať vaše dítě pravidelně sportuje, pak s  ním 
přijďte kteroukoli neděli v 9 hodin do Sokolov-
ny. A uvidíte, třeba to zkusíte i Vy.

Ing. Jiří Hadámek, 
trenér žáků Sokola Vávrovice

STOLNÍ TENIS DĚTÍ A RODIČŮ

0
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FOTOGRAFIE Z VEČERA SENIORŮ A SETKÁNÍ SLOŽEK

1



JUBILANTI
prosinec
Tkačík Luděk (50 let)

Dubový Vlastimil (60 let)

Kořistka Alois (80 let)

Juštíková Marie (90 let)

leden
Pchálková Lenka (50 let)

Kolarczyková Zita (55 let)

Dastigová Jarmila (65 let)

Schreier Jan (80 let)

Malíková Alice (85 let)

únor
Kanioková Monika (50 let)

Štalzerová Pavla (55 let)

Kremer Josef (55 let)

Blaščíková Světlana (55 let)

Hanák Vladimír (60 let)

Kejlová Naděžda (65 let)

Kršík Štěpán (65 let)

Matoušů Zdeněk (70 let)

Složilová Jaroslava (70 let)

Chráska Pavel (70 let)

Šimek Zdeněk (75 let)

Pompová Věra (80 let)

Pastrňáková Olga (85 let)

• Proběhla inventura majetku a budov úřadu 
městské části a svěřeného majetku JSDH

• Tradiční schůzka s vedením města a starosty 
všech městských částí

• Schůzka s fi rmou Levay, týkající se plánovaného 
čištění příkopů

• Pracovníci městské části vyčistili příkopy u mrazíren

• Oprava spojky automobilu Gazelle

• Nákup nových dveří pro TJ Palhanec

• Schůzka, týkající se chybové komunikace 
rozhlasu a možnosti posílení hlásných míst

• Výměna koberců a nové nábytkové skříně 
v kancelářích úřadu městské části

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ

Blahopřejeme!

Úřad městské části Vávrovice bude v období od 22.12.2016 do 1.1.2017 uzavřen. V přípa-

dě potřeby je možné kontaktovat starostu, místostarostu i ekonomku telefonicky nebo 

e-mailem. Kontaktní údaje naleznete níže.

Opakovaně apelujeme na  spoluobča-

ny, aby uklízeli po  svých čtyřnohých mi-

láčcích, udržovali pořádek u  kontejnerů 

na papír, sklo, plasty a bioodpad.

Nepořádek uklízejí naši pracovníci čas-

to také na  zastávkách MHD, jedná se ze-

jména o nedopalky a drobné obaly!

NEPOŘÁDEK V MĚSTSKÉ ČÁSTI

V úterý 3. ledna 2017 bude pošta ve Vá-

vrovicích otevřena pouze v  odpoledních 

hodinách!

POŠTA

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.


