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Klub rodičů a přátel školy ve Vávrovicích
zve na

 Prázdninové odpoledne ve středu 22. 7. 2009 u Sokolovny
Čas cca od 16,30 h. - 17,00 h., začátek bude upřesněn na plakátech. Budeme 
malovat na trička, soutěžit v bublifukování, bojovat ve vodních hrátkách. Vodní 
hrátky proběhnou jen v případě velkého tepla. V případě nepříznivého počasí se 
přesuneme do sálu Sokolovny. Všechny pomůcky vč. občerstvení budou zajištěny, 
děti musí jen přijít.

 Ahoj, prázdniny! v sobotu 22. 8. 2009 u Sokolovny
Čas upřesníme na plakátech. Rozloučení s prázdninami pro děti a jejich rodiče. 
Budou se poměřovat síly dětí proti rodičům v různých soutěžích. Doufáme ve 
stejnou účast a úspěch jako loni. Občerstvení zajištěno.

 Kolečkyáda v sobotu 26. 9. 2009 v areálu Držkovic
Čas upřesníme na plakátech. Jízda s čímkoli, co má kolečka a pohání se vlastní 
silou: kola, koloběžky, trojkolky, brusle, kočárky, "tačky" apod. Tato akce je pro 
všechny věkové kategorie a bude se konat jen v případě příznivého počasí. 
Občerstvení rovněž zajištěno.
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7. Slavnosti MČ ve Vávrovicích 29. 8. 2009
Družstvo na volejbalový turnaj „O pohár místostarosty“ můžete přihlásit do 
26. 8. na adresu vavrovice@opava-city.cz nebo na tel.: 604 229 420 (místo-
starosta Miroslav Kořistka). V družstvu mohou být muži i ženy od 15 let výše.
Většina by měla bydlet v MČ. Pozvánku dostanou i Poláci.



Fotbal - sezóna 2008/2009

Dorostenci FK Nova Vávrovice zvítězili v okresním přeboru a postoupili do 
krajského přeboru. Gratulujeme! Muži skončili ve III. třídě sk. B na 2. místě, žáci 
v přeboru na 4. místě.
Muži TJ Palhanec zvítězili ve IV. třídě sk. B a postoupili do III. třídy. Gratulujeme!

Po několika letech jsme opět netrpělivě čekali, jestli „vyskočí“ voda z koryta 
řeky Opavy. Nakonec k tomu 26. 6. chybělo jen pár centimetrů. Fotbalisté z Vávrovic 
za vydatné pomoci hasičů zabránili zaplavení a znečištění hřiště. Hasiči vodu čerpali 
přes celou noc. Do Držkovic k mostu musela být povolána těžká technika na 
vyproštění vrby.

Volby do Evropského 
parlamentu 5. a 6. 6. 2009
okrsek č. 58 - Vávrovice

1. ODS: 110 hlasů - 34,37%
2. ČSSD: 64 - 20,0%
3. KDU-ČSL: 40 - 12,5%
4. KSČM: 36 - 11,25%
5. Suverenita: 18 - 5,62%
6. EDS: 9 - 2,81%
7. Věci veřejné: 8 - 2,5%
8. Strana důst.života: 6-1,87%
9. SNK ED: 5 - 1,56%
10.Volte pravý blok: 5 - 1,56%
Voleb se zúčastnilo 33 politic-
kých stran a hnutí.
Účast: 30,69% (321 z 1046)

Muži TJ Sokol Vávrovice „A“ obsadili ve 3. třídě rekreační soutěže ve stolním 
tenise 2. místo. Družstvo hrálo ve složení: Jiří Beneš, Jaroslav Pánik, Vlastimil 
Svoboda a Jaroslav Černý.

8. 5. se za účasti devíti členů Rybářské party hic z Vávrovic uskutečnil na Petrově 
rybníce v Krnově "Jarní trénink v rybaření".                               foto: Ing. Pavel Najman



Vážené čtenářky, vážení čtenáři.

Začátek léta nebyl příjemný.
Globální svět prožívá globální 
změny počasí. Máme nové mraky 
a bleskové útoky dešťů. Voda se u 
nás naštěstí nerozlila. Děkuji všem 
hasičům z Palhance, Vávrovic a 
Držkovic za pohotovost.

V těchto dnech netrpělivě očeká-
váme vyhlášení veřejné soutěže 
na hasičské zbrojnice a auta, 
Česká obec sokolská schválila 
převod Sokolovny, dokončuje se 
projekt pro územní řízení na 
vávrovické hráze a náš Úřad MČ 
prožil malý „kulový blesk“.

Děti mají prázdniny a já jsem 
rád, že od 1. září obnovujeme      
5. třídu a zvyšujeme kapacitu ma-
teřské školy o 5 míst na 25 dětí.

Podařilo se nám vydat Info 
s akcemi na červenec a srpen. 
Věřím, že si s velké nabídky něco 
vyberete.

Přeji Vám slunečné letní dny a 
těším se na Vás při 7. Slavnostech 
MČ v sobotu 29. srpna ve 
Vávrovicích.

Úvodem

starosta

Od 1. 7. sídlí Úřad MČ v opravených prostorách 
bývalé mateřské školy ve Vávrovicích. Úřední 
hodiny jsou nezměněny. Během července 
chceme opravit fasádu vč. nátěru.

Měření rychlosti aut na Vávrovické ulici
Dopravní inspektorát Opava zamítl naši žádost o umístění světelného signalizačního 
zařízení (semaforu) s měřením rychlosti aut na Vávrovické ulici v úseku mezi 
křižovatkami Karlovecká a Topolová. V dopise inspektorát uvádí:
• návrh světelného signalizačního zařízení (dále jen „SSZ“) není odůvodněn výskytem 

dopravních nehod v předmětném úseku komunikace, v úseku není zvýšený pohyb 
chodců

• pro zpomalení provozu nejsou použita žádná stavební opatření na komunikaci, tj. 
dělící ostrůvky na přechodech pro chodce, zúžení vozovky na standardní šířku 
jízdního pruhu

• jedná se o nebezpečný příklad použití SSZ k ovlivnění provozu způsobem, který není 
ošetřen obecným výkladem pravidel provozu na pozemních komunikacích a který 
vede k znevažování pravého významu použití SSZ, tj. k řízení přednosti chůze či 
přednosti jízdy účastníků provozu.

• použití SSZ na tomto místě nepřinese žádné zvýšení bezpečnosti a plynulosti 
provozu na komunikaci, bude vnímáno jako zařízení, které zbytečně zatěžuje 
pozornost řidiče v jinak dopravně klidném úseku komunikace.

Na telefonický dotaz nám Dopravní inspektorát Opava doporučil jiné technické řešení, 
které nyní prověřujeme.

Vandalové ničí zastávky MHD, které jsou 
v majetku MČ. K propáleným a vyřezaným dírám 
a oknům nově přibyly sprejerské výtvory. 
Z rozpočtu MČ budeme muset vyměnit nej-
poškozenější díly zastávek. Prosíme Vás o 
pomoc. Sami zakročte nebo volejte Městskou 
policii tel.: 156. Děkujeme.

Nové volejbalové hřiště na Karlovci už má an-
tuku a bude slavnostně otevřeno 8. 8. v 17 hodin. 

30. 4. Slet čarodějnic ve Vávrovicích

10. 5. Den matek ve Vávrovicích



Soutěž jednotek sborů dobrovolných hasičů
„O putovní pohár primátora města Opavy“

Vávrovice, 17. 5. 2009

Na hřiště do Vávrovic přijelo všech 13 hasičských družstev působících na území 
Statutárního města Opavy, aby soutěžila už poosmé v požárním útoku s vodou. 
Potřetí za sebou zvítězilo družstvo z Milostovic. V těsném závěsu se umístili naši hasi-

Z oslav 100 let dobrovolných hasičů ve Vávrovicích
U Kulturního domu v Držkovicích jsme dokončili sokl.

Palhanečtí hasiči postavili májku,
kterou jim opět někdo podřezal, ale 
tentokrát nestihl odvézt. Postavení a 
kácení májky se zúčastnili desítky 
obyvatel Karlovce a Palhance. 

Na žádost občanů jsme nechali opravit 
tři propadlé poklopy na Vávrovické ulici 
na Karlovci u mrazíren Nowaco.

či z Vávrovic, kteří pěkným druhým 
místem oslavili sté výročí založení 
dobrovolného sboru. Jako třetí v 
pořadí se umístilo družstvo hasičů z 
Podvihova. Hasiči z Palhance skon-
čili desátí, držkovičtí hasiči byli dis-
kvalifikováni.

Zdeněk Svoboda přebírá z rukou 
primátora Opavy Zbyňka Stanjury
pohár za 2. místo.



VÝDAJE § tis. Kč

Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 266,3
Ostatní záležitosti vody 2349 10,0
Základní školy 3113 10,0
Zachování a obnova kulturních památek 3322 0,8
Pořízení, zachování a obnova hodnot místní kultury 3326 33,5
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 18,9
Zájmová činnost v kultuře 3392 846,1
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 3399 165,1
Sportovní zařízení v majetku obce 3412 93,5
Ostatní tělovýchovná činnost 3419 162,0
Využití volného času dětí a mládeže 3421 35,8
Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 5,00
Veřejné osvětlení 3631 11,2
OPP 3639 114,6
Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 12,5
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 368,0
Ostatní sociální péče a pomoc starým občanů 4359 18,6
Požární ochrana - dobrovolná část 5512 550,6
Zastupitelstva obcí 6112 769,6
Činnost místní správy 6171 868,4
Pojištění - multikára 6320 8,9
Výdaje celkem 4 369,4
Rozpočet 4 674,1
Zůstatek 304,7
Nezapojené příjmy do rozpočtu za rok 2008 106,0
Převod do rozpočtu pro rok 2009 410,7

PŘÍJMY § tis. Kč

Poplatek ze psů 1341 43,6
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s odpady 2321 344,7
Služby - tělovýchovná činnost 3419 3,1
Nebytové hospodářství 3613 96,9
Péče o vzhled obce 3745 24,0
Činnost místní správy 6171 25,3
Příjmy celkem 537,6

Městská část Vávrovice - vyhodnocení rozpočtu za rok 2008

       
           

     

Škola v akci aneb ohlédnutí za končícím školním rokem 2008/2009
Máme za sebou rok v nových podmínkách a pomalu bilancujeme uplynulé období. 
Z pestré činnosti nabízíme výčet uskutečněných aktivit.
Září: Slavnostní otevření rekonstruované školní budovy s dnem otevřených dveří,    
Balónková show (zábavné tvořivé představení pro děti), Podzimní sběr papíru, Úvodní
setkání zaměstnanců školy s rodiči.
Říjen: Výlet ŠD do Krnova a na Cvilín a Šelenburk, Vlastivědná vycházka II. třídy 
k vodopádům Bílé Opavy, Vycházka ŠD dendrologickou stezkou městskými parky 
Opavy, Zisk 2. a 5. místa v přespolním orientačním běhu (Slavkovský les).
Listopad: Den v bílém - sv. Martin - oživování lidových tradic, Návštěva v Ratiboři -
navázání družebních vztahů (práce na přeshraničním projektu - Poznávání lidových 
tradic obou zemí) - EU, I. třída - Slavnost Slabikáře.
Prosinec: Mikulášská nadílka ve spolupráci s KRPŚ, Zahájení lekcí plaveckého 
výcviku, Předvánoční setkání ředitelů opavských škol na půdě školy, Vánoční besídka 
s nadílkou, Koledování u obecního vánočního stromu.
Leden: Loutková pohádka - představení souboru loutkářů, Zápis dětí do 1. ročníku, 
Návštěva vedení polské družební školy, Slavnost Vysvědčení, Myslivna - metodická 
porada pedagogických zaměstnanců v den pololetních prázdnin.
Únor: Hodnocení školy týmem České školní inspekce, Školní kolo v recitaci „O poetu 
roku 2009“, Noc ve škole s karnevalem.
Březen: Účast dětí 2. - 4. ročníku v matematické soutěži Klokan 2009, Ukončení lekcí 
plaveckého výcviku, Vynášení Moreny - vítání jara, Den učitelů s návštěvou zástupců 
obce a KRPŠ, turnaj v bowlingu, Kulturní představení pro děti „Kozlík“.                      
Duben: Návštěva koncertu izraelského pěveckého sboru Shiran v Minoritu, Návštěva 
sboru Shiran a minikoncert na školní zahradě, Jarní setkání učitelů 1. stupně 
Opavska, Krnovska a Bruntálska v naší škole, Vzdělávací dílny pro učitele - náslechy 
v hodinách s praktickými ukázkami práce s dětmi, Prezentace školních aktivit v oblasti 
péče o životní prostředí na Horním náměstí v Opavě v rámci Dne země 2009.
Květen: Den pro mou mámu - tradiční vystoupení dětí v Sokolovně, Jízda zručnosti, 
Škola v přírodě - pětidenní pobyt dětí v Čeladné v Beskydách.
Červen: Den dětí v Ratiboři (Polsko), Návštěva knihovny P. Bezruče - Výstava, 
Bezpečná cesta - vyvrcholení preventivní akce pro žáky 4. ročníku v ZŠ Opava-
Komárov, Zahradní Slavnost Vysvědčení.

Na školní zahradě jsme instalovali kůly pro uchycení stínící plachty a pro 
upevnění sítě pro míčové sporty. Pořídili jsme také další herní prvek - vahadlovou 
houpačku. Vysadili jsme nové travnaté plochy, keříky, a popínavé rostliny.

V červenci bude škola hostit účastníky Plenéru 2009 - členy opavských 
výtvarných skupin X a ITA, kteří během druhého prázdninového týdne budou tvůrčími 
aktivitami zachycovat okamžiky z každodenního života naší městské části. Ve dnech 
14. a 15. 7. se mohou malování s výtvarníky účastnit také děti školy.

Za spolupráci na dalším úspěšném roce činnosti děkujeme všem dobrovol-
níkům, Klubu rodičů a přátel školy a Úřadu městské části Vávrovice. Přejeme 
všem krásné léto plné zážitků a příjemných chvil strávených ve společnosti 
našich dětí.

Na shledanou se všemi 1. 9. 2009 při Zahradní slavnosti (začátek v 17 hodin).
Mgr. Pavel Gregor

                 ředitel



Informace z 15. zasedání Zastupitelstva Městské části Vávrovice
konaného dne 3. 6. 2009 v zasedací místnosti nového Úřadu MČ ve Vávrovicích

Zastupitelstvo mimo jiného:
schválilo: 
Závěrečný účet MČ za rok 2008 dle předloženého návrhu, Dohodu o pracovní činnosti 
dle předloženého návrhu, Ceník poplatků a služeb MČ dle předloženého návrhu,
Licenční smlouvu o veřejném provozování č. VP - 2009 - 40359 s OSA - Ochranný 
svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., Pojistnou smlouvu č. 54543299-10 -
sdružené pojištění vozidla Robur LO 2500 reg. zn. OP 5233 s Českou pojišťovnou a. 
s., Pojistnou smlouvu č. 5435082918 - sdružené pojištění vozidla Multicar reg. zn. 
OPA 2014 s Českou pojišťovnou a. s., Kupní smlouvu (MMOPP005WF26) na prodej 
vozidla Robur LO 2500, reg. zn. OP 5233 s Miroslavem Fickem, Karlovecká 25, 747 
07 Opava, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor (MMOPP006NKDG) 
v budově č. p. 49 v k. ú. Vávrovice se společností Česká pošta, s. p., Dodatek č. 3 ke 
Smlouvě o nájmu nebytových prostor (MMOPP006NKCL) v budově č. p. 49 v k. ú. 
Vávrovice se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s.  
doporučilo: prodeje pozemků p. č. 10/3 v k. ú. Držkovice, p. č. 444/4 - ostatní plocha 
v k. ú. Vávrovice a částí pozemku 2063/1 - zahrada v k. ú. Opava - Předměstí
vzalo na vědomí: zprávu o investicích v MČ, zprávu o činnosti Úřadu MČ
projednalo: využití nabídky Úřadu práce Opava „Veřejná služba“ nezaměstnaných

Ceník poplatků a služeb MČ (Město Opava se stalo od 1. 4. 2009 plátcem DPH)
1) Nájem společenské místnosti v 1. patře budovy v Jantarové ulici č. 40 ve 

Vávrovicích - kapacita 40 míst
a) od pátku 15 h do neděle do 12 h:

zimní období: 600 Kč + 19% DPH, tj. 714 Kč vč. 19% DPH,
letní období: 500 Kč + 19% DPH, tj. 595 Kč vč. 19% DPH

b) do 12 hodin: 
zimní období: 300 Kč + 19% DPH, tj. 357 Kč vč. 19% DPH,   
letní období: 200 Kč + 19% DPH, tj. 238 Kč vč. 19% DPH 

2) Nájem Kulturního domu Držkovice
a) od pátku 15 h do neděle do 12 h: 

zimní období: 1 500 Kč + 19% DPH, tj. 1 785 Kč vč. 19% DPH
letní období: 1 200 Kč + 19% DPH, tj. 1 428 Kč vč. 19% DPH 

b) do 12 hodin 
zimní období: 750 Kč + 19% DPH, tj. 893 Kč vč. 19% DPH

           letní období: 600 Kč + 19% DPH, tj. 714 Kč vč. 19% DPH 

 Cena nájmu je stanovena vč. spotřeby energií (voda, topení, el. energie)
 Zimní období: 1. 10. - 30. 4., letní období: 1. 5. - 30. 9.
 Občanská sdružení se sídlem v městské části mají použití obou zařízení zdarma.
 Objednávky a rezervace: Ing. Jarmila Kociánová, tel. 604 229 418

3) Stočné pro rok 2009 od 1. 4. 2009
19,80 Kč + 9% DPH, tj. 21,58 Kč vč. 9% DPH za 1 m3

9,90 Kč + 9% DPH, tj. 10,79 Kč vč. 9% DPH za 1 m3 - majitelé čističek

 Hasičská zbrojnice Palhanec 
Nástavba a přístavba hasičské zbrojnice Vávrovice, 
Během prázdnin budou vyhlášeny veřejné zakázky na www.centralniadresa.cz.

 Kulturní dům na Karlovci
Úřad MČ objednal u projektanta zpracování odhadu nákladů stavby ve dvou 
variantách dle kapacity sálu. Po domluvě s vedením města bude u vybrané 
varianty vyhotovena projektová dokumentace pro stavební povolení a dohodnut 
termín realizace.

 Protipovodňové hráze Vávrovice
2. 7. se konal na Povodí Odry výrobní výbor před odevzdáním projektové 
dokumentace pro územní řízení. Během několika měsíců by měli vlastníci 
dotčených pozemků dostat od projektanta dopisy s návrhem smlouvy o smlouvě 
budoucí na výkupy části pozemků vč. návrhu souhlasu s dočasným záborem části 
pozemků po dobu výstavby hrází. Prosíme o vstřícný přístup. Nabídka výstavby 
hrází by se už nemusela opakovat a počasí nás zřejmě bude stále překvapovat.

 Převod nemovitostí TJ Sokol Vávrovice na Statutární město Opava do 
užívání MČ Vávrovice
Předsednictvo České obce sokolské usnesením č. 549/21 z 21. zasedání 
konaného dne 17. 4. 2009 souhlasí s darováním nemovitého majetku ve 
vlastnictví TJ Sokol Vávrovice do vlastnictví města Opavy s užíváním MČ 
Vávrovice. Návrh smlouvy bude vypracován TJ a předložen ke kontrole 
Legislativně - právnímu oddělení České obce sokolské. Poté návrh smlouvy 
projedná rada a zastupitelstvo města.

 Kanalizace Vávrovice
Dne 21. 6. 2009 bylo zahájeno územní řízení. Dokumentace je k nahlédnutí 
v Úřadu MČ v úředních hodinách.

Veřejná prezentace návrhu zadání Územního plánu Opavy včetně vyhodnocení 
požadavků, podnětů a připomínek uplatněných k návrhu zadání územního plánu a 
návrhů na změnu územního plánu proběhla v budově Hlásky dne 30. 6. Zastupitelstvo 
města bude celý materiál projednávat dne 11. 8.

Na svém zasedání 27. 6. přijala Povodňová komise města mimo jiných i tato opatření:
Oddělení havarijního a krizového řízení a odbor životního prostředí 
• projedná s pracovníky Povodí Odry možnost zřízení nového hlásného profilu 

kategorie A na řece Opavě, zjistí termín zřízení hlásného profilu. Jeho umístění 
volit tak, aby s dostatečným předstihem bylo možno informovat o situaci na řece 
Opavě v úseku mezi Krnovem a Opavou za soutoky s Opavicí a Čížinou.

• zajistí na Povodí Odry informaci o dotokové době vody na vodním toku Opava 
mezi Krnovem a Holasovicemi.

• Informace o situaci na Pochni a na Petrově rybníku uvádět na internetu v rámci 
poskytování aktuálních informací o povodňové situaci.

Příprava investic
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Informace z 15. zasedání Zastupitelstva Městské části Vávrovice
konaného dne 3. 6. 2009 v zasedací místnosti nového Úřadu MČ ve Vávrovicích

Zastupitelstvo mimo jiného:
schválilo: 
Závěrečný účet MČ za rok 2008 dle předloženého návrhu, Dohodu o pracovní činnosti 
dle předloženého návrhu, Ceník poplatků a služeb MČ dle předloženého návrhu,
Licenční smlouvu o veřejném provozování č. VP - 2009 - 40359 s OSA - Ochranný 
svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., Pojistnou smlouvu č. 54543299-10 -
sdružené pojištění vozidla Robur LO 2500 reg. zn. OP 5233 s Českou pojišťovnou a. 
s., Pojistnou smlouvu č. 5435082918 - sdružené pojištění vozidla Multicar reg. zn. 
OPA 2014 s Českou pojišťovnou a. s., Kupní smlouvu (MMOPP005WF26) na prodej 
vozidla Robur LO 2500, reg. zn. OP 5233 s Miroslavem Fickem, Karlovecká 25, 747 
07 Opava, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor (MMOPP006NKDG) 
v budově č. p. 49 v k. ú. Vávrovice se společností Česká pošta, s. p., Dodatek č. 3 ke 
Smlouvě o nájmu nebytových prostor (MMOPP006NKCL) v budově č. p. 49 v k. ú. 
Vávrovice se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s.  
doporučilo: prodeje pozemků p. č. 10/3 v k. ú. Držkovice, p. č. 444/4 - ostatní plocha 
v k. ú. Vávrovice a částí pozemku 2063/1 - zahrada v k. ú. Opava - Předměstí
vzalo na vědomí: zprávu o investicích v MČ, zprávu o činnosti Úřadu MČ
projednalo: využití nabídky Úřadu práce Opava „Veřejná služba“ nezaměstnaných

Ceník poplatků a služeb MČ (Město Opava se stalo od 1. 4. 2009 plátcem DPH)
1) Nájem společenské místnosti v 1. patře budovy v Jantarové ulici č. 40 ve 

Vávrovicích - kapacita 40 míst
a) od pátku 15 h do neděle do 12 h:

zimní období: 600 Kč + 19% DPH, tj. 714 Kč vč. 19% DPH,
letní období: 500 Kč + 19% DPH, tj. 595 Kč vč. 19% DPH

b) do 12 hodin: 
zimní období: 300 Kč + 19% DPH, tj. 357 Kč vč. 19% DPH,   
letní období: 200 Kč + 19% DPH, tj. 238 Kč vč. 19% DPH 

2) Nájem Kulturního domu Držkovice
a) od pátku 15 h do neděle do 12 h: 

zimní období: 1 500 Kč + 19% DPH, tj. 1 785 Kč vč. 19% DPH
letní období: 1 200 Kč + 19% DPH, tj. 1 428 Kč vč. 19% DPH 

b) do 12 hodin 
zimní období: 750 Kč + 19% DPH, tj. 893 Kč vč. 19% DPH

           letní období: 600 Kč + 19% DPH, tj. 714 Kč vč. 19% DPH 

 Cena nájmu je stanovena vč. spotřeby energií (voda, topení, el. energie)
 Zimní období: 1. 10. - 30. 4., letní období: 1. 5. - 30. 9.
 Občanská sdružení se sídlem v městské části mají použití obou zařízení zdarma.
 Objednávky a rezervace: Ing. Jarmila Kociánová, tel. 604 229 418

3) Stočné pro rok 2009 od 1. 4. 2009
19,80 Kč + 9% DPH, tj. 21,58 Kč vč. 9% DPH za 1 m3

9,90 Kč + 9% DPH, tj. 10,79 Kč vč. 9% DPH za 1 m3 - majitelé čističek

 Hasičská zbrojnice Palhanec 
Nástavba a přístavba hasičské zbrojnice Vávrovice, 
Během prázdnin budou vyhlášeny veřejné zakázky na www.centralniadresa.cz.

 Kulturní dům na Karlovci
Úřad MČ objednal u projektanta zpracování odhadu nákladů stavby ve dvou 
variantách dle kapacity sálu. Po domluvě s vedením města bude u vybrané 
varianty vyhotovena projektová dokumentace pro stavební povolení a dohodnut 
termín realizace.

 Protipovodňové hráze Vávrovice
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 Převod nemovitostí TJ Sokol Vávrovice na Statutární město Opava do 
užívání MČ Vávrovice
Předsednictvo České obce sokolské usnesením č. 549/21 z 21. zasedání 
konaného dne 17. 4. 2009 souhlasí s darováním nemovitého majetku ve 
vlastnictví TJ Sokol Vávrovice do vlastnictví města Opavy s užíváním MČ 
Vávrovice. Návrh smlouvy bude vypracován TJ a předložen ke kontrole 
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VÝDAJE § tis. Kč

Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 266,3
Ostatní záležitosti vody 2349 10,0
Základní školy 3113 10,0
Zachování a obnova kulturních památek 3322 0,8
Pořízení, zachování a obnova hodnot místní kultury 3326 33,5
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 18,9
Zájmová činnost v kultuře 3392 846,1
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 3399 165,1
Sportovní zařízení v majetku obce 3412 93,5
Ostatní tělovýchovná činnost 3419 162,0
Využití volného času dětí a mládeže 3421 35,8
Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 5,00
Veřejné osvětlení 3631 11,2
OPP 3639 114,6
Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 12,5
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 368,0
Ostatní sociální péče a pomoc starým občanů 4359 18,6
Požární ochrana - dobrovolná část 5512 550,6
Zastupitelstva obcí 6112 769,6
Činnost místní správy 6171 868,4
Pojištění - multikára 6320 8,9
Výdaje celkem 4 369,4
Rozpočet 4 674,1
Zůstatek 304,7
Nezapojené příjmy do rozpočtu za rok 2008 106,0
Převod do rozpočtu pro rok 2009 410,7

PŘÍJMY § tis. Kč

Poplatek ze psů 1341 43,6
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s odpady 2321 344,7
Služby - tělovýchovná činnost 3419 3,1
Nebytové hospodářství 3613 96,9
Péče o vzhled obce 3745 24,0
Činnost místní správy 6171 25,3
Příjmy celkem 537,6

Městská část Vávrovice - vyhodnocení rozpočtu za rok 2008

       
           

     

Škola v akci aneb ohlédnutí za končícím školním rokem 2008/2009
Máme za sebou rok v nových podmínkách a pomalu bilancujeme uplynulé období. 
Z pestré činnosti nabízíme výčet uskutečněných aktivit.
Září: Slavnostní otevření rekonstruované školní budovy s dnem otevřených dveří,    
Balónková show (zábavné tvořivé představení pro děti), Podzimní sběr papíru, Úvodní
setkání zaměstnanců školy s rodiči.
Říjen: Výlet ŠD do Krnova a na Cvilín a Šelenburk, Vlastivědná vycházka II. třídy 
k vodopádům Bílé Opavy, Vycházka ŠD dendrologickou stezkou městskými parky 
Opavy, Zisk 2. a 5. místa v přespolním orientačním běhu (Slavkovský les).
Listopad: Den v bílém - sv. Martin - oživování lidových tradic, Návštěva v Ratiboři -
navázání družebních vztahů (práce na přeshraničním projektu - Poznávání lidových 
tradic obou zemí) - EU, I. třída - Slavnost Slabikáře.
Prosinec: Mikulášská nadílka ve spolupráci s KRPŚ, Zahájení lekcí plaveckého 
výcviku, Předvánoční setkání ředitelů opavských škol na půdě školy, Vánoční besídka 
s nadílkou, Koledování u obecního vánočního stromu.
Leden: Loutková pohádka - představení souboru loutkářů, Zápis dětí do 1. ročníku, 
Návštěva vedení polské družební školy, Slavnost Vysvědčení, Myslivna - metodická 
porada pedagogických zaměstnanců v den pololetních prázdnin.
Únor: Hodnocení školy týmem České školní inspekce, Školní kolo v recitaci „O poetu 
roku 2009“, Noc ve škole s karnevalem.
Březen: Účast dětí 2. - 4. ročníku v matematické soutěži Klokan 2009, Ukončení lekcí 
plaveckého výcviku, Vynášení Moreny - vítání jara, Den učitelů s návštěvou zástupců 
obce a KRPŠ, turnaj v bowlingu, Kulturní představení pro děti „Kozlík“.                      
Duben: Návštěva koncertu izraelského pěveckého sboru Shiran v Minoritu, Návštěva 
sboru Shiran a minikoncert na školní zahradě, Jarní setkání učitelů 1. stupně 
Opavska, Krnovska a Bruntálska v naší škole, Vzdělávací dílny pro učitele - náslechy 
v hodinách s praktickými ukázkami práce s dětmi, Prezentace školních aktivit v oblasti 
péče o životní prostředí na Horním náměstí v Opavě v rámci Dne země 2009.
Květen: Den pro mou mámu - tradiční vystoupení dětí v Sokolovně, Jízda zručnosti, 
Škola v přírodě - pětidenní pobyt dětí v Čeladné v Beskydách.
Červen: Den dětí v Ratiboři (Polsko), Návštěva knihovny P. Bezruče - Výstava, 
Bezpečná cesta - vyvrcholení preventivní akce pro žáky 4. ročníku v ZŠ Opava-
Komárov, Zahradní Slavnost Vysvědčení.

Na školní zahradě jsme instalovali kůly pro uchycení stínící plachty a pro 
upevnění sítě pro míčové sporty. Pořídili jsme také další herní prvek - vahadlovou 
houpačku. Vysadili jsme nové travnaté plochy, keříky, a popínavé rostliny.

V červenci bude škola hostit účastníky Plenéru 2009 - členy opavských 
výtvarných skupin X a ITA, kteří během druhého prázdninového týdne budou tvůrčími 
aktivitami zachycovat okamžiky z každodenního života naší městské části. Ve dnech 
14. a 15. 7. se mohou malování s výtvarníky účastnit také děti školy.

Za spolupráci na dalším úspěšném roce činnosti děkujeme všem dobrovol-
níkům, Klubu rodičů a přátel školy a Úřadu městské části Vávrovice. Přejeme 
všem krásné léto plné zážitků a příjemných chvil strávených ve společnosti 
našich dětí.

Na shledanou se všemi 1. 9. 2009 při Zahradní slavnosti (začátek v 17 hodin).
Mgr. Pavel Gregor

                 ředitel



Soutěž jednotek sborů dobrovolných hasičů
„O putovní pohár primátora města Opavy“

Vávrovice, 17. 5. 2009

Na hřiště do Vávrovic přijelo všech 13 hasičských družstev působících na území 
Statutárního města Opavy, aby soutěžila už poosmé v požárním útoku s vodou. 
Potřetí za sebou zvítězilo družstvo z Milostovic. V těsném závěsu se umístili naši hasi-

Z oslav 100 let dobrovolných hasičů ve Vávrovicích
U Kulturního domu v Držkovicích jsme dokončili sokl.

Palhanečtí hasiči postavili májku,
kterou jim opět někdo podřezal, ale 
tentokrát nestihl odvézt. Postavení a 
kácení májky se zúčastnili desítky 
obyvatel Karlovce a Palhance. 

Na žádost občanů jsme nechali opravit 
tři propadlé poklopy na Vávrovické ulici 
na Karlovci u mrazíren Nowaco.

či z Vávrovic, kteří pěkným druhým 
místem oslavili sté výročí založení 
dobrovolného sboru. Jako třetí v 
pořadí se umístilo družstvo hasičů z 
Podvihova. Hasiči z Palhance skon-
čili desátí, držkovičtí hasiči byli dis-
kvalifikováni.

Zdeněk Svoboda přebírá z rukou 
primátora Opavy Zbyňka Stanjury
pohár za 2. místo.



Vážené čtenářky, vážení čtenáři.

Začátek léta nebyl příjemný.
Globální svět prožívá globální 
změny počasí. Máme nové mraky 
a bleskové útoky dešťů. Voda se u 
nás naštěstí nerozlila. Děkuji všem 
hasičům z Palhance, Vávrovic a 
Držkovic za pohotovost.

V těchto dnech netrpělivě očeká-
váme vyhlášení veřejné soutěže 
na hasičské zbrojnice a auta, 
Česká obec sokolská schválila 
převod Sokolovny, dokončuje se 
projekt pro územní řízení na 
vávrovické hráze a náš Úřad MČ 
prožil malý „kulový blesk“.

Děti mají prázdniny a já jsem 
rád, že od 1. září obnovujeme      
5. třídu a zvyšujeme kapacitu ma-
teřské školy o 5 míst na 25 dětí.

Podařilo se nám vydat Info 
s akcemi na červenec a srpen. 
Věřím, že si s velké nabídky něco 
vyberete.

Přeji Vám slunečné letní dny a 
těším se na Vás při 7. Slavnostech 
MČ v sobotu 29. srpna ve 
Vávrovicích.

Úvodem

starosta

Od 1. 7. sídlí Úřad MČ v opravených prostorách 
bývalé mateřské školy ve Vávrovicích. Úřední 
hodiny jsou nezměněny. Během července 
chceme opravit fasádu vč. nátěru.

Měření rychlosti aut na Vávrovické ulici
Dopravní inspektorát Opava zamítl naši žádost o umístění světelného signalizačního 
zařízení (semaforu) s měřením rychlosti aut na Vávrovické ulici v úseku mezi 
křižovatkami Karlovecká a Topolová. V dopise inspektorát uvádí:
• návrh světelného signalizačního zařízení (dále jen „SSZ“) není odůvodněn výskytem 

dopravních nehod v předmětném úseku komunikace, v úseku není zvýšený pohyb 
chodců

• pro zpomalení provozu nejsou použita žádná stavební opatření na komunikaci, tj. 
dělící ostrůvky na přechodech pro chodce, zúžení vozovky na standardní šířku 
jízdního pruhu

• jedná se o nebezpečný příklad použití SSZ k ovlivnění provozu způsobem, který není 
ošetřen obecným výkladem pravidel provozu na pozemních komunikacích a který 
vede k znevažování pravého významu použití SSZ, tj. k řízení přednosti chůze či 
přednosti jízdy účastníků provozu.

• použití SSZ na tomto místě nepřinese žádné zvýšení bezpečnosti a plynulosti 
provozu na komunikaci, bude vnímáno jako zařízení, které zbytečně zatěžuje 
pozornost řidiče v jinak dopravně klidném úseku komunikace.

Na telefonický dotaz nám Dopravní inspektorát Opava doporučil jiné technické řešení, 
které nyní prověřujeme.

Vandalové ničí zastávky MHD, které jsou 
v majetku MČ. K propáleným a vyřezaným dírám 
a oknům nově přibyly sprejerské výtvory. 
Z rozpočtu MČ budeme muset vyměnit nej-
poškozenější díly zastávek. Prosíme Vás o 
pomoc. Sami zakročte nebo volejte Městskou 
policii tel.: 156. Děkujeme.

Nové volejbalové hřiště na Karlovci už má an-
tuku a bude slavnostně otevřeno 8. 8. v 17 hodin. 

30. 4. Slet čarodějnic ve Vávrovicích

10. 5. Den matek ve Vávrovicích



Fotbal - sezóna 2008/2009

Dorostenci FK Nova Vávrovice zvítězili v okresním přeboru a postoupili do 
krajského přeboru. Gratulujeme! Muži skončili ve III. třídě sk. B na 2. místě, žáci 
v přeboru na 4. místě.
Muži TJ Palhanec zvítězili ve IV. třídě sk. B a postoupili do III. třídy. Gratulujeme!

Po několika letech jsme opět netrpělivě čekali, jestli „vyskočí“ voda z koryta 
řeky Opavy. Nakonec k tomu 26. 6. chybělo jen pár centimetrů. Fotbalisté z Vávrovic 
za vydatné pomoci hasičů zabránili zaplavení a znečištění hřiště. Hasiči vodu čerpali 
přes celou noc. Do Držkovic k mostu musela být povolána těžká technika na 
vyproštění vrby.

Volby do Evropského 
parlamentu 5. a 6. 6. 2009
okrsek č. 58 - Vávrovice

1. ODS: 110 hlasů - 34,37%
2. ČSSD: 64 - 20,0%
3. KDU-ČSL: 40 - 12,5%
4. KSČM: 36 - 11,25%
5. Suverenita: 18 - 5,62%
6. EDS: 9 - 2,81%
7. Věci veřejné: 8 - 2,5%
8. Strana důst.života: 6-1,87%
9. SNK ED: 5 - 1,56%
10.Volte pravý blok: 5 - 1,56%
Voleb se zúčastnilo 33 politic-
kých stran a hnutí.
Účast: 30,69% (321 z 1046)

Muži TJ Sokol Vávrovice „A“ obsadili ve 3. třídě rekreační soutěže ve stolním 
tenise 2. místo. Družstvo hrálo ve složení: Jiří Beneš, Jaroslav Pánik, Vlastimil 
Svoboda a Jaroslav Černý.

8. 5. se za účasti devíti členů Rybářské party hic z Vávrovic uskutečnil na Petrově 
rybníce v Krnově "Jarní trénink v rybaření".                               foto: Ing. Pavel Najman



Okénko do života Držkovic, Karlovce, Palhance a Vávrovic - zpravodaj Úřadu Městské části 
Vávrovice, Jantarová 18, 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. 34                       Zpravodaj Úřadu Městské části Vávrovice          červenec 2009

Klub rodičů a přátel školy ve Vávrovicích
zve na

 Prázdninové odpoledne ve středu 22. 7. 2009 u Sokolovny
Čas cca od 16,30 h. - 17,00 h., začátek bude upřesněn na plakátech. Budeme 
malovat na trička, soutěžit v bublifukování, bojovat ve vodních hrátkách. Vodní 
hrátky proběhnou jen v případě velkého tepla. V případě nepříznivého počasí se 
přesuneme do sálu Sokolovny. Všechny pomůcky vč. občerstvení budou zajištěny, 
děti musí jen přijít.

 Ahoj, prázdniny! v sobotu 22. 8. 2009 u Sokolovny
Čas upřesníme na plakátech. Rozloučení s prázdninami pro děti a jejich rodiče. 
Budou se poměřovat síly dětí proti rodičům v různých soutěžích. Doufáme ve 
stejnou účast a úspěch jako loni. Občerstvení zajištěno.

 Kolečkyáda v sobotu 26. 9. 2009 v areálu Držkovic
Čas upřesníme na plakátech. Jízda s čímkoli, co má kolečka a pohání se vlastní 
silou: kola, koloběžky, trojkolky, brusle, kočárky, "tačky" apod. Tato akce je pro 
všechny věkové kategorie a bude se konat jen v případě příznivého počasí. 
Občerstvení rovněž zajištěno.

100

let

hasičů

z

Vávrovic

Noemi Nela Becková

Miroslava Magrlová

Jan Hanuš

Leontina Mořkovská

Absolventi
mateřské školy
ve Vávrovicích

2008 - 2009

Vendula BajtkováPetra Magrlová

Patrik Schreier

7. Slavnosti MČ ve Vávrovicích 29. 8. 2009
Družstvo na volejbalový turnaj „O pohár místostarosty“ můžete přihlásit do 
26. 8. na adresu vavrovice@opava-city.cz nebo na tel.: 604 229 420 (místo-
starosta Miroslav Kořistka). V družstvu mohou být muži i ženy od 15 let výše.
Většina by měla bydlet v MČ. Pozvánku dostanou i Poláci.


