2014
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Rokem 2014 vstupuje zastupitelstvo MČ do svého posledního roku ve stávajícím složení.
Vzhledem k podzimním volbám do zastupitelstva je tento rok pro splnění plánových i
neplánovaných akcí a investic o něco kratší.
Během roku 2013 zesnulo 12 lidí a narodilo se 14 dětí, k 1. lednu 2014 má městská část celkově
1294 obyvatel. V roce 2014 byly zkolaudovány dva nové domy.

Hned na začátku roku jsme se mohli všichni setkat s malými koledníky a jejich dospělým
doprovodem v rámci Tříkrálové sbírky, kterou každoročně pořádá Charita. Je vidět, že
nikomu z nás není lhostejný osud lidí, kterým výnos sbírky pomáhá (letos peníze pomohou
zlepšit pracovní prostředí v chráněné keramické dílně, opraví se z nich střechy chráněného
bydlení a další), o čemž svědčí každoroční výše vybraných peněžních darů, jež je letos opět
vyšší oproti minulým létům. Děti vybraly téměř 30 tisíc korun – v rámci Vávrovic to bylo
18.741 korun, v Držkovicích 3.166 korun a na Palhanci a Karlovci pak 7.925 korun. Všem
dárcům koledníci zanechali na „futrech“ vzkaz, který obyvatele domů ochrání po celý další
rok.
Zastupitelé se poprvé sešli 14. ledna a na svém jednání schválili rozpočet ve výši
3,672.000 Kč. V plánu je hned několik investic, mj. oprava interiéru kulturního domu
Držkovice (oprava omítek, malování, kuchyňská linka), oprava tanečního parketu v areálu
Sokolovny ve Vávrovicích, vč. okolního zatravnění, nebo třeba oprava fasády domu služeb
ve Vávrovicích. Zároveň bude zastupitelstvo žádat dotace na zřízení bezdrátového obecního
rozhlasu a Multifunkčního domu na Palhanci.
Rovněž byly přiděleny roční dotace jednotlivým občanským sdružením a probíraly se
jednotlivé připomínky občanů.
Co se týče počasí, tak nám nový rok začal opět bez sněhové pokrývky, nezvyklé teplo
pobláznilo i přírodu a mnohde byly vidět rozkvetlé stromy a keře. V polovině ledna velmi
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přituhlo a holomrazy trápily většinu republiky. A napadl první sníh, spíše poprašek, který
pár dnů vydržel. Jak rychle mrazy přišly, tak rychle poté ze dne na den skončily a opět jsme
byli bez sněhu.
U všech sborů dobrovolných hasičů proběhly valné hromady.
V rámci kultury se mnozí z nás pobavili na plese držkovických hasičů a TJ Sokol. Pokud
někomu vyhovuje jiný styl zábavy, mohl si zahrát šachy na palhaneckém šachovém turnaji,
který probíhal na přelomu roku, příp. se utkat na „Sněhovém turnaji“ v malé kopané. Šachy
opět ovládl Doc. Phdr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. a ve fotbale zvítězil tým Mladých pušek.

Sokolský ples
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U Sokolovny byly vyfrézovány pařezy po vykácených stromech a na Palhanci byla osazena
nová trafostanice v ulici U Transformátoru. Objednala se potřebná výzbroj pro vávrovické
hasiče (sací koš, savice, rozdělovače, oděvy) a na úřadě se sešli starostové všech městských
částí Opavy.
Starosta s místostarostou navštívili nejstarší obyvatelku MČ paní Marii Hadámkovou, která
v lednu oslavila krásné 95. narozeniny. Kromě ní oslavila 94. narozeniny i paní Alžběta
Hlaváčová z Karlovce.
Konec ledna patří tradičně školákům, kteří se radovali nejen z obdrženého pololetního
vysvědčení a pololetních a navazujících jarních prázdnin, ale také z krásného 3. místa
soutěže Ekoškol z celého Česka, kterou pořádala IKEA, kde díky podpoře veřejnosti uspěli
mezi dalšími 38 přihlášenými projekty.

Ani v únoru počasí až na pár mrazíků na zimu stále moc neukazuje, ale kulturní sezóna je
v plném proudu, zastupitelé pořádali obecní ples a také děti se vyřádily na svém oblíbeném
karnevalu.

Obecní ples
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Nechyběla ani tombola

A prcci se umí také pořádně roztančit…
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… a zasoutěžit si

I díky mírnému počasí již zaměstnanci MČ zahájili přípravu zahradní techniky na novou
sezónu.
Proběhlo 34. jednání zastupitelstva, kde byl přednesen návrh investičních akcí, které budou
zaneseny do strategického plánu Statutárního města Opavy pro období 2014-2020; jedná se
o výstavbu Multifunkčního domu na Palhanci a výstavbu splaškové kanalizace
ve Vávrovicích.
Městská část Vávrovice byla vybrána pro pilotní projekt „Rozšíření separace ve městě Opava
se zaměřením na bioodpad“. Po celý rok budou mít naši obyvatelé zdarma k dispozici
30 kontejnerů na veřejných místech (a dalších 25 nádob v soukromí) na zahradní odpad,
po roce bude celý projekt vyhodnocen a následně rozšířen po celé Opavě.
V Kulturním domě v Držkovicích již
probíhají avízované opravy.
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Březen je měsícem počínajícího jara, které určitě brzy nastane, protože ani počasí na
nějaký radikální zvrat neukazuje, dokonce se již z teplých krajin vracejí stěhovaví ptáci, takže
i spousta našich obyvatel již nevydržela a zahájila přípravné práce na zahrádkách, jak je
stále častěji vidět.
Děti z mateřinky potěšily své sousedy masopustním průvodem, kdy se v maskách a
s veselými písničkami prošly celými Vávrovicemi.

Školkáčci připraveni vyrazit…

…a už se jde
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Sokolové pořádali valnou hromadu a v polovině měsíce proběhl na Karlovci badmintonový
turnaj, ve kterém zvítězila dvojice Zuzana Grigarová a Pavel Böhm

Turnaj v plném proudu

První posel jara v celé republice – vlaštovka –
byla letos poprvé spatřena na Opavsku, a to dle
regionálního

tisku

přímo

na

Palhanci

u cukrovarských odkalovacích nádrží. Vlaštovku
náhodou zpozoroval 17. března člen české
společnosti ornitologické a kurátor zoologického
pracoviště Slezského zemského muzea Libor
Prauz, který v těchto místech pozoroval jiné
vracející se ptáky (zdroj: Opavský deník).
Na konci března vynesly děti ze základní a mateřské školy společně Morenu, rozloučily se
se zimou a přivítaly jaro.
Na přelomu března a dubna byly po MČ rozmístěny hnědé kontejnery a obyvatelům
přiděleny i hnědé popelnice na bioodpad. Pokud někdo neměl možnost získat na
podzim 2013 kompostéry, má tak i jinou možnost, kam s přebytečnou trávou, větvemi, zbytky
ovoce a zeleniny apod.
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U Sokolovny byl opraven taneční „parket“, zeminou srovnán a trávou osázen okolní terén,
abychom měli na obecních akcích opět pěknější prostředí.

Opravený parket (hřiště) a
nové zatravnění

Přemístění stojanu na ruské
kuželky, úprava terénu

I v březnu slavili svá krásná životní jubilea naši spoluobčané – paní Drahomíra Ficková a
pan Františel Gogela oslavili 90 let a paní Jiřina Polová dokonce 92 roky.
V poslední březnový den se uskutečnilo 35. zasedání zastupitelů, na kterém se mj.
projednávaly investice na opravě Domu služeb, program srpnových obecních slavností,
kontejnery na bioodpad nebo žádost pořadatelů závodu Opavský Triatlon.
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Nutnost projednání nového protipovodňového, varovného a dorozumívacího systému
byla důvodem konání 5. mimořádného setkání zastupitelů.
Fotbalisté uspořádali v Držkovicích Velikonoční zábavu a poslední dubnovou sobotu
postavili palhanečtí hasiči Májku.

Velikonoční zábava

Stavění Májky
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Posezení u zbrojnice

Paní Marie Žůrková oslavila v dubnu 80 let.
Poslední aprílový den patřil jako obvykle všem čarodějnicím, letos se však netradičně
upalovalo u fotbalového hřiště, protože na původním každoročním místě u Sokolovny máme
nové úpravy a zatravnění, které ještě nebylo možno zatížit tak velkým množstvím létajících a
běhajících čarodějnic a ježibab.

Průvod čarodějnic po ulici
K Celnici
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Rej před upálením (u fotbalového hřiště)

Díky poměrně teplému počasí v dubnu byl první májový den ve znamení hledání ještě
kvetoucích stromů. V MČ se již naplno rozjela sezóna akcí, ať už se jedná o fotbalové či
hasičské soutěže, nebo kulturně-společenské.
Již začátkem května proběhlo Technickými službami na základě žádosti zastupitelů šetření
místních komunikací, zejména na Jantarové ulici, jež je páteřní a nejvytíženější silnicí ve
Vávrovicích, a také Obecní ulice. Bylo zjištěno množství výtluků, jež budou postupně
obřezány a opraveny. Opraveno bude také napojení odbočky k zahrádkářské kolonii na
Novosvětskou ulici, osazení obrubníků a opravení kanalizační vpusti.
V polovině května uspořádala škola ve spolupráci s úřadem Den pro mou mámu, který se
konal

v kulturním

domě

v Držkovicích na oslavu Dne
matek, kdy děti předvedly
pásmo písní a skečů pro
pobavení

všech

maminek,

babiček a tetiček, které se
přišly podívat.
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Dojemná chvilka pro každou
maminku

Zároveň v této době došlo k velkému ochlazení a deštivému a větrnému počasí, kdy se i
v řece Opavě po pár dnech vydatných dešťů zvýšil průtok a hladina atakovala první
povodňový stupeň. Na mnoha místech v kraji zasedala protipovodňová komise. Naštěstí se
vše obešlo bez větších škod.
Kvůli velké vodě a podmáčenému terénu byla rovněž zrušena hasičská soutěž O pohár
primátora, která se měla konat na fotbalovém hřišti ve Vávrovicích. Navíc panovaly obavy, že
jednotky dobrovolných jednotek hasičů budou zapotřebí při velké vodě a případném
odklízení následků. Soutěž se však přesto uskuteční v náhradním termínu.
V květnu máme tři jubilanty – své 80. narozeniny oslavili paní Anna Kavanová, paní Marta
Schoppiková a pan Leopold Kružberský.
Na konci května proběhly rovněž volby do Evropského parlamentu. Voličská účast bývá při
těchto volbách tradičně nižší a naše městská část nebyla výjimkou; volilo pouze 15,72 %
voličů, což v řeči čísel znamená, že odvolilo 169 voličů z celkově 1075 oprávněných. Zvítězila
KDU-ČSL (30 hlasů) s hnutím ANO 2011 (30), další pořadí ČSSD (21), Koalice TOP 09 a
STAN (20), KSČM (20), ODS (17), Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury (11), Česká
pirátská strana (6) a zbývajících platných 11 hlasů si rozdělily ostatní menší strany a hnutí.
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Zastupitelé se tradičně sešli v poslední květnové pondělí na svém 36. jednání. Byla schválena
oprava fasády Domu služeb (opravy bude provádět fa Grambal stavby s.r.o.), rovněž také
závěrečný účet za rok 2013 a v neposlední řadě padl kvůli zvýšení bezpečnosti návrh na
instalaci silničních zrcadel ve Vávrovicích, a to na křižovatce ulic Novosvětská a K Celnici a
na křižovatce ulic Jantarová a K Celnici.
Palhanečtí hasiči udržují již od r. 2002 vřelé družební vztahy s SDH Velvary, kdy se
společně podíleli na záchranných pracích při rozsáhlých povodních v Čechách, a proto
nepřekvapí, že společně ve Velvarech oslavili již 150. výročí založení místního hasičského
sboru, který je navíc nejstarším sborem dobrovolných hasičů na území ČR.
Vávrovičtí hasiči se pro změnu zúčastnili mezinárodních hasičských závodů v polské
Branici, kde se velmi dobře vedlo jak našim mužům, tak rovněž ženám. Polské a české
jednotky závodily zvlášť kvůli odlišným pravidlům jednotlivých zemí, z českých jednotek
mužů byl nejlepší sbor z Loděnice a hned za nimi skončili vávrovičtí. Naše ženy dokonce
zvítězily! Absolutním vítězem mezi všemi jednotkami se pak stali opět loděničtí muži.
Poslední květnový víkend byl pro změnu ve znamení letních teplot, které provázely bouřky
a místní záplavy, leč naší městské části se zatím naštěstí vyhýbají.

Přelom května a června bývá ve znamení Dětského dne. Ale bohužel už třetí rok nepřálo
pořadatelům počasí (kvůli dešťům) a zábava pro děti byla zrušena. Zato o týden později už
bylo počasí ukázkové, takže se mohla uskutečnit první taneční zábava pod širým nebem
s poměrně velkou účastí.
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Skupina Maraton hraje
na červnové zábavě

Sluníčko se po deštích rozhodlo ukázat svou sílu, takže jsme si v druhém červnovém týdnu
užívali vpravdě tropické počasí, kdy opět mnohde padaly rekordy a většina obyvatel se také
poprvé koupala v bazénech či přírodních nádržích. Vysoké teploty opět po týdnu vystřídalo
chladnější počasí, ale pro červen typické.
Kromě jiného myslivci opět smažili vejce a v Držkovicích proběhlo česko-polské setkání pod
taktovkou držkovických hasičů. Na konci měsíce pak vávrovičtí hasiči pořádali Neckyádu,
tradičně s velkou účastí nápaditých plavidel i diváků – veselé plavení trochu zkazilo deštivé
počasí, které se na sklonku odpoledne přihnalo a vyhnalo diváky z areálu.

Neckyáda a Pobřežní hlídka
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Piráti a pozdější vítězové…

…slunce, seno, Vávrovice

Simpsonovi
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Pohled na posádky z vávrovického
mostu

A hned den po Neckyádě pořádala TJ Sokol nohejbalový turnaj a karlovečtí volejbalisté se
utkali s palhaneckými hasiči ve volejbalu.

Téměř karatistický výkon
předvádí P. Krčmařík

Volejbalisté s hasiči po turnaji
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Ve výčtu událostí a dění v naší městské části musím zmínit i dílčí úspěchy obyvatel,
konkrétně i těch nejmenších, neboť velké úspěchy slaví sestry Konečné, Verunka a Karolínka,
které úspěšně reprezentují obec i město na soutěžích mažoretek. Obě holky soutěžily ve svých
kategoriích na Mistrovství ČR a se svými družstvy se dostaly mezi šestici nejlepších, přičemž
starší Veronika získala o týden dříve se svou skupinou i titul mistryně ČR, který jim zajistil
postup na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, které se uskuteční na konci srpna
v Praze.
Krásné 80. narozeniny oslavila v červnu paní Jarmila Kneslová.
V poslední červnový den se konalo 37. jednání zastupitelů. Diskutovalo se o stavu
probíhající opravy Domu služeb, o přípravě instalace obecního rozhlasu a také o instalaci
silničních zrcadel, o kterých se jednalo na minulém zastupitelstvu. Zrcadlo na křížení ulic
K Celnici a Novosvětská bude financováno z rozpočtu obce, zrcadlo na křižovatce Jantarová a
K Celnici pak bude v režii Správy silnic MS kraje; na této navíc přibude vodorovné dopravní
značení STOP.

Začátek prázdnin přivítalo celkem slunečné a teplé počasí. Konal se již

17. ročník

exhibičního fotbalového utkání na vávrovickém hřišti, kdy Bobo team a Galus team svou
hrou uctili památku zesnulého Vaška Laiferta. Sokolové měli pořádat taneční večer
se skupinou Maraton, ale akce byla zrušena a byl přislíben náhradní termín. V polovině
července skrz celou městskou část probíhal závod v triatlonu (Český pohár a open závod na
Stříbrném jezeře) za účasti stovek sportovců nejen z naší republiky, ale i z ciziny. Spousta
obyvatel si tuto akci nenechala ujít a fandila po okrajích trati všem závodníkům.
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Triatlon ve Vávrovicích…

… a na Palhanci

Firma Mondelēz (Opavia), jež se svým výrobním podnikem na sladkosti sídlí
ve Vávrovicích, chystá rozšíření výroby a výstavbu nové haly; 4. července došlo
ke slavnostnímu položení a poklepání základního kamene za účasti významných hostů, jako
např. ministryní pro místní rozvoj Věry Jourové a práce a sociálních věcí Michaely MarksovéTominové, hejtmana MS kraje Miroslava Nováka, opavského primátora Zdeňka Jiráska a
rovněž zástupců firmy a obce. Zajímavostí je jistě i to, že při archeologických výzkumech byly
nalezeny artefakty, svědčící o místním osídlení již v pozdní době kamenné, přesněji bylo
objeveno jedno z největších sídlišť ve střední Evropě.
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Archeologické nálezy v místě
nově budované továrny
Mondelēz

Během července byly opraveny obrubníky u přechodu pro chodce na Palhanci, došlo
ke snížení tak, aby vyhovovalo bezbariérovému nájezdu. Stejné úpravy pak proběhnou i na
dalších chodnících v celé městské části.
Palhanečtí i vávrovičtí fotbalisté zrekapitulovali sezónu 2013/2014 – nejen fotbalové
výsledky (Palhanec skončil na 8. místě, Vávrovice A na 2. místě, Vávrovice B na 7. místě,
dorost na 2. místě a žáci na 3. místě), ale činnost jako takovou, vč. zázemí (opravy a úpravy
fotbalových hřišť, šaten a přilehlých prostor).

Nové přestřešení u fotbalového
hřiště ve Vávrovicích
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Počasí je i nadále velmi proměnlivé a rozhodně neodpovídá letnímu tak, jak bychom si
přáli. Střídají se vydatné dešťové přeháňky se skokovým ochlazením a slunné teplé dny.

Začátek srpna přinesl turnaj v malé kopané NOVA Cup na vávrovickém fotbalovém hřišti,
proběhla sokolská taneční zábava s Maratonem, jež byla přesunuta z července, a také
Trokyáda palhaneckých hasičů. Ta se bohužel nesla ve znamení škod, neboť v noci před
konáním akce neznámí vandalové zničili nejen připravenou dekoraci na ukázku požárního
útoku, ale rovněž přeřezali elektrickou kabeláž, čímž velmi zkomplikovali pořadatelům celou
akci. V sále Sokolovny pak slavnostní schůzí oslavili vávrovičtí hasiči 105leté výročí založení
sboru a jako již každý rok nemůže v srpnu chybět ani Velký dětský den na fotbalovém
palhaneckém hřišti, který měl letos po dlouhé době trochu smůlu na počasí, avšak účast byla
opět hojná.

NOVA Cup

Oslavy 105 let
SDH Vávrovice
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Zastupitelé se sešli na 38. jednání zastupitelstva, na kterém se mimo jiné hovořilo o výsledku
výběrového řízení na informační protipovodňový systém (obecní rozhlas), o úspěšném
ukončení rekonstrukce fasády na Domě služeb či o instalaci dopravního značení na
křižovatce ulic Jantarová × K Celnici a Novosvětská × K Celnici. Zastupitelé schválili žádost
FK Nova ohledně výpůjčky nemovitosti a rovněž odvod částky 3,50 Kč/m3 do společného
městského fondu obnovy vodovodu a kanalizací. Projednali stav příprav na nadcházející
obecní slavnosti a upřesnili si jednotlivé úkoly. V neposlední řadě se zastupitelé zabývali také
podněty, připomínkami a stížnostmi obyvatel, mj. žádostí o přistavení dalšího biokontejneru
na Karlovci či bezdomovci na Palhanci, jež neoprávněně zabírají soukromý pozemek v těsné
blízkosti Mlýnu Herber.
Nově instalovaný obecní rozhlas

Opravený dům služeb

Na křižovatce Jantarová × K Celnici přibylo
nové vodorovné značení
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Vracím se k úspěchům sester Konečných, starší Veronika získala koncem srpna se svou
skupinou na mistrovství světa v mažoretkovém sportu v Praze krásné třetí místo.
Paní Božena Gebauerová oslavila v srpnu 80 let.
Poslední prázdninová sobota patří slavnostem městské části – letos již 12. ročník se konal
v hasičském areálu v Držkovicích. Nejenže nám po deštivém období přálo počasí, ale
zastupitelé se opět vytáhli i s bohatým programem, ve kterém si každá věková skupina našla
své oblíbené, a všichni si tak oslavy užili.

Oslavy začaly
jako každý rok
bohoslužbou

Kromě soutěží ve volejbale, střelbě, kuželkách a přetahování lanem či v pojídání párků
nechyběly hasičské soutěže, ve kterých se soutěží o putovní pohár starosty.
Letos zvítězili hasiči z Vávrovic, naopak vůbec se nedařilo palhaneckým, kteří nebyli ani
klasifikováni, neboť se jim vlastní vinou téměř nepodařilo dostat ani na dostřel terčů.
Dětem celé odpoledne zpříjemnil cirkus a soutěže s klauny, kolotoče a další atrakce,
dospělým pak hudba na přání i k poslechu a neméně vynikající gastro servis.
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Volejbalisté

Děti v útoku

Ženy Palhanec
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Muži Vávrovice

Neúspěšný boj
palhaneckých mužů

Oceňování starostou
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Střelecká soutěž

Kuželky se rovněž
těší velké oblibě

V pojídání párků se
utkaly i děti
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A. Chryczyková
v zápolení s lanem

Nejoblíbenější dětská
zábava

Cirkus pro děti
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A mini sumo

Odpolední posezení
s širokou nabídkou
občerstvení …

…a nechyběla ani
výborná nálada
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Na sklonku odpoledne již všichni netrpělivě očekávali losování obzvláště bohaté tomboly a
z hlavních výher se mj. těšili Fiedlerovi, Vlachovi nebo třeba také Laifertovi. Kuriozitou
letošní tomboly bylo malé nedorozumění, kdy při losování vítězného čísla hlavní výhry bylo
omylem taženo již jednou vylosované číslo. Většina z nás tedy losy ze stolů vyhodila do košů
v domnění, že je konec losování, přičemž se stále nikdo nehlásil o hlavní výhru. Když se přišlo
na chybu, losovalo se znovu a mnoha lidem se naskytl úsměvný pohled, kdy se někteří opět
vrhali do odpadkových košů pro své již vyhozené losy.

Výherce myčky
p. Vlach

Výherkyně živého selátka, které z pochopitelných důvodů na slavnostech osobně chybělo
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Závěr vydařených slavností ukončila taneční zábava.

Září je ve znamení nového školního roku, i u nás tomu nebylo jinak a všechny po
prázdninách odpočaté děti opět usedly do školních lavic. Zahradní slavnost se uskutečnila
za přítomnosti dětí, učitelů, rodičů i starosty výjimečně uvnitř školy, protože počasí se
netvářilo přívětivě a z nebe nám tekly proudy deště. Rytířka školy slavnostně pasovala
prvňáčky a rovněž byly přivítány i nové děti v mateřince. V novém školním roce se jako již
několik let po sobě daří naplnit minimální počet žáků, a je jich stále více, což ukazuje na
dobrou pověst naší malotřídky v okolí.
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Protože ve vegetačním období vydatně pršelo, dařilo se také řepě cukrovce; řepnou kampaň
zahájilo slavnostní zapálení vápenky 4. září a zpracovatelé očekávají úspěšnou sklizeň a
mimořádně dlouhou kampaň s vysokými výnosy.
V září slavila své 80. narozeniny i paní Alena Blaščíková.
Uskutečnilo se 12. kolo Moravskoslezského poháru v požárním sportu, nepravidelný ročník
Kolečkyády a rovněž i z června odložené „primátorky“.

MSP – nastoupené
jednotky

MSP – útok
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Závodníci na Kolečkyádě

Nejstarší účastník na
veteránském stroji a
nejoriginálnější model
v kategorii senior
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Končí čtyřleté volební období dosavadního zastupitelstva. V komunálních volbách, které se
budou konat v pátek a v sobotu 10. - 11. října, můžeme vybírat z těchto kandidátek a
kandidátů:
1. Sdružení nezávislých kandidátů za zelenější obec a okolí: Mgr. Ivo Schreier, Dana
Schreierová, Renáta Repková, Vítězslav Černín, Jarmila Kuzníková, Oldřich Smolka,
Pavla Loukotová, Věra Kudelová, Marta Prusková.
2. Sdružení zástupců Karlovce a Palhance: Bc. Emilie Dubová, Vladimír Stoniš, Štěpán
Kršík, Marie Vidličková, Michal Lagan, Zdeněk Janča, Jolana Vrbická, Mgr. Kateřina
Volná, Libor Neugebauer.
3. Sdružení nezávislých kandidátů Městské části Vávrovice: Miroslav Kořistka, Jiří
Koreník, Kamil Ludwig, Jakub Grigar, Ing. Jaromír Blaščík, Lumíra Galvasová, Tomáš
Prachař, Jiří Kolarczyk, MVDr. Konrád Ludvík.
4. KDU-ČSL: Tomáš Pchálek, Mgr. Ing. Jaroslav Černý, Ing. Václav Prusek, Marcela
Zápotoková, Marek Bartusek, Martin Beneš, Andrea Bartusková, Lubomír Laifert,
Monika Černínová.
Vítězní kandidáti nám budou pro příští 4 roky zvelebovat naši městskou část a mezi
sebou si zvolí nového starostu a místostarostu.

Tímto uzavírám kroniku městské části Vávrovice pro volební období 2010-2014.
Lucie Becková, 25/09/2014
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