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KALENDÁŘ AKCÍ

STAVĚNÍ MÁJE   
28. 4. 2018, 14:30 hod., u hasičské zbrojnice na Palhanci. 

ČARODĚJNICE 2018   
27. 4. 2018, 16:30 hod., na hřišti FK Nova ve Vávrovicích. 

PRIMÁTORKY 2018    
12. 5. 2018, 13:00 hod., v Milostovicích

Soutěž zásahových JSDH o pohár primátora města Opavy.

KÁCENÍ MÁJE
26. 5. 2018, 15:00 hod., u zbrojnice na Palhanci.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ I 2018   
9. 6. 2018, 10:00 hod., v areálu volejbalového hřiště na Karlovci. 

DĚTSKÝ DEN V SOKOLOVNĚ   
9. 6. 2018, 14:00 hod., v areálu Sokolovny ve Vávrovicích. 
Pořádá restaurace Sokolovna ve spolupráci s TJ Sokol Vávrovice.

BENÁTSKÁ NOC   
15. 6. 2018, 19:30 hod., v areálu Sokolovny ve Vávrovicích. 

Pořádá klub rodičů ZŠ ve Vávrovicích.

MSP 2018   
16. 6. 2018, 14:00 hod., na fotbalovém hřišti FK Nova ve Vávrovicích. 

Pořádá SDH Vávrovice.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ II 2018   
23. 6. 2018, 10:00 hod., v areálu volejbalového hřiště na Karlovci. 

NECKYÁDA 2018   
30. 6. 2018, 13:00 hod., start z Držkovic z pláže na polské straně,

cíl v areálu Sokolovny ve Vávrovicích. Pořádá SDH Vávrovice.

Informace o akcích naleznete na www.vavrovice.eu.



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
máme za  sebou zimní období, čas ma-

sopustu a  za  dveřmi jsou svátky jara - Veli-
konoce. V  zimním období proběhl hasičský 
ples a  rovněž ples městské části, uskutečnily 
se valné hromady sdružení působících v  naší 
městské části, které nejen hodnotily činnost, 
ale stanovily i cíle pro letošní rok. 

Kulturní a  společenskou činnost považuji 
za důležitou pro správné fungování naší měst-
ské části, proto jsem se většiny těchto valných 
hromad zúčastnil osobně, abych naše spolky 
podpořil a  vyslechl si jejich potřeby, které se 
snažíme dle možností rozpočtu financovat.

Kromě schůzování a  plesání jsme na  úřa-
dě připravovali celou řadu investičních akcí, 
z  těch letošních bude největší revitalizace 
parku ve Vávrovicích, kterou jsme již započali 
kácením nemocných stromů. V průběhu dubna 
by mělo proběhnout výběrové řízení na zhoto-
vitele a následovat by měla samotná realizace.

Pokácena byla také lípa u památníku pad-
lých u  školy ve Vávrovicích, kde bude prostor 
opraven a na konci léta v rámci slavností měst-
ské části vysazena lípa nová.

Pracovníci údržby byli vybaveni novou mo-
torovou pilou, zásahové jednotce hasičů byly 
zakoupeny nové vysílačky a hasiči na Palhanci 

dostanou novou 
výzbroj pro zása-
hy proti bodavé-
mu hmyzu.

V rámci zvý-
šení dopravní 
b e z p e č n o s t i 
budou na  ne-
přehledné kři-
žovatce ulic No-
vosvětská a  K  Celnici umístěny nové značky 
STOP s  reflexním podbarvením a  nakreslena 
bude příčná čára souvislá. Na  křižovatce ulic 
K Celnici a Jantarová budou nakresleny optic-
ké psychologické brzdy a zřízeny dva přechody 
pro chodce.

Mé poděkování patří všem koledníkům 
a  dárcům, kteří se zúčastnili nebo přispěli 
do  Tříkrálové sbírky. Na  potřebné projekty 
Charity Opava se v  naší městské části vybra-
lo 44.386 Kč, což je nejvyšší vybraná částka 
za celou dobu trvání sbírky.

Přeji Vám krásné prožití velikonočních 
svátků i nadcházejících jarních měsíců.
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starosta

Ve  Vávrovicích proběhne očkování v  sobotu 

15. dubna 2018 po 8. hodině. Objednávky na oč-

kování psů ve  Vávrovicích je možné rezervovat 

osobně u  paní Marty Pruskové nebo na  telefon-

ním čísle 737 442 887.

Také v  letošním roce proběhne hromadné 

očkování psů. V Držkovicích se očkování usku-

teční v  pátek 13. dubna 2018,  a to od 16 ho-

din. Objednávky je možné nahlásit u  paní Anny 

Fiedlerové. 

OČKOVÁNÍ PSŮ



Dvaatřicáté zasedání zastupitelstva se 

uskutečnilo 29. ledna 2018 za účasti všech členů 

zastupitelstva. 

Zastupitelé schválili nákup osmi stromů Acer 

platanum na výměnu za uschlé stromy v aleji mezi 

Vávrovicemi a Držkovicemi. Dále schválili zhotove-

ní přechodu na ulici Jantarové, nákup osmi radio-

stanic Motorola Mototrbo DP1400 včetně dvou 

kusů nabíjecích stanic pro potřeby zásahových 

jednotek Vávrovice a  Palhanec, nákup motorové 

řetězové pily Husqvarna 543xp včetně ochranných 

pomůcek a pokácení čtyř stromů v parku a u pa-

mátníku na ulici Jantarová ve Vávrovicích.

Zastupitelé rovněž schválili dodatek smlouvy 

o  nájmu nebytových prostor, týkající se rozšíření 

dílny údržby, a novou pojistnou smlouvu zásahové 

jednotky Vávrovice.

Schválena byla rovněž ekologická likvidace 

automobilu Ford Tranzit, který byl využíván pro 

potřeby zásahové jednotky z Držkovic.

ZASTUPITELSTVO
Třiatřicáté jednání zastupitelstva proběhlo 

26. února 2018 za účasti sedmi zastupitelů, dva byli 

omluveni. Zastupitelé schválili zhotovení přechodu 

pro chodce na ulici K Celnici v prostoru parku a nového 

dopravního značení na ulici Novosvětská.

Dále zastupitelé schválili nájemní smlouvu 

na šatny a zázemí TJ Palhanec, které jsou z části umís-

těné na pozemcích Povodí Odry.

Zastupitelé neschválili prodej parcely číslo 

2081/2 o výměře 78 m2 v katastrálním území Opava-

-Předměstí u rodinného domu na Karlovci.

Čtyřiatřicáté jednání zastupitelstva se 

uskutečnilo 26. března 2018 za účasti osmi členů 

zastupitelstva, jeden člen byl omluven.

Zastupitelé schválili návrh na opravu prostoru 

památníku padlých u školy ve Vávrovicích, prodej 

parcely 10/3 o rozloze 819 m2 v katastrálním úze-

mí Opava-Držkovice a dotační smlouvu pro mysli-

vecký spolek OPAVICE na nákup obojku TRACKER 

G400 a sklopce pro odchyt lišek a jezevců.
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duševním po-

stižením (sta-

vební úpravy 

prostor z  dů-

vodů zvýše-

né poptávky 

po  této služ-

bě) a  pro lidi, 

kteří nemo-

hou najít práci 

z důvodu různých handicapů (pořízení vozidla 

pro dopravu materiálu Chráněných technických 

dílen).

Charita Opava děkuje všem občanům 

za  štědrost, koledníkům, kteří vyrazili do  ulic 

a obětovali svůj čas a pohodlí, za jejich ochotu 

a obětavost.

Ve  Vávrovicích se vykoledovalo 25.423 Kč, 

na  Palhanci 8.546 Kč, na  Karlovci 5.930 Kč 

a v Držkovicích 4.487 Kč. Celkově se v Opavské 

charitě vykoledovalo 2.190.037 Kč.

Výnos bude použit pro nemocné seniory 

a pacienty v terminálním stádiu (pořízení vozi-

dla na CNG, nákup zdravotnického materiálu), 

lidem, kteří se dostali do krizové situace nebo 

hmotné nouze, osobám s  mentálním nebo 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
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Upozorňujeme všechny majitele psů 

na  splatnost poplatku ze psů. Poplatek má být 

uhrazen vždy do 31. března kalendářního roku!

Poplatek je možné uhradit hotově na úřadu 

městské části, případně převodem na účet s uve-

dením variabilního symbolu. Oba údaje vám 

sdělíme telefonicky nebo e-mailem na úřadu 

městské části.

Nově je možné na úřadu městské části hradit 

i stočné za odpady odváděné do čističky ve Vá-

vrovicích. Na Palhanci a Karlovci je nutné platit 

stočné dle údajů zaslaných ve faktuře SmVaK.

POPLATEK ZE PSŮ, STOČNÉ

Zároveň jsme byli upozorněni na  opakující se 

výskyt vytříděného odpadu uloženého v  taškách 

u  rodinného domu na  Jantarové ulici číslo  65b 

(Schölzigovi), odpad je zde odkládán v  nočních 

hodinách. Pokud jsou víčka a hliník určeny pro sběr 

školy, dodávejte tříděný odpad přímo do školy.

Stejně jako v  loňském roce budou přistaveny 

velkoobjemové kontejnery na  biologický odpad. 

Termín přistavení je 

stanoven na  9.  4.  2018 

od  14  do  18 hodin. Kon-

tejnery budou umístěny 

na  Karlovci na  ulici Vo-

dárenská, na  Palhanci 

na  ulici U Lávky u Skiser-

visu Jaglarz, ve  Vávrovi-

cích u školy a na ulici No-

vosvětské u  bytovek 

a v Držkovicích u kaple.

Chtěli bychom všech-

ny, kteří kontejnery vyu-

žijí, požádat, aby větve ze 

stromů nařezali nebo na-

stříhali na menší části, aby bylo místo v kontejneru 

co nejlépe využito!

Kromě velkoobjemových kontejnerů budou 

do poloviny dubna opět po celé městské části roz-

vezené také hnědé kontejnery na bioodpad, které 

budou sloužit až do  podzimu s  vyvážkou jednou 

týdně. První odvoz bioodpadu z kontejnerů i popel-

nic proběhne v úterý 17. dubna.

Dále vyzýváme občany, aby udržovali pořádek 

u kontejnerů na bioodpad, plasty, sklo a papír. Po-

kud jsou kontejnery plné, nedávejte odpad ke kon-

tejnerům, ale počkejte s jeho uložením po vyprázd-

nění kontejnerů nebo odpad odvezte do jiného 

kontejneru v naší městské části.

Pro větší odpady pak využijte služeb sběrné-

ho dvora na  ulici Přemyslovců v  Jaktaři, který je 

otevřen ve všední dny od 11 do 17:30 a v sobotu 

od 8 do 11 hodin.

KONTEJNERY



na místě, bude se jí dále zabývat oddělení přestup-

ků, odboru vnitřních věcí Magistrátu města Opavy.

Jak se tedy bránit? Hlavní je nevěřit nezná-

mým lidem a nepouštět si je do svých obydlí. Jejich 

návštěvu si ověřit nejen předložením příslušných 

dokladů, ale případně i  zavolat na  instituce, od-

kud přichází a zeptat se, jestli jsou opravdu jejich 

zaměstnanci. Pamatujte si, že výhodné nabídky 

se mezi dveřmi neuzavírají a čas, který si zkrátíte 

rychlým podepsáním smlouvy, investujete pak 

do  jejího zrušení. Při jakémkoliv podezření, že 

byste mohli být obětí protiprávního jednání, ihned 

volejte bezplatnou linku tísňového volání 158 Po-

licie České republiky nebo Městskou policii Opava 

číslo 156. Přivolaná hlídka provede kontrolu těchto 

neznámých osob a zjistí, zda se opravdu nejedná 

o podvodné chování.

Pozor! Pokud vám prodejce před schůzkou 

zavolá a vy potvrdíte, že může přijít, nejedná se již 

o podomní prodej. Zvláště u osob seniorského věku 

je zde na místě zvýšená opatrnost.

Co dělat v  případě, že jste podepsali? 
Podlehnout nátlaku vyškolených podomních 

prodejců není vůbec těžké. Když vám pak v rukou 

zůstane smlouva, kterou jste původně nechtěli po-

depsat, a vůbec se vám dodavatele energie měnit 

nechce, můžete od  smlouvy podle občanského 

zákoníku ještě do  14 dnů od  podpisu odstoupit. 

Energetický zákon lhůtu na možné odstoupení ješ-

tě prodlužuje. Pokud byla smlouva podepsána dis-

tančně nebo mimo obchodní prostory dodavatele, 

lze ji vypovědět ještě 15 dnů po zahájení dodávky. 

Odstoupení od smlouvy je však nutné poslat doda-

vateli písemně, nejlépe s tzv. doručenkou. 

MĚSTSKÁ POLICIE OPAVA

Městská policie v  posledních týdnech zazna-

menala nárůst případů podomních prodejců, kteří 

občanům nabízeli „výhodný nákup energie“. Avšak 

pohádka o levné energii, kterou obchodníci vyprá-

ví u dveří, většinou nemá šťastný konec. V Opavě 

přitom od roku 2015 platí zákaz podomního pro-

deje na  celém území města včetně městských 

částí. Magistrát neuděluje žádné výjimky a nemá 

dohodu s  žádnou společností, která by mohla 

veřejnosti nabízet například změnu dodavatele 

energií.

Jeden z posledních případů se odehrál ve čtvr-

tek 15. 2. 2018 v odpoledních hodinách, kdy tís-

ňovou linku 156 kontaktoval syn místní seniorky 

poté, co se dozvěděl, že u  ní v  bytě byla nějaká 

mladá slečna, která se představila jako pracovnice 

fi rmy Innogy a nabízela ji novou smlouvu. Vyslaná 

hlídka po příjezdu zjistila, že 69letá žena neměla 

s  obchodnicí předem domluvenou schůzku. Dále 

strážníkům uvedla, že slečny, co tímto způsobem 

nabízely uzavření smlouvy, byly dvě. Jedna vešla 

do  jejího bytu a  druhá šla někam pryč. Seniorka 

bohužel lákavé nabídce podlehla a novou smlou-

vu s  hlavičkou fi rmy Bohemia Energy o  dodávce 

zemního plynu podepsala. Syn k této věci dodal, 

že smlouva, kterou jeho maminka uzavřela, se mu 

jeví jako nevýhodná, a proto od ní odstoupí. Ná-

sledně byl hlídkou MP poučen, jak v tomto případě 

postupovat. Posléze strážníci projeli nejbližší okolí, 

aby zkontrolovali, zda se někde nenachází osoba 

odpovídající popisu. Bohužel s  negativním vý-

sledkem. Na základě výše uvedených skutečností 

bylo pojato důvodné podezření z porušení nařízení 

obce, čímž byla naplněna skutková podstata pře-

stupku. Jelikož nebylo možné tuto událost vyřešit 

PORUŠOVÁNÍ ZÁKAZU PODOMNÍHO PRODEJE V OPAVĚ
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Zápis žactva do  1. tříd ZŠ pro školní 
rok 2018/2019 se koná ve čtvrtek 5. dubna 
a v pátek 6. dubna 2018 od 14 do 18 hodin.
Rodiče nebo zákonní zástupci přinesou k  zápi-

su rodný list dítěte. Podle Obecně závazné 

vyhlášky č. 1/2016 je stanoven jediný spádový 

obvod pro všechny ZŠ zřizované statutárním 

městem Opava, a to celé území města. 

Žádosti o  přijetí dítěte k  předškolní-
mu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 
(včetně související dokumentace) do  ma-
teřské školy je možno podat ve  dnech 

2.  a  3.  května 2018 v  době od  8-16 ho-
din. O  přijetí dítěte do  předškolního zařízení 

rozhoduje ředitel příslušné MŠ za  podmínek 

stanovených § 34 zákona č. 561/2004 Sb., 

o  předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

a  při přijímání postupuje podle správního 

řádu (§ 165 odst. 2 písm. b) školského záko-

na). Při přijímání dětí k  předškolnímu vzdě-

lávání je třeba dodržet tyto podmínky: Jesle 

nebo mateřská škola mohou přijmout pouze 

dítě, které se podrobilo stanoveným pravidel-

ným očkováním, má doklad, že je proti nákaze 

imunní nebo se nemůže očkování podrobit 

pro trvalou kontraindikaci. Žádáme rodiče, 

aby si žádost o  přijetí dítěte k  předškolnímu 

vzdělávání v MŠ vyzvedli tak, aby v den zápi-

su byla potvrzena dětským lékařem o  povin-

ném očkování. Výjimku z povinného očkování 

představují pouze děti, pro které je předškolní 

vzdělávání od  školního roku 2018/19 povin-

né. O  přijetí dítěte se zdravotním postižením 

rozhodne ředitel MŠ na  základě písemného 

vyjádření školského 

poradenského zaříze-

ní, popříp. také regis-

trujícího lékaře.

Výzva veřejnos-
ti. Pravidelný jarní 
sběr starého papíru plánuje školní družina 

v  týdnu od  9.  do  13.  dubna 2018. Po  celý 

týden bude před školou na  Chmelové ulici při-

staven sběrný kontejner, do kterého můžete pa-

pír vkládat sami. Děkujeme, že nám pomáháte 

chránit společné životní prostředí.

Již s  předstihem zveme všechny občany 

na  oslavy opavského Dne Země, která se tra-

dičně uskuteční v  centru Opavy na  Náměstí 
Osvoboditelů v  neděli 22. dubna 2018 
od 13-18 hodin. Zástupci naší školy zde budou 

prezentovat aktuální environmentální aktivity, 

mj. zaměřené i na novou oblast Ekoškoly – JÍD-

LO. Nenechte si ujít tuto jedinečnou městskou 

akci. V  případě nepříznivého počasí se termín 

přesouvá na neděli 29. 4. 2018.

Škola se připravuje na  rekonstrukci kotel-

ny. V  měsíci únoru proběhlo Výběrové řízení 
na zakázku malého rozsahu „ZŠ a MŠ Váv-
rovice – výměna kotlů“. Zkraje března došlo 

k  posouzení a  hodnocení nabídek. Vybrán byl 

projekt společnosti KVB Energy s.r.o. v hodnotě 

280  860 Kč.  Škola získala na  tuto rekonstrukci 

příspěvek zřizovatele ve výši 150 tis. Kč, zbývají-

cí částku uhradí z vlastních zdrojů. Samotná akce 

proběhne na počátku hlavních prázdnin. Školáci 

si slibují úsporu tepla i fi nančních prostředků.

Mgr. Pavel Gregor,

ředitel školy

ŠKOLA AVIZUJE
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Klub důchodců uspořádal 12. února 2018 
přednášku na  téma „Šmejdi versus senioři“. 
Přednášela tisková mluvčí Městské policie Petra 
Wittek Stonišová, celá přednáška byla velice po-
učná a zajímavá.

Jako každoročně náš klub pořádá zájezd pro 
důchodce, tentokrát ve  středu 23. května 2018 
na  výlet do  Slavkova u  Brna. Bližší informace 
a rezervace na čísle 721 157 804.

Zdeňka Konečná, předsedkyně klubu

KLUB DŮCHODCŮ

„Medvěde, medvěde, kdopak tebe povede?“
Kdo tou naší obcí projde, ke každému domu dojde?

Takto oznamovaly děti naší mateřinky svůj 
tradiční masopustní průvod, který letos probíhal 
z  části i  s  televizním doprovodem. Za  to, že se 
průvod malých maškaráčků vydařil, vděčíme ne-
jen příznivému počasí, ale také rodičům a všem 
naším příznivcům. Věříme, že jsme potěšili nejen 
písničkou, ale také malým dárečkem. Touto ces-
tou bychom ještě jednou chtěli všem poděkovat 
za přízeň a nejen sladkou odměnu.

Maškaráčci z mateřinky

MASOPUST



FOTOGRAFIE Z PLESU MĚSTSKÉ ČÁSTI VÁVROVICE

Vedení městské části děkuje fi rmám Bidfood 
Opava, Kamenictví Ludwig, Moravskoslezské cuk-
rovary, Kovošrot Ritschny, Femont Opava, Mlýn 

Herber, Ferram, Grambal Stavby, ZD Hraničář Lo-
děnice, kadeřnictví Renata Repková a  Hospoda 
Sokolovna za sponzorské dary a věcné ceny.

Vyvrcholením loňské sezony 
jako tradičně byl vánoční turnaj 
ve  stolním tenise dětí a  rodičů 
ve  čtyřhře. V  ideálním termínu 
23. prosince, kdy otcové a  děti 
doma jen překáží, se sešlo v so-
kolovně 8 párů, které si to roz-
daly každý s každým. Kluci to už 
hrají na slušné úrovni a ani rodi-
če se nemají za co stydět. Proto 
byly zápasy dramatické a diváci 
se měli na co dívat. Není důležité, kdo vyhrál. Vy-
hráli všichni, protože se utužily vztahy mez rodiči 
a dětmi a všichni si vychutnali přátelskou předvá-
noční náladu. A když k tomu přidáme dárky, které 

PINEC DĚTÍ

si děti dávaly mezi sebou, zpívání písniček 
s kytarou a závěrečné posezení u cukroví, tak 
se už můžeme těšit na další Vánoce.

                                    Jiří Hadámek
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Myslivecký spolek Opavice 

na  sklonku roku uspořádal několik 

akcí. Především se jednalo o  troje 

krmení zvěře. Nejdříve nás oslovila 

Základní umělecká škola z  Opavy. 

Několik jejich dětí za  doprovodu ně-

kolika rodičů a učitelů si jedno sobotní 

prosincové dopoledne zpestřili krás-

nou vycházkou. S dětmi jsme se sešli 

v hospůdce Vlaštovka, pak nás čekala 

cesta směrem k  remízku u  pískovny, 

cestou se děti podívaly na včelí stezku 

a daňky skvrnité, které ve Vlaštovičkách chová pan 

Pomp. V  pískovně děti vysypaly své zásoby, které 

pro zvěř přinesly a vydali jsme se na cestu zpátky, 

která vedla po hraniční „třešňové cestě“. V hospůdce 

bylo závěrečné posezení, pro děti přichystáno ob-

čerstvení a následně jim náš člen Milan Pustějovský 

odpovídal na veškeré otázky, které je zajímaly. 

Poté čekala ještě dvě vánoční krmení. Jedno ab-

solvovali děti a rodiče z Vlaštoviček, kterých se sešlo 

ve Vlaštovce kolem 30, a pak je čekala cesta do jam-

nického lesíka. Na Palhanci se sešlo dětí 8 a v po-

dobném počtu se zúčastnili i  dospělí v  hasičárně 

a následně se vydali na pochod spojený s krmením 

ve vodárenském lesíku a na  „kamplech“. Děkujeme 

všem, kteří se těchto akcí zúčastnili a zároveň velký 

dík patří lidem, kteří Davidu Kuchařovi poskytují kr-

mení v podobě suchého pečiva.

Poslední akcí roku 2017 byly Silvestrovské 

střelby, které jsme pořádali na  střelnici v  Jamnici. 

Nejdříve se ovšem obstoupil rybník a  proběhl lov 

na dravou zvěř a byl úspěšný. Pak se všichni držitelé 

zbrojních průkazů utkali ve střelbě na asfaltové ho-

luby.

Jakub Morbitzer,

předseda mysliveckého sdružení

MYSLIVECKÉ AKCE NA KONCI ROKU
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V  Předposlední den roku 2017 uspořádali 

hráči FK NOVA Vávrovice tradiční silvestrovský 

fotbálek. Počasí mírně kolem nuly a celkem sluš-

ný terén byl velikým lákadlem pro dobrou fotba-

lovou podívanou. Celkem se sešlo 26 lidí bažících 

po  tom se rozloučit se starým rokem pohybem 

po fotbalovém hřišti. V utkání bylo vidět několik 

povedených akcí a  hlavně velká chuť. Celkové 

skóre nebylo důležité, ale vyhráli jednobarevní 

v poměru 7:5, utkání přihlíželo asi 10 diváků a ti 

odvážnější si šli ještě po utkání posedět do Jit-

řenky, kde závěrečnou rozmluvou defi nitivně 

ukončili fotbalový rok 2017.

Předposlední víkend v lednu zajíždělo druž-

stvo dorostu na fotbalové soustředění na Malou 

Morávku. Útočištěm se jim stala „cukrovarská 

chata“. Celkem jelo 9 hráčů a 2 vedoucí. Počasí 

na  Malé Morávce přálo, teplota se pohybovala 

těsně pod nulou a sem tam bylo vidět, jak po-

letují sněhové vločky. 

Hráči byli na  soustředění 

rozděleni do  3 družstev 

a po celou dobu probíha-

la tzv. celosoustřeďovka, 

kdy sbírali body za  vše 

možné i  nemožné. Vítě-

zem této soutěže se stalo 

družstvo zelených v  se-

stavě Ondřej Černohor-

ský, Vít Šimeček a  Lukáš 

Hanel. O  druhé místo se 

podělili červení: Dušan 

Pavelek, Martin Pavelek 

a Adam Klásek s modrými: Jan Chryczyk, Patrik 

Kořínek a Jakub Kramný. 

Jakub Morbitzer

FOTBALOVÉ AKCE
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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.

JUBILANTI

Březen
Schreierová Dana (50 let)

Vrbická Jolana (50 let)

Berger Vladimír (55 let)

Martiník Maxmilián (70 let)

Šindlerová Marie (75 let)

Blaščíková Božena (80 let)

Engliš Jiří (80 let)

Špaček Josef (80 let)

Faulová Daniela (85 let)

Houžvová Hedvika (85 let)

Ficková Drahomíra (94 let)

Duben
Obrtelová Janeta (50 let)

Čepilová Libuše (50 let)

Orlíková Vladimíra (50 let)

Richlý Zdeněk (55 let)

Fitzková Bohumila (55 let)

Grigar Vilém (55 let)

Justichová Monika (55 let)

Olbrich Jan (55 let)

Škubníková Eva (60 let)

Matyášová Zdenka (60 let)

Gebauer Jiří (65 let)

Balová Vladimíra (65 let)

Grygarová Ludmila (70 let)

Hanák Josef (70 let)

Květen
Koláček Michal (55 let)

Ficková Jaroslava (60 let)

Weiss Miroslav (60 let)

Schindler Jan (65 let)

Chrásková Jana (70 let)

Romfeldová Věra (70 let)

Otipková Anna (80 let)

Vašková Marie (80 let)

Slanina Rudolf (92 let)

Červen
Smolková Pavlína (50 let)

Pfl egrová Simona (50 let)

Čepila Aleš (50 let)

Farkašová Jiřina (50 let)

Kaláč Jiří (55 let)

Engliš Jiří (55 let)

Maiwald Pavel (60 let)

Cejpek Jaroslav (60 let)

Vrbická Milada (65 let)

• Tradiční schůzka s vedením města se starosty 
všech městských částí.

• Pravidelné revize kotlů a elektrických zařízení.

• Odeslání zprávy o stavu vypouštěných vod 
z ČOV ve Vávrovicích.

• Zateplení stropu Sokolovny ve Vávrovicích, 
oprava žebříku na půdu ve zbrojnici.

• Opravy poškozených pivních setů.

• Vymalování sálu Sokolovny zaměstnanci úřadu.

• Schůzka s panem Štamberou, plánování 
programu Slavností městské části.

• Oprava nabouraného vozidla Gazelle naší údrž-
by, oprava bude hrazena z havarijní pojistky.

• Objednávka přistavení kontejnerů na bioodpad.

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ

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

kontaktujte úřad Městské části.

Blahopřejeme!


