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č. 32                       Zpravodaj Úřadu Městské části Vávrovice           leden 2009

N A Š I J U B I L A N T I 2 0 0 9
LEDEN: 100 let - Kateřina Hanuschová, 90 let - Marie Hadámková, 70 let - Adolf 
Olbrich, Erich Kořistka, Marie Sobková, 65 let - Janina Janotková, Alena 
Fuchsíková, Ludmila Klapetková, Jarmila Fričová, 55 let - Jarmila Záhumenská,
Alena Dušková, Radoslav Komárek, 50 let - Karel Heider, Ivo Novotný
ÚNOR: 65 let - Jarmila Otýpková, 60 let - Petr Matyáš, Ladislav Dehner, 55 let -
Karel Lagan
BŘEZEN: 85 let - Drahomíra Ficková, František Gogela , 70 let - Vlasta Tkačíková,
65 let - Anna Fiedlerová, Anna Sasová , 60 let - Ladislav Gebauer , 55 let - Jaroslav 
Cibulka, 50 let - Jiří Kolarczyk

                                                       Všem jubilantům blahopřejeme.

100 let se 30. ledna 2009 dožívá paní Kateřina Hanuschová z Vávrovic. Je matkou 3
dětí, babičkou 5 vnoučat, prababičkou 20 pravnoučat a praprababičkou 1 prapravnučky. 
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

Silvestrovský fotbálek ve Vávrovicích
28. 12. 2008, 30 hráčů, mínus 5 stupňů, 7 : 0 pro hráče s dresy 

Fotbal po podzimu: TJ Palhanec - muži 2. místo, FK Nova Vávrovice - muži 3. místo, 
dorost 1. místo, žáci 4. místo
Vánoční turnaj TJ Sokol Vávrovice ve stolním tenise neregistrovaných hráčů 
v Sokolovně 27. 12. 2008: 1. Jiří Beneš, 2. Jiří Hadámek, 3. Jaroslav Pánik, 4. Vlastimil 
Svoboda, 5. Martin Beneš, 6. Ivo Schreier, 7. Tomáš Jakubík, 8. Vítězslav Černín, 
9. Michal Foltis



vlevo: účastníci valné hromady
vpravo: oslavenec Adolf Olbrich, předseda 
Jan Cibulka, Zdeněk Vavrla

Dne 29. prosince 2008 se uskutečnila valná hromada členů občanského sdružení 
Rybářská parta hic z Vávrovic. Zhodnotili jsme úspěšný rok 2008 a stanovili plán činnosti  
na rok 2009. Společně s rodinnými příslušníky členů sdružení jsme poblahopřáli Adolfu 
Olbrichovi k jeho 70. narozeninám. 

Děkujeme všem spoluobčanům, sponzorům a rodinným příslušníkům, kteří s námi 
spolupracují a podporují nás při realizaci našich akcí. Přejeme vám všechno nejlepší a 
mnoho úspěchů v roce 2009. Petrův zdar!

Setkání
u vánočního stromu

proběhlo 20. prosince 
ve Vávrovicích, 23. 
prosince v Držkovi-
cích a na Štědrý den 
na Karlovci.
Všude vládla vánoční 
atmosféra, lidé si přáli 
pěkné svátky a dobrý 
nový rok. Ve Vávrovi-
cích si připravili pěkné 
pásmo žáci základní 
školy. Všech setkání 
se zúčastnil starosta 
MČ Jaroslav Černý.

Karlovec, Palhanec

Vávrovice

Držkovice

Rybářská parta hic z Vávrovic

Blahopřání členů Adolfu Olbrichovi (70. let)           Posezení s rodinnými příslušníky členů
text a foto: Ing. Pavel Najman

Na cukrovarském 
rybníku už se hraje 
hokej. Přijďte si 
zabruslit.



Vážené čtenářky, vážení čtenáři.
Hned na úvod bych Vám chtěl 
popřát do nového roku 2009 hodně 
zdraví, osobní pohody a trochu 
štěstí.

Zastupitelstvo Opavy na svém 
zasedání 16. prosince schválilo 
plán investic na rok 2009. Jsem 
rád, že se do něho podařilo po 
velkém úsilí protlačit výstavbu 
zastávky MHD č. 216 na točně 
v Jaktaři (100 tis. Kč projekt a 
1 mil. Kč realizace). Doufám, že
letos bude zastávka v provozu a
splní se tak přání mnohých z Vás. 
Seznam investic byl uveřejněn 
v lednové Hlásce. Výstavbu 
splaškových kanalizací městských 
částí plánuje odbor přípravy 
investic magistrátu na roky 2010 -
11 z fondu EU. Projekty mají 
hotovy Vávrovice a Komárov (1. 
etapa). Před dokončením jsou 
projekty v MČ Podvihov, Malé 
Hoštice, Suché Lazce a Komárov 
(2. etapa). Územní rozhodnutí a 
stavební povolení by mělo být 
vyřízeno během roku 2009.

Úvodem

starosta

17. a 18. října 2008 se konaly volby do zastu-
pitelstev krajů. Volební místnost byla nově 
umístěna v bývalé budově mateřské školy ve 
Vávrovicích.
Výsledky v našem okrsku: 1. ČSSD - 159 hlasů, 
37,50%, 2. ODS - 122, 28,77%, 3. KSČM - 55,
12,97%, 4. KDU-ČSL - 52, 12,26%, 5. Osobnosti 
kraje - 11, 2,59%, 6. Strana zelených - 8, 1,88 %, 
7. Moravané - 6, 1,41%, 8.-9. Strana zdravého 
rozumu, SDŽ-Strana důstojného života - 3,
0,70%, 10. Nejen hasiči a živnostníci pro kraj - 2,
0,47%, 11.-13. Národní strana, Sdružení pro 
republiku-Republikánská strana Československa,
Volte Pravý blok-www.cibulka.net - 1, 0,23%
Počet voličů: 1 033, volební účast 41,24% (426 
vydaných obálek).

* * *
Kulturní dům Držkovice
Po obvodu budovy byl zhotoven sokl z cetriso-
vých desek na odvětrání. Povrchová mramoli-
tová úprava bude provedena na jaře.
Hasičská zbrojnice Držkovice
Mezi zbrojnici a pole jsme vysadili 75 smrčků a 1 
lípu (živý plot, částečná zábrana proti záplavě).
Volejbalové hřiště Karlovec
Volejbaloví nadšenci začali svépomocí za 
finančního přispění MČ budovat antukové hřiště. 
Podél plotu mezi zahrádkami a hřištěm jsme 
vysadili 100 smrčků a 3 vzrostlé lípy.
Hasičská zbrojnice Palhanec
Do klubovny zbrojnice jsme instalovali nové 
elektrické topení a provedli opravu elektro-
instalace. 

Klub důchodců z Vávrovic zhodnotil 8. prosince svou činnost za uplynulý rok.
„Závěrečnou“ zpestřil kulturní program mládeže a společné zpívání (foto 1 a 2).
Mikuláš chodil i v Držkovicích (foto 3).
Hopsalín přijel s „Čertovinami v pekle“ pobavit děti 14. prosince do vávrovické 
Sokolovny. Společně si se svými dětmi zařádili také rodiče (foto 4 a 5).



Zastupitelstvo mimo jiného:
zvolilo: Miroslava Kořistku členem Rady ZŠ a MŠ Vávrovice za zřizovatele na další 
období
doporučilo: prodej pozemku p. č. 341/8 - zahrada v k. ú. Vávrovice, prodej pozemku 
p. č. 2061/1 - orná půda v k. ú. Opava – Předměstí, směnu pozemků p. č. (619), p. č. 
(614 díl d1), p. č. (373) za pozemky p. č. 373/25, p. č. 378/5 v k. ú. Vávrovice
vzalo na vědomí: informaci o rozhodnutích odboru výstavby Magistrátu města Opavy 
týkajících se MČ, zprávu o investicích v MČ, zprávu o činnosti Úřadu MČ
projednalo: radary na měření rychlosti aut

Informace z 12. zasedání Zastupitelstva Městské části Vávrovice
konaného dne 8. 10. 2008 v zasedací místnosti Úřadu MČ ve Vávrovicích

o Do roku 2010 má být dokončena komplexní pozemková úprava k. ú. Vávrovice a 
následně do roku 2012 má být toto území digitalizováno.

o Statutární město Opava by se mělo stát od 1. 4. 2009 plátcem DPH.
o Z činnosti Úřadu MČ: 29. 10 - jednání starosty s vedoucím odboru hlavního 

architekta o změnách pro nový územní plán, 13. 11. - jednání s Mlýnem Herber a 
strarostou SDH Palhanec o budoucnosti hasičském areálu na Palhanci (návrh na 
změnu ploch v územním plánu na podnikání), 11. 12. - setkání starosty a 
místostarosty se zaměstnanci v zasedací místnosti Úřadu MČ, 16. 12. - výrobní 
výbor akce „Rekonstrukce mostů Vávrovice a Držkovice“ a účast na zasedání 
Zastupitelstva města Opavy.

Malé zprávy

Setkání zástupců občanských sdružení a školy se zastupiteli se uskutečnilo                
5. prosince v Držkovicích (foto 1, 2 a 3). Evžen Trupar s přáteli pobavil i dojal na 
setkání seniorů 22. listopadu v Držkovicích (foto 4 a 5).

Informace z 13. zasedání Zastupitelstva Městské části Vávrovice
konaného dne 4. 12. 2008 v zasedací místnosti Úřadu MČ ve Vávrovicích

Zastupitelstvo:
vzalo na vědomí: zprávu o investicích v MČ, zprávu o činnosti Úřadu MČ
souhlasilo: s budoucí finanční spoluúčastí MČ na dorovnání chybějících 
neinvestičních výdajů ZŠ a MŠ Vávrovice dle platných normativů Moravskoslezského 
kraje při rozšíření o 5. třídu od školního roku 2009/2010
schválilo: výši stočného pro rok 2009 dle navržené kalkulace - 21,60 Kč, majitelé 
čističek 10,80 Kč (SmVaK 25,92 Kč), dohody o pracovní činnosti pro rok 2009 dle 
předloženého návrhu, rozpočet MČ pro rok 2009 dle předloženého návrhu – výdaje 
4 001 000 Kč, příjmy 499 000 Kč, dotace občanským sdružením: SDH Držkovice 
10 000 Kč, SDH Palhanec 20 000 Kč, SDH Vávrovice 30 000 Kč, TJ Sokol Vávrovice 
30 000 Kč, TJ Palhanec 40 000 Kč, FK Nova Vávrovice 50 000 Kč, Myslivecké 
sdružení „Opavice“ Vávrovice 5 000 Kč, Klub rodičů a přátel školy ve Vávrovicích 
10 000 Kč, Rybářská parta hic z Vávrovic 10 000 Kč, termíny konání zasedání 
Zastupitelstva MČ v roce 2009: 4. 3., 3. 6., 2. 9. a 2. 12.
zmocnilo: starostu MČ Jaroslava Černého k uzavírání dohod o provedení práce 
v průběhu roku 2009, starostu MČ Jaroslava Černého k provádění rozpočtových
opatření v průběhu roku 2009
určilo: gratulanty jubilantům (90 let a výše)



Nové vybavení mateřské školy ve Vávrovicích (100 tis. Kč)

          
         

     

Veřejnou vyhláškou oznámil Magistrát města Opavy zahájení projednávání návrhu 
zadání nového Územního plánu Opavy. Návrh zadání je vystaven k veřejnému 
nahlédnutí na odboru hlavního architekta a územního plánu magistrátu od 8. ledna 
2009 do 6. února 2009 a zveřejněn na elektronické úřední desce internetových stránek 
města Opavy - www.opava-city.cz. Na Úřadě MČ Vávrovice je návrh zadání 
k nahlédnutí v úředních hodinách.
Požadavky Úřadu MČ do nového územního plánu Opavy
1) Změna funkční plochy rodinné domy p. č. 70 a 71 v k. ú. Palhanec na občanskou 

vybavenost (požární zbrojnice a společenský sál).
2) Prověřit soulad navrhovaného územního plánu a zpracovaných 4 urbanistických 

studií: Opava-Vávrovice, ul. Novosvětská, Ateliér 38-10/2001, Opava-Vávrovice, 
změna č. 1, ul. Novosvětská, 2003, Opava-Vávrovice, ul. Novosvětská, Studio D, 
2001, Vávrovice, Nový svět, 1998, Opava-Palhanec-Karlovec, 1999

3) Změna funkční plochy PBK na plochu RS (fotbalové hřiště a hasičský areál) p. č. 
124, 125, 126 a 127 v k. ú. Palhanec.

4) Změna funkční plochy občanská vybavenost na plochu RS p. č. 62, 63, 64 a 65 
mimo pozemků pod stavbami v k. ú. Vávrovice (sportovní a kulturní areál).

5) Požadavek na zřízení chodníku podél ulice Karlovecké až k ulici Jaselská dle 
zpracované PD (studie, DUR).

6) Prověřit variantní řešení sjezdu ze severního obchvatu do prostoru ploch průmyslu 
v blízkosti kalových polí Moravskoslezských cukrovarů (nákladní doprava).

7) Ochranná zeleň v k. ú. Vávrovice mezi železniční tratí Opava - Krnov a plochami 
průmyslu v délce obytných ploch.

8) Respektovat DUR „Spojka Jantarová - Obecní ve Vávrovicích“.
9) Respektovat DUR „Odkanalizování Vávrovic“.
10) Respektovat návrh technického řešení ochranné hráze PB Opava - Vávrovice, km 

42.900 - 43.900, hr. znaky II/71 - 72/6, zpracovatel Lesprojekt Krnov s. r. o, 
investor Povodí Odry.

11) Z důvodu budoucí zvýšené dopravy z a do průmyslové zóny Vávrovice, časté jízdě 
in - line bruslařů a úzké silnici zřídit cyklostezku podél ulice Držkovická mezi 
Vávrovicemi a Držkovicemi.

12) Změna funkční plochy 2090/1 v k. ú. Opava - Předměstí na plochu rekreace a 
sportu.

13) vymezit plochu pro vybudování nového fotbalového hřiště vč. zázemí ve více 
variantách v k. ú. Vávrovice.

Dne 16. 12. 2008 schválilo Zastupitelstvo města Opavy návrh zadání Změny č. 9 
územního plánu města Opavy. Důvodem pro pořízení této změny je potřeba 
zapracovat koridor upravené trasy západní části severního obchvatu do územního 
plánu podle technické studie „Silnice I/11 severní obchvat města Opavy, západní část“. 

Změnou č. 9 územního plánu města Opavy bude vymezen koridor pro trasu západní 
části severního obchvatu, tj. úsek od okružní křižovatky východní části severního 
obchvatu silnice I/11 po napojení na silnici I/11 ve směru na Bruntál, včetně úpravy 
napojení na ulici Vávrovická a napojení na stávající komunikační systém a přeložek sítí 
technické a dopravní infrastruktury. Pořízením Změny č. 9 územního plánu města 
Opavy bude vytvořen předpoklad pro výstavbu západní části severního obchvatu města 
Opavy.

 t í h tká í h  S t é h áč  í  j   á í 

Zasedání Rady školy ve Vávrovicích
Dne 24. října proběhlo poslední 8. zasedání Rady školy v jejím tříletém funkčním 
období. Rada schválila rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2009 a výroční zprávu o činnosti 
školy ve školním roce 2007/8 dle návrhu ředitele Pavla Gregora. Rada dále zhodnotila
svou práci za celé období. Na závěr všem poděkoval předseda Rady Miroslav 
Kořistka.

Volby do Rady školy
na další období se uskutečnily v závěru roku 2008. Za zřizovatele byl do Rady zvolen 
Zastupitelstvem MČ místostarosta Miroslav Kořistka. Zástupkyní pedagogického
sboru školy v Radě se stala učitelka mateřské školy Miroslava Satková. Rodiče 
delegovali do Rady Renatu Ondruchovou. Volby zástupce rodičů žáků školy, které 
organizoval Klub rodičů a přátel školy, se 13. listopadu zúčastnilo 27 rodičů ze 46 
s tímto výsledkem: 1. Ondruchová - 10 hlasů, 2. Halatková - 8 hlasů, 3. Mořkovská      
4 hlasy, 4. Vavrlová - 4 hlasy, 5. Reichelová - 1 hlas.

Územní plán města Opavy



Ze slavnostního otevření nové budovy Základní školy a Mateřské školy 
ve Vávrovicích 8. září 2008

Primátor Zbyněk 
Stanjura, náměstek 
primátora Jan Horák 
a vedoucí oddělení
odboru školství 
magistrátu Miroslava 
Konečná.
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Zasedání Rady školy ve Vávrovicích
Dne 24. října proběhlo poslední 8. zasedání Rady školy v jejím tříletém funkčním 
období. Rada schválila rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2009 a výroční zprávu o činnosti 
školy ve školním roce 2007/8 dle návrhu ředitele Pavla Gregora. Rada dále zhodnotila
svou práci za celé období. Na závěr všem poděkoval předseda Rady Miroslav 
Kořistka.

Volby do Rady školy
na další období se uskutečnily v závěru roku 2008. Za zřizovatele byl do Rady zvolen 
Zastupitelstvem MČ místostarosta Miroslav Kořistka. Zástupkyní pedagogického
sboru školy v Radě se stala učitelka mateřské školy Miroslava Satková. Rodiče 
delegovali do Rady Renatu Ondruchovou. Volby zástupce rodičů žáků školy, které 
organizoval Klub rodičů a přátel školy, se 13. listopadu zúčastnilo 27 rodičů ze 46 
s tímto výsledkem: 1. Ondruchová - 10 hlasů, 2. Halatková - 8 hlasů, 3. Mořkovská      
4 hlasy, 4. Vavrlová - 4 hlasy, 5. Reichelová - 1 hlas.

Územní plán města Opavy



Zastupitelstvo mimo jiného:
zvolilo: Miroslava Kořistku členem Rady ZŠ a MŠ Vávrovice za zřizovatele na další 
období
doporučilo: prodej pozemku p. č. 341/8 - zahrada v k. ú. Vávrovice, prodej pozemku 
p. č. 2061/1 - orná půda v k. ú. Opava – Předměstí, směnu pozemků p. č. (619), p. č. 
(614 díl d1), p. č. (373) za pozemky p. č. 373/25, p. č. 378/5 v k. ú. Vávrovice
vzalo na vědomí: informaci o rozhodnutích odboru výstavby Magistrátu města Opavy 
týkajících se MČ, zprávu o investicích v MČ, zprávu o činnosti Úřadu MČ
projednalo: radary na měření rychlosti aut

Informace z 12. zasedání Zastupitelstva Městské části Vávrovice
konaného dne 8. 10. 2008 v zasedací místnosti Úřadu MČ ve Vávrovicích

o Do roku 2010 má být dokončena komplexní pozemková úprava k. ú. Vávrovice a 
následně do roku 2012 má být toto území digitalizováno.

o Statutární město Opava by se mělo stát od 1. 4. 2009 plátcem DPH.
o Z činnosti Úřadu MČ: 29. 10 - jednání starosty s vedoucím odboru hlavního 

architekta o změnách pro nový územní plán, 13. 11. - jednání s Mlýnem Herber a 
strarostou SDH Palhanec o budoucnosti hasičském areálu na Palhanci (návrh na 
změnu ploch v územním plánu na podnikání), 11. 12. - setkání starosty a 
místostarosty se zaměstnanci v zasedací místnosti Úřadu MČ, 16. 12. - výrobní 
výbor akce „Rekonstrukce mostů Vávrovice a Držkovice“ a účast na zasedání 
Zastupitelstva města Opavy.

Malé zprávy

Setkání zástupců občanských sdružení a školy se zastupiteli se uskutečnilo                
5. prosince v Držkovicích (foto 1, 2 a 3). Evžen Trupar s přáteli pobavil i dojal na 
setkání seniorů 22. listopadu v Držkovicích (foto 4 a 5).

Informace z 13. zasedání Zastupitelstva Městské části Vávrovice
konaného dne 4. 12. 2008 v zasedací místnosti Úřadu MČ ve Vávrovicích

Zastupitelstvo:
vzalo na vědomí: zprávu o investicích v MČ, zprávu o činnosti Úřadu MČ
souhlasilo: s budoucí finanční spoluúčastí MČ na dorovnání chybějících 
neinvestičních výdajů ZŠ a MŠ Vávrovice dle platných normativů Moravskoslezského 
kraje při rozšíření o 5. třídu od školního roku 2009/2010
schválilo: výši stočného pro rok 2009 dle navržené kalkulace - 21,60 Kč, majitelé 
čističek 10,80 Kč (SmVaK 25,92 Kč), dohody o pracovní činnosti pro rok 2009 dle 
předloženého návrhu, rozpočet MČ pro rok 2009 dle předloženého návrhu – výdaje 
4 001 000 Kč, příjmy 499 000 Kč, dotace občanským sdružením: SDH Držkovice 
10 000 Kč, SDH Palhanec 20 000 Kč, SDH Vávrovice 30 000 Kč, TJ Sokol Vávrovice 
30 000 Kč, TJ Palhanec 40 000 Kč, FK Nova Vávrovice 50 000 Kč, Myslivecké 
sdružení „Opavice“ Vávrovice 5 000 Kč, Klub rodičů a přátel školy ve Vávrovicích 
10 000 Kč, Rybářská parta hic z Vávrovic 10 000 Kč, termíny konání zasedání 
Zastupitelstva MČ v roce 2009: 4. 3., 3. 6., 2. 9. a 2. 12.
zmocnilo: starostu MČ Jaroslava Černého k uzavírání dohod o provedení práce 
v průběhu roku 2009, starostu MČ Jaroslava Černého k provádění rozpočtových
opatření v průběhu roku 2009
určilo: gratulanty jubilantům (90 let a výše)



Vážené čtenářky, vážení čtenáři.
Hned na úvod bych Vám chtěl 
popřát do nového roku 2009 hodně 
zdraví, osobní pohody a trochu 
štěstí.

Zastupitelstvo Opavy na svém 
zasedání 16. prosince schválilo 
plán investic na rok 2009. Jsem 
rád, že se do něho podařilo po 
velkém úsilí protlačit výstavbu 
zastávky MHD č. 216 na točně 
v Jaktaři (100 tis. Kč projekt a 
1 mil. Kč realizace). Doufám, že
letos bude zastávka v provozu a
splní se tak přání mnohých z Vás. 
Seznam investic byl uveřejněn 
v lednové Hlásce. Výstavbu 
splaškových kanalizací městských 
částí plánuje odbor přípravy 
investic magistrátu na roky 2010 -
11 z fondu EU. Projekty mají 
hotovy Vávrovice a Komárov (1. 
etapa). Před dokončením jsou 
projekty v MČ Podvihov, Malé 
Hoštice, Suché Lazce a Komárov 
(2. etapa). Územní rozhodnutí a 
stavební povolení by mělo být 
vyřízeno během roku 2009.

Úvodem

starosta

17. a 18. října 2008 se konaly volby do zastu-
pitelstev krajů. Volební místnost byla nově 
umístěna v bývalé budově mateřské školy ve 
Vávrovicích.
Výsledky v našem okrsku: 1. ČSSD - 159 hlasů, 
37,50%, 2. ODS - 122, 28,77%, 3. KSČM - 55,
12,97%, 4. KDU-ČSL - 52, 12,26%, 5. Osobnosti 
kraje - 11, 2,59%, 6. Strana zelených - 8, 1,88 %, 
7. Moravané - 6, 1,41%, 8.-9. Strana zdravého 
rozumu, SDŽ-Strana důstojného života - 3,
0,70%, 10. Nejen hasiči a živnostníci pro kraj - 2,
0,47%, 11.-13. Národní strana, Sdružení pro 
republiku-Republikánská strana Československa,
Volte Pravý blok-www.cibulka.net - 1, 0,23%
Počet voličů: 1 033, volební účast 41,24% (426 
vydaných obálek).

* * *
Kulturní dům Držkovice
Po obvodu budovy byl zhotoven sokl z cetriso-
vých desek na odvětrání. Povrchová mramoli-
tová úprava bude provedena na jaře.
Hasičská zbrojnice Držkovice
Mezi zbrojnici a pole jsme vysadili 75 smrčků a 1 
lípu (živý plot, částečná zábrana proti záplavě).
Volejbalové hřiště Karlovec
Volejbaloví nadšenci začali svépomocí za 
finančního přispění MČ budovat antukové hřiště. 
Podél plotu mezi zahrádkami a hřištěm jsme 
vysadili 100 smrčků a 3 vzrostlé lípy.
Hasičská zbrojnice Palhanec
Do klubovny zbrojnice jsme instalovali nové 
elektrické topení a provedli opravu elektro-
instalace. 

Klub důchodců z Vávrovic zhodnotil 8. prosince svou činnost za uplynulý rok.
„Závěrečnou“ zpestřil kulturní program mládeže a společné zpívání (foto 1 a 2).
Mikuláš chodil i v Držkovicích (foto 3).
Hopsalín přijel s „Čertovinami v pekle“ pobavit děti 14. prosince do vávrovické 
Sokolovny. Společně si se svými dětmi zařádili také rodiče (foto 4 a 5).



vlevo: účastníci valné hromady
vpravo: oslavenec Adolf Olbrich, předseda 
Jan Cibulka, Zdeněk Vavrla

Dne 29. prosince 2008 se uskutečnila valná hromada členů občanského sdružení 
Rybářská parta hic z Vávrovic. Zhodnotili jsme úspěšný rok 2008 a stanovili plán činnosti  
na rok 2009. Společně s rodinnými příslušníky členů sdružení jsme poblahopřáli Adolfu 
Olbrichovi k jeho 70. narozeninám. 

Děkujeme všem spoluobčanům, sponzorům a rodinným příslušníkům, kteří s námi 
spolupracují a podporují nás při realizaci našich akcí. Přejeme vám všechno nejlepší a 
mnoho úspěchů v roce 2009. Petrův zdar!

Setkání
u vánočního stromu

proběhlo 20. prosince 
ve Vávrovicích, 23. 
prosince v Držkovi-
cích a na Štědrý den 
na Karlovci.
Všude vládla vánoční 
atmosféra, lidé si přáli 
pěkné svátky a dobrý 
nový rok. Ve Vávrovi-
cích si připravili pěkné 
pásmo žáci základní 
školy. Všech setkání 
se zúčastnil starosta 
MČ Jaroslav Černý.

Karlovec, Palhanec

Vávrovice

Držkovice

Rybářská parta hic z Vávrovic

Blahopřání členů Adolfu Olbrichovi (70. let)           Posezení s rodinnými příslušníky členů
text a foto: Ing. Pavel Najman

Na cukrovarském 
rybníku už se hraje 
hokej. Přijďte si 
zabruslit.



Okénko do života Držkovic, Karlovce, Palhance a Vávrovic - zpravodaj Úřadu Městské části 
Vávrovice, Jantarová 49, 747 73 Vávrovice, tel.: Úřad - 553 793 065, starosta - 604 229 419, 
místostarosta - 604 229 420, ekonomka - 604 229 418, úřední hodiny: Po, St 18 - 20 h., Út, Čt 8 - 9 h, 
e-mail: vavrovice@opava-city.cz. Neprošlo jazykovou úpravou. Za vydání odpovídá Ing. Jaroslav 
Černý. Formou sponzoringu vytiskl Rudolf Tesař, Karlovecká 4, 747 07 Opava.

č. 32                       Zpravodaj Úřadu Městské části Vávrovice           leden 2009

N A Š I J U B I L A N T I 2 0 0 9
LEDEN: 100 let - Kateřina Hanuschová, 90 let - Marie Hadámková, 70 let - Adolf 
Olbrich, Erich Kořistka, Marie Sobková, 65 let - Janina Janotková, Alena 
Fuchsíková, Ludmila Klapetková, Jarmila Fričová, 55 let - Jarmila Záhumenská,
Alena Dušková, Radoslav Komárek, 50 let - Karel Heider, Ivo Novotný
ÚNOR: 65 let - Jarmila Otýpková, 60 let - Petr Matyáš, Ladislav Dehner, 55 let -
Karel Lagan
BŘEZEN: 85 let - Drahomíra Ficková, František Gogela , 70 let - Vlasta Tkačíková,
65 let - Anna Fiedlerová, Anna Sasová , 60 let - Ladislav Gebauer , 55 let - Jaroslav 
Cibulka, 50 let - Jiří Kolarczyk

                                                       Všem jubilantům blahopřejeme.

100 let se 30. ledna 2009 dožívá paní Kateřina Hanuschová z Vávrovic. Je matkou 3
dětí, babičkou 5 vnoučat, prababičkou 20 pravnoučat a praprababičkou 1 prapravnučky. 
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

Silvestrovský fotbálek ve Vávrovicích
28. 12. 2008, 30 hráčů, mínus 5 stupňů, 7 : 0 pro hráče s dresy 

Fotbal po podzimu: TJ Palhanec - muži 2. místo, FK Nova Vávrovice - muži 3. místo, 
dorost 1. místo, žáci 4. místo
Vánoční turnaj TJ Sokol Vávrovice ve stolním tenise neregistrovaných hráčů 
v Sokolovně 27. 12. 2008: 1. Jiří Beneš, 2. Jiří Hadámek, 3. Jaroslav Pánik, 4. Vlastimil 
Svoboda, 5. Martin Beneš, 6. Ivo Schreier, 7. Tomáš Jakubík, 8. Vítězslav Černín, 
9. Michal Foltis


