
březen 2021 | 47

Morana u vchodu do Základní školy ve Vávrovicích. Za „normálních“ okolností  by už ji děti ze 

školy a školky „utopily“ a rozloučily se tak symbolicky se zimou.
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Vážení a milí občané Vávrovic! 

Letošní Tříkrálová sbírka se od těch předchozích zásadně lišila. Velice 
si vážíme všech, kteří nám pomohli tuto mimořádnou sbírku ve Vaší 

obci uspořádat. Děkujeme také všem dárcům, kteří přispěli do 
pokladniček nebo poslali peníze na tříkrálový účet. S vděčností za 

každý dar Vám můžeme sdělit, že se 

ve Vaší obci vybralo 22 979 Kč. 

Peníze z letošní sbírky, která na Opavsku dosáhla úctyhodných 
1 637 235 Kč, (což jsou dvě třetiny loňské částky), budou opět sloužit 
seniorům a vážně nemocným pacientům, kterým naše terénní služby 

pomáhají v domácím prostředí, a pomohou nám s přestavbou sociálně 
terapeutické dílny Radost, která slouží lidem s mentálním postižením 

a lidem s chronickým duševním onemocněním. 

 

Děkujeme Vám, že i v těchto složitých časech myslíte na druhé. 
Chtěl bych Vám z celého srdce poděkovat nejen za Charitu Opava, ale 

především za ty, jimž Vaše štědré dary pomůžou. 

 

 
Jan Hanuš, ředitel Charity Opava 

 

P.S. Až do konce dubna je možné zúčastnit se sbírky online přispěním 
na tříkrálový účet 66008822/0800, VS pro Charitu Opava 77708012.
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tahu na Krnov budou dobudovány odbočovací 

pruhy, takže odbočení bude bezpečnější.

Po  výstavbě spojky budou mít nákladní 

vozidla zakázaný vjezd na Karlovec a Palhanec, 

kdy zejména v  době řepné kampaně jezdilo 

přes naši městskou část velké množství nákla-

dů.

Z  důvodu výstavby bude do  září uzavřena 

část cyklostezky od  železniční vlečky po  fot-

balové hřiště. Cyklisté musí tuto trasu objet 

po ulici Vávrovické, Mlynářské a U Lávky.

Pokud byste měli jakoukoli stížnost k  vý-

stavbě, neúměrnému znečištění vozovky, 

nedodržování dopravních předpisů apod., 

kontaktujte nás nejlépe e-mailem. Budeme 

se skrze Odbor dopravy snažit zajistit rychlou 

nápravu.

Přeji Vám pěkné jarní měsíce a  krásné Ve-

likonoce.

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

již delší dobu je náš život značně omezen, 

přesto se i  my na  úřadě snažíme pokračovat 

v započaté práci. Velice se nám osvědčilo spo-

jení našeho úřadu a pošty Partner, kdy je celá 

řada dotazů a  připomínek vyřízena při ná-

vštěvě pošty. Zároveň je podnětů více, protože 

jejich sdělení je jednodušší. Díky tomu jsme 

našim občanům „blíže“ a můžeme operativně 

řešit vše, co vás v naší městské části trápí.

Přestože je kalendář akcí pro letošní rok 

prázdný, doufám, že se situace s  rostoucí 

proočkovaností zlepší a postupně se budeme 

moci vrátit k  běžnému životu. I  proto jsme 

stejně jako v předchozích letech schválili do-

tace pro naše spolky, aby se sportovní, kul-

turní a  společenský život opět nastartoval, 

jakmile to bude možné.

Čas zavřených restaurací využíváme k  re-

konstrukci Sokolovny, stavební úpravy by 

měly být hotové do konce dubna, následovat 

bude vybavení hostince nábytkem a  vším 

potřebným pro následný provoz. Kompletně 

hotovo bychom měli mít na  přelomu května 

a června.

U Sokolovny máme hotový i projekt na vy-

dláždění parkovací plochy, realizovat bychom 

jej chtěli co nejdříve. 

Firma Metrostav zahájila výstavbu ob-

chvatu. Jako první by se v letošním roce měla 

zprovoznit v  polovině prosince spojka mezi 

Prestarem a  ulicí Obecní, aby vozidla stavby 

co nejméně zatěžovala naši městskou část. 

Ulice Obecní je již slepá s  koncem před kole-

jemi. Tento stav již zůstane trvalý. Na hlavním starosta
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tězná fi rma nabídla nejlepší cenu. Cena díla je 

3.826.515,54 Kč včetně DPH.

Zastupitelé dále schválili prodej pozem-

ku v  Držkovicích o  výměře 445 m2 soukromé 

osobě, pozemek je součástí jeho zahrady, cena 

byla stanovena dle ceníku pozemků Statutární-

ho města Opavy.

Schváleny byly i  dotace pro spolky, jejich 

výši naleznete v tabulce níže.

Jednání zastupitelstva se s  ohledem 

na epidemiologickou situaci konalo v letošním 

roce pouze jednou, a  to 11. ledna. Jednalo se 

o  jednání s pořadovým číslem 19. a zúčastnili 

se ho všichni zastupitelé.

Zastupitelé schválili smlouvu o  dílo 

na opravu Sokolovny, kdy vítězem výběrového 

řízení je fi rma Ing.  Pekárek - stavební společ-

nost s.r.o. Vybíráno bylo z  osmi nabídek, ví-

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

SDH Palhanec obdrželo nejen za zásah a odvedenou práci při podzimních povodních dar 

ve výši 10.000 Kč od pana Surového, který na Palhanci provozuje ubytovnu. Děkujeme!

PODĚKOVÁNÍ

Spolek Výše schválené dotace

SDH Držkovice 26.000 Kč

SDH Palhanec 60.000 Kč

SDH Vávrovice 66.000 Kč

FK NOVA Vávrovice 85.000 Kč

TJ Sokol Vávrovice 30.000 Kč

TJ Palhanec 60.000 Kč

Volejbalový klub Karlovec 10.000 Kč

Myslivecké sdružení Opavice 10.700 Kč

Rybářská parta hic z Vávrovic 10.000 Kč

Klub rodičů a přátel školy ve Vávrovicích 20.000 Kč

Memoriál Václava Laiferta 10.000 Kč

Celkem 387.700 Kč
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Informace o platbě za komunální odpad 

letos budou naposledy zasílány formou slo-

ženky, kde bude uveden variabilní symbol 

poplatníka. Tento bude používán i v násle-

dujících letech.

Pro letošní rok je poplatek splatný 

do konce května, dospělé osoby platí 660 Kč 

za rok, děti od 3 do 18 let pak 360 Kč. Popla-

tek se hradí bankovním převodem, od  příš-

tího roku pak bude možné jej uhradit také 

na poště Partner.

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Stejně jako v minulých letech upozorňuje-

me na povinnost uhradit poplatek za psy, který 

je splatný do konce března. Poplatek je možné 

uhradit na  poště Partner, případně je možná 

úhrada bankovním převodem. Pro platební 

údaje nám pište na e-mail  vavrovice@opava-

-city.cz nebo volejte na číslo 604 229 418.

POPLATEK ZA PSY

Pravidelné očkování psů se bude konat 

v  Držkovicích v  pátek 16.4. od  16 hodin, ob-

jednávky je možné nahlásit u paní Anny Fied-

lerové.

Ve  Vávrovicích se bude očkovat v  neděli 

18.4. od 8 hodin, objednávky je možné nahlá-

sit osobně u paní Marty Pruskové nebo na tele-

fonním čísle 737 442 887.

OČKOVÁNÍ PSŮ

Od 15.3. přešel do letního provozu 
sběrný dvůr na ulici Přemyslovců v Jak-
taři, který má otevřeno v pracovní dny 
a v soboty od 11:00 do 17:30.

OPRAVA SOKOLOVNY
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V  zimních měsících pro-

vedlo Povodí Odry průklest 

stromů od  Sokolovny až 

po  limnigraf v  Držkovicích. 

Odstraněny byly staré stromy 

a porosty zasahující do koryta 

řeky.

Vážíme si práce pracovní-

ků Povodí Odry, proto prosíme 

občany o udržování pořádku 

kolem řeky Opavy.

PRŮKLEST STROMŮ A ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ

Vzhledem k  tomu, že byl zaznamenán vý-
skyt ptačí chřipky ve Velkých Hošticích, je naše 
městská část v pásmu dozoru. Všichni chovatelé 
drůbeže a  jiných ptáků by měli sledovat zdra-
votní stav svých zvířat. Pokud zvířata přestanou 
přijímat potravu v obvyklém množství nebo do-
jde k úhynu většího počtu zvířat, je nutné ihned 
kontaktovat Krajskou veterinární správu.

PTAČÍ CHŘIPKA

V  plánu je ještě čištění od-

vodňovacích příkopů svádějících 

vodu z  polí, konkrétně mezi Váv-

rovicemi a Palhancem (za fi rmami 

Agrozem a  Femont), pak u  kolejí 

směrem z Vávrovic do Držkovic až 

po  začátek lesíku a  dále směrem 

k řece až po můstek.

Na čištění příkopů jsme získali 

příspěvek 350.000 Kč nad rámec 

našeho rozpočtu z peněz Statutár-

ního města Opavy.
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V mezích veškerých současných omezení 

se i tak snažíme být stále aktivní:

• Umožňujeme dětem navštěvo-
vat školu v  rámci povolených individuál-

ních konzultací. 

• Připravujeme se na  zápisy 
do  1.   ročníku (duben) a  do  mateřské 
školy (květen) – sledujte web školy, kde 

jsme připravili pro zájemce o vzdělávání vir-
tuální prohlídku školního areálu.

• Zapojíme se do  letošních měst-

ských oslav Dne Země veřejnými exkurze-
mi v naší školní přírodní zahradě (ve dnech 
23. – 25. 4. 2021 od 10 – 17 hodin) – le-

tos zahrada slaví 15 let.

• V  týdnu od  12. – 16. 4. 2021 

uspořádáme tradiční JARNÍ SBĚR STARÉHO 
PAPÍRU (kontejner před školou, možnost in-

dividuálního svozu odpadu).

• Chystáme se na rekonstrukci roz-
běžiště s doskočištěm a opravu zahradní-

ho domku se skluzavkou.

Hodně zdraví, síly a  víry do  dalších dnů 

všem.

Mgr. Pavel Gregor,
ředitel školy

Je tomu už celý rok a  pár dnů, co jsme se 

ocitli v  situaci, kdy se děti ze školních lavic 

musely přizpůsobit novému způsobu výuky 

a začít se ze dne na den vzdělávat z prostředí 

domova. 

Jeden rok kalendářní, ale už druhý rok škol-

ní. A i když bychom si mohli „fandit“, že výuka 

poměrně „dobře běží“, že jsme se flexibilně při-

způsobili potřebám nových vzdělávacích stra-

tegií, doplnili potřebnou techniku, přesvědču-

jeme se, jak propastné rozdíly se ve výsledcích 

vzdělávání u dětí už dnes projevují. 

Do vzdělávacího procesu vstupuje a ovliv-

ňuje ho obrovská řada faktorů, které škola 

a učitelé nejsou schopni ovlivnit. 

Jindy na  tomto místě a  v  tento čas plá-

nujeme řadu aktivit, kterými obohacujeme 

výuku v jarních měsících, připravujeme terén-

ní exkurze, výpravy za  poznáním. Dnes však 

neustále přepracováváme plány, překládáme 

termíny a  odsouváme realizace probíhajících 

a připravovaných projektů. A to s nejistým vý-

sledkem. 

Jen velmi neradi se smiřujeme s plošnými 

zákazy a omezeními, neboť naše statistika vy-

chází paradoxně lépe, než v  jakýkoli „běžný“ 

rok. V  době, kdy probíhala prezenční výuka, 

jsme zaznamenali historicky vůbec nejnižší 

absence žáků při vyučování. K  obnově výuky 

nepomohla ani iniciativa malotřídek ČR žáda-

jící po  MŠMT výjimku k  návratu dětí do  škol, 

k níž jsme se zkraje roku připojili. 

Zbývá nám doufat. Čas ukázal, že potřebu-

jeme k návratu k normálu další „čas“, jen neví-

me, kolik ho ještě bude třeba. 

ŠKOLA - ROK S COVIDEM
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se kandidátům uděloval křest, to vše ukazuje, že 

připomínají nový začátek. Nový život. Nový start. 

Myslím, že není člověka na zemi, který by nepotře-

boval v nějakém ohledu začít znovu.

Chci vás opět jako váš farář pozvat ke slavení 

Velikonoc. Ne světskými přídavky, které nám ne-

dopřává tato doba, ale vnitřně - duchovně. Tím, co 

nám nemůže nikdo vzít. Modlitbou, přemýšlením 

nad Ježíšovým životem a v neposlední řadě novým 

začátkem. Jen každý sám u sebe ví, v čem potře-

buje nově začít. Ať se nebojíme tohoto kroku. Za-

čněme v dobrých věcech znovu, bez těch špatných. 

Úplně na závěr vás chci pozvat k liturgické osla-

vě Velikonoc, která proběhne v našem farním kos-

tele. K tomuto textu přikládám rozvrh bohoslužeb, 

abyste všichni věděli, že máte ve farním kostele své 

nenahraditelné místo.

Požehnané velikonoční svátky přeji vám i  va-

šim rodinám!

P. Marek Večerek, farář

Milí občané, z nichž mnozí jste našimi farníky, 

Velikonoce – hlavní svátky roku – se nezadržitel-

ně blíží. Zdá se, že je budeme prožívat ve stejném 

duchu jako loni. Pomlázka je už skoro zapomenu-

ta. Návštěvy rodiny se nemají konat. Několikrát 

za týden slýchávám od lidí, že „kostely přece jsou 

zavřené“. Není tomu tak. Podobně jako na Vánoce 

jsou letos velikonočním svátkům odňaty různé 

světské přídavky, ale nejsou zrušeny svátky samot-

né! Jejich duchovní rozměr – ten základní, o který 

jde – může člověk prožívat za jakýchkoli okolnos-

tí a  kdekoli. Ten nám nikdo nemůže vzít. I  kdyby 

kněz obřady velikonočního třídenní slavil třeba 

jen s  kostelníkem, jsou plnohodnotné, protože je 

ve spojení s nimi dvěmi slaví celá církev a přede-

vším Ježíš Kristus.

Velikonoce bývají označovány jako svátky jara. 

Ano, slaví se vždy na jaře, ale nejsou oslavou změ-

ny roční doby. Jsou oslavou smrti a zmrtvýchvstá-

ní Ježíše z  Nazareta. Především o  těchto svátcích 

VELIKONOCE

Hnědé popelnice na bioodpad budou po-

prvé vyváženy v  úterý 6. dubna  2021. Termín 

vývozů pak bude každý další sudý týden v úterý až 

do podzimních měsíců dle počasí.

Ve středu 7.4. budou v městské části přista-

veny v době od 14 do 18 hodin velkoobjemové 

kontejnery na rostlinný odpad. 

Kontejnery budou umístěny na těchto místech:

• Karlovec – ulice Vodárenská

• Palhanec – ulice U Lávky

• Vávrovice – u školy, u bytovek

• Držkovice – u kaple

POPELNICE A VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD



9

 

JAKTAŘ  KATEŘINKY 

14:00 – 14:50 Předvelikonoční zpověď (27. 3.) 15:00 – 15:50 
 KVĚTNÁ NEDĚLE (28. 3.)  

8:00 
14:30 

Mše svatá 
Křížová cesta 

9:15 
8:45 

 ZELENÝ ČTVRTEK (1. 4.)  

16:30 Mše svatá na památku Večeře Páně 
(po mších svatých adorace v Getsemanské zahradě) 18:00 

 VELKÝ PÁTEK (2. 4.)  
9:00 
16:30 

Křížová cesta 
Obřady umučení Páně 

- 
18:00 

 BÍLÁ SOBOTA (3. 4.)  
9:00 – 15:00 

19:00 
Adorace 

Velikonoční vigilie 
9:00 – 15:00 

16:30 
 NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (4. 4.)  

8:00 Mše svatá 
(se svěcením velikonočních pokrmů) 9:15 

 PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ (5. 4.)  
8:00 Mše svatá 9:15 

 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (11. 4.)  
8:00 Mše svatá 9:15 

 

VELIKONOCE 2021 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SVATÝ TÝDEN, 
VELIKONOČNÍ TŘÍDENÍ 

A  

OKTÁV 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

PÁNĚ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

FARNOST JAKTAŘ  

A  

FARNOST KATEŘINKY 
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a  odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci 

zajišťují sčítací komisaři.

Vzhledem k  současné epidemické situaci 

připravil ČSÚ v  součinnosti s  Českou poštou 

a  hlavní hygieničkou České republiky distri-

buci a  sběr listinných formulářů, při kterých 

dojde k  výraznému omezení fyzických kon-

taktů mezi sčítacími komisaři a  obyvatel-

stvem. Distribuce formulářů do  domácností 

bude probíhat podobně, jako nyní probíhá 

doručování doporučených poštovních zásilek, 

při dodržování přísných hygienických pravi-

del (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický 

kontakt primárně venku, minimalizace doby 

kontaktu). Z  tohoto důvodu nebudou sčítací 

komisaři pomáhat s  vyplňováním formulářů. 

V  případě potřeby se však můžete obrátit 

na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formu-

láře bude možné odeslat v předtištěné obálce 

prostřednictvím schránek České pošty nebo 

odevzdat na  cca 800 kontaktních místech 

České pošty (vybrané pobočky). Odeslání 

bude zdarma.

Kontaktní místa budou provozována 

za zvýšených hygienických požadavků.

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o  sčítání 

lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zá-

kona č. 89/1995 Sb., o státní statistické služ-

bě, ve  znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„zákon“) bude na  celém území České repub-

liky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů 

(dále jen „sčítání“).

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc 

z  pátku 26. března 2021 na  sobotu 27. břez-

na 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání 

je povinna poskytnout zákonem požadova-

né údaje. Sčítání je primárně navrženo jako 

online, tedy bez nutnosti kontaktu s  dalšími 

osobami.

Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho 

přípravu, provedení, zpracování a  zveřejnění 

výsledků zabezpečuje Český statistický úřad 

(dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby sčítání 

přebírá údaje z informačních systémů veřejné 

správy podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě 

a provedení sčítání Úřad spolupracuje s doda-

vatelem terénních prací a ústředními správní-

mi úřady uvedenými v zákoně.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.

PRŮBĚH SČÍTÁNÍ
Sčítání 2021 začíná rozhodným oka-

mžikem o  půlnoci z  26. na  27. 3. 2021. 
Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se on-

line prostřednictvím elektronického formulá-

ře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní 

aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou 

povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit 

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
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KOHO SE SČÍTÁNÍ TÝKÁ
Sčítání 2021 je povinné 

pro všechny osoby, které mají 

k  rozhodnému okamžiku tr-

valý pobyt nebo přechodný 

pobyt nad 90 dnů na  území 

ČR. Sečíst se musí každá tako-

vá osoba, bez ohledu na mís-

to skutečného pobytu, věk, 

svéprávnost a zdravotní stav. 

Za  osoby mladší 18 let, oso-

by omezené ve  svéprávnosti 

a  podobně provádí sečtení 

jejich zákonný zástupce, opa-

trovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se 

týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný oka-

mžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krát-

kodobým pobytem do 90 dnů.

KONTAKTNÍ MÍSTA
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete 

mimo jiné na pobočkách České pošty Opava 1 

(Breda), Opava 2 (Husova 204/19, Předměs-

tí), Opava 5 (Partyzánská 1521/7, Kateřinky), 

Opava 6 (Hlavní 1040/120, Kylešovice) a Opa-

va 8 (TESCO). Tyto místa poskytují široké ve-

řejnosti informace o sčítání a jsou také místy, 

na  kterých lze získat nebo odevzdat listinné 

formuláře.

OCHRANA DAT
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veške-

ré osobní údaje jsou zpracovávány v  souladu 

s  příslušnými právními předpisy a  používá-

ny jsou maximálně zabezpečené informační 

systémy. Údaje nesmějí být použity pro jiné 

než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně 

jako všechny osoby, které se v  souvislosti se 

zpracováním výsledků seznámí s  individuál-

ními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich 

zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti 

je časově neomezená.

PŘÍNOS SČÍTÁNÍ
Výsledky jsou široce využitelné například 

při přípravě programů bydlení, rozvoji infra-

struktury nebo plánování lepší dostupnosti 

služeb. Informace zjištěné během sčítání 

ovlivňují činnost veřejné správy, podnika-

telské záměry i  směřování výzkumných či 

vědeckých pracovišť a  v  konečném důsledku 

ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete 
na webu www.scitani.cz.

Český statistický úřad žádá všechny 
občany, aby odpovědným vyplněním sčí-
tacích formulářů přispěli k  úspěšnému 
provedení sčítání.



JUBILANTI
DUBEN
Moslerová Leona (50 let)

Gillig Daniel (55 let)

Repka Ivan (55 let)

Blaščík Pavel (60 let)

Beinhauerová Miluše (60 let)

Vavrla Zdeněk (65 let)

Čechová Hana (65 let)

Koudela Jiří (70 let)

Káč Dětřich (75 let)

Konečná Zdenka (75 let)

KVĚTEN
Černínová Monika (50 let)

Dvořák Radúz (50 let)

Orlík Jiří (55 let)

Zavřel Pavel (55 let)

Schindlerová Dana (55 let)

Bracek Petr (55 let)

Jaroš Jaroslav (60 let)

Laifertová Marie (65 let)

Rubeš Miroslav (65 let)

Nováková Naděžda (75 let)

Janků Josef (80 let)

Slanina Rudolf (95 let)

ČERVEN
Gregořica Tomáš (50 let)

Šnajder Hynek (50 let)

Jedlička Ivo (55 let)

Slaná Renáta (55 let)

Králová Marcela (60 let)

Hrbáčová Pavla (60 let)

Horák Jaroslav (60 let)

Cibulka Jan (65 let)

Zápotoka Jan (70 let)

Benešová Marie (70 let)

• Vyúčtování dotací spolků za rok 2020 

a příjem nových žádostí na dotace pro rok 

2021

• Dokončení opravy příjezdové komunikace 

u hasičské zbrojnice v Držkovicích

• Dodání skříněk pro potřeby pošty Partner 

ve Vávrovicích.

• Oprava traktoru - výměna motoru dle 

cenové nabídky.

• Ořez jmelí napadených stromů v naší měst-

ské části.

• Únik oleje/nafty na ulici K Celnici, 

zasahovali profesionální hasiči z Opavy 

a jednotka SDH Vávrovice.

• Pravidelná roční kontrola a revize hasicích 

přístrojů v budovách městské části.

• Vypnutí osvětlení vánočních stromků 

a ozdob v městské části.

V případě, že si nepřejete být uvedeni v Okénku mezi jubilanty,  kontaktujte úřad městské části.

Blahopřejeme!

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 vy-

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

Z DIÁŘŮ ZASTUPITELŮ


