
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. 35                       Zpravodaj Úřadu Městské části Vávrovice                  říjen 2009

Jak ho
neznáte.

Ředitel
školy

ve Vávrovicích

Pavel Gregor  

maluje 
vávrovickou 

kapli
v rámci 

malířského 
plenéru.

N A Š I J U B I L A N T I   2 0 0 9
ČERVENEC: 92 let - Ervín Hrbáč, 80 let - Leopold Francek, 70 let - Jarmila 
Andrlová, 50 let - Jarmila Přidalová
SRPEN: 75 let - Božena Gebauerová, 65 let - Karel Kubesa, Marie Kořistková,      
60 let - Alena Dehnerová, Anna Gilligová, 55 let - Jana Otýpková
ZÁŘÍ: 80 let - Margita Hanelová, 75 let - Alena Blaščíková, 65 let - František Šnajdr, 
Ludmila Richtová, Zdeněk Stromský, 60 let - Marie Svobodová, Jarmila Kociánová, 
Krista Slaninová, 55 let - Milena Miksteinová, Václav Kostrhoun, 50 let - Ludmila 
Andrlová
ŘÍJEN: 80 let - Miloslava Kučová, 65 let - František Neugebauer, 60 let - Leopold 
Magrla, Eliška Foltisová, Jiří Bajtek
LISTOPAD: 90 let - Emilie Falharová, 70 let - Vojtěch Prusek, Eva Bilíková,         
Jan Hanuš, Ludmila Englišová, Ludmila Rosmanitová, 65 let - Marie Šnajdrová,
60 let - Věra Rumpoldinová, Konrád Ludvík, 55 let - Vlastimil Novák, 50 let - Marie 
Maiwaldová, Alena Heidrová
PROSINEC: 70 let - Marie Hellebrandová, 65 let - Slavomíra Kavanová, 60 let -
Božena Gebauerová, Jiří Tkačík, Filip Andrlík, 55 let - Josef Novotný, 50 let -
Helena Piwowarská

Všem jubilantům blahopřejeme.

22. srpna bylo za účasti primátora Opavy Zbyňka Stanjury slavnostně otevřeno 
dětské hřiště v areálu fotbalového hřiště TJ Palhanec. Herní prvky vyrobily
Technické služby Opava za finančního přispění Města Opavy (140 tis. Kč).

8. srpna otevřel starosta MČ Jaroslav Černý nové volejbalové hřiště na Karlovci, 
které vzniklo svépomocí místních volejbalových nadšenců za finanční podpory 
MČ (65 tis. Kč).



XII. ročník Memoriálu Václava Leiferta 
v malé kopané 25. 7. na hřišti ve Vávro-
vicích vyhrálo družstvo „Mladé pušky“ ve 
složení: P. a L. Schölzigové, M. a P. Levá-
kovi, J. a J. Otipkovi, R. Klein, T. Šenk.

Pasování 
prvňáčků 
školy

Během září a října jsme dokončili fasádu 
nového Úřadu MČ.

Z otevření volejbalového hřiště na
Karlovci 1. 8.

3. 10. se členové Rybářské party hic z
Vávrovic zúčastnili závodů v lovu ryb na
Petrově rybníce v Krnově.

                              foto: Pavel Najman

V rámci plenéru ve Vávrovicích navštívila 
delegace malířů vedení MČ.

Zahrada školy byla první zářijový den na 
zahájení školního roku v obležení rodičů 
a dětí.

Na naši žádost zrekonstruovaly Technic-
ké služby chodník před bytovkami na 
Novosvětské ulici ve Vávrovicích.

1. 8. uspořádali hasiči z Palhance na řece 
Opavě Trokiádu od Sokolovny ve 
Vávrovicích na palhanecké hřiště.

V červnu oslavil
60. narozeniny 

Vlastimil Svoboda.
Všichni členové Ry-
bářské party hic z 
Vávrovic mu přejí 
pevné zdraví a 
mnoho rybářských 
zážitků.

Pavel Najman



Vážené čtenářky, vážení čtenáři.

Podzimní čas nám přinesl tyto 
důležité události:

Ve výběrovém řízení byl vybrán 
dodavatel na výstavbu nové 
hasičské zbrojnice na Karlovecké 
ulici a na přístavbu a nástavbu 
hasičské zbrojnice ve Vávrovicích 
s délkou výstavby 70 dnů a termí-
nem zahájení v březnu 2010.

Zhotovitel projektové dokumen-
tace na akci „Protipovodňové hrá-
ze Vávrovice“ rozeslal dotčeným 
vlastníkům pozemků žádost o sou-
hlas s budoucím výkupem. Několik 
vlastníků odmítlo předloženou va-
riantu trasy hrází, která jim zabírá 
podstatnou část zahrady. S inves-
torem stavby Povodí Odry budu ve 
spolupráci s primátorem Opavy 
jednat o šetrnější variantě trasy 
hrází.

Na Vávrovické ulici jsme insta-
lovali zpomalovací polštáře pro 
snížení rychlosti aut. Uvidíme, jak 
se osvědčí.
Pěkné podzimní dny přeje

Úvodem

starosta

Na žádost obyvatel Palhance (viz nedávná 
petice) mj. i o snížení rychlosti projíždějících aut
jsme v souladu s vydaným stanovením místní 
úpravy provozu na pozemních komunikacích,
které vydal odbor dopravy Magistrátu dne 20. 8.,
umístili na Vávrovické ulici 2 ks zpomalovacích 
polštářů MP-SP65 včetně 4 ks svislých 
dopravních značek. Montáž provedly Technické 
služby Opava. Z rozpočtu MČ jsme pro tuto akci
uvolnili 144 tis. Kč. Po vyhodnocení účinnosti 
opatření na dopravu rozhodnou zastupitelé, zda 
budou instalovány zpomalovací polštáře na 
dalších dvou místech Vávrovické ulice dle návrhu 
Policie ČR a odboru dopravy.

Věříme, že se sníží rychlost projíždějících aut 
na této ulici a předpokládáme, že zpomalovací 
polštáře odradí některá auta, která k nám budou 
projíždět z Kateřinek po zprovoznění spojky 
Globus - Kaufland na začátku příštího roku.

23. 5. se uskutečnilo již tradiční setkání obyvatel českých a polských Držkovic.
Tentokrát byli hostiteli české Držkovice.

Členové ZD Hraničář Loděnice ukončili 28. 8. 
letošní žně dožínkami v kulturním sále Obecního 
úřadu v Neplachovicích.

Ze zájezdu Klubu důchodců.

22. 7. uspořádal Klub rodičů a přátel školy dětské odpoledne v Sokolovně ve 
Vávrovicích a 26. 9. Kolečkiádu v Držkovicích s hojnou účastí.



Informace z 2. mimořádného zasedání ze dne 31. 8. 2009 a z 16. zasedání ze dne 
7. 9. 2009 Zastupitelstva Městské části Vávrovice 

Zastupitelstvo mimo jiného:
schválilo: 
• Pojistnou smlouvu - sdružené pojištění vozidla Multicar reg. zn. OPA 2014 mezi 

Českou pojišťovnou a. s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956 a 
Statutárním městem Opava - Městskou částí Vávrovice dle předloženého návrhu.

• Dohody o pracovní činnosti dle předloženého návrhu.
• Pořízení a instalaci 2 ks zpomalovacích polštářů MP - SP 65 na Vávrovické ulici.
• Rozšíření Ceníku poplatků a služeb MČ: Nájem nebytového prostoru - 2 místnosti 

v přízemí vlevo v budově v Jantarové ulici č. 40 ve Vávrovicích do 5 hodin - 125 Kč 
+ 19% DPH, tj. 149 Kč vč. 19% DPH.

doporučilo:
Prodej části pozemku parc. č. 10/3 v k. ú. Držkovice společně s částí pozemku parc. č. 
10/1 dle zákresu v přiloženém katastrálním snímku.
vzalo na vědomí: Zprávu o investicích v MČ a Zprávu o činnosti Úřadu MČ.
projednalo: 1) Využití sálu Sokolovny ve školním roce 2009/2010. 2) Nový chodník 
před bytovým domem na Novosvětské ulici - snížení obruby. 3) Doplnění veřejného 
osvětlení na Novosvětské ulici a před hřištěm na Palhanci. 4) Budova bývalé celnice 
v majetku Ministerstva vnitra je na prodej - inzerát. 5) Sekání trávy u „panelky“ u hřiště 
ve Vávrovicích. 6) Buňky na volejbalovém hřišti na Palhanci, které brání hřiště využívat. 
7) Vraky aut na Palhanci. 8) Propad vozovky na Hraniční ulici.

Vážení občané,

Tak jako každoročně jsme byli Úřadem MČ požádáni o podání krátké informace 
občanům o změnách v cukrovaru a  jeho přípravě pro nadcházející kampaň.

Ve dnech, kdy pročítáte tyto řádky, je již cukrovar v kampaňovém provozu. V letošním 
roce zahajujeme kampaň o něco dříve než v roce loňském. Je to způsobeno hlavně o 
něco nižší předpokládanou kvalitou řepy, která je v některých lokalitách napadena 
houbovými chorobami. Předpokládáme více než stodenní kampaňový provoz. To 
znamená, že kampaň ukončíme někdy na přelomu roku.

Současná ekonomická krize se promítla i do naší práce. Především výrazným 
snížením investičních prostředků oproti původnímu plánu. Přesto jsme opět část 
z těchto peněz investovali do zlepšení vlivu cukrovaru na okolí. Projektově jsme 
připravili odhlučnění chladicích věží a ventilátorovny tak, abychom byli připraveni 
některou z těchto investic realizovat v příštím roce, pokud nám to ekonomická situace 
dovolí. Dále jsme více než 700.000 Kč investovali do odprášení při plnění cisteren.

Pro nastávající kampaň platí opatření, která jsme provedli v dopravě řepy a čištění 
komunikací v loňském roce a která se osvědčila. Kontaktním pracovníkem cukrovaru 
pro oblast dopravy a čistoty komunikací je stejně jako v loňském roce Ing. Pavel 
Fridrich.

Přesto, že nás v letošní kampani očekává několik pro nás důležitých certifikačních a 
zákaznických auditů, budeme mít snahu opět zorganizovat den otevřených dveří, který 
se vždy těšil Vašemu velkému zájmu. O případném termínu budete informováni 
prostřednictvím Zpravodaje. 
                                                     Ing. Jan Hojgr - vedoucí odštěpného závodu 
                                                       Ing. Vladimír Zajac - technik pro životní prostředí Jízda na oslu, to je ono.Namaluj si tričko.

Na střelnici bylo stále plno.Střelba - děti
1. V. Kelnar
2. A. Chyrczyková
3. J. Bobocký

Lano: 1. Žaneta, Pavla a ZuzkaLano: 1. Péťa a spol... jako vždycky

Lásko, mně ubývá sil.Lano je populární.

Střelba - ženy
1. M. Satková
2. R. Repková
3. V. Černínová



 Hasičská zbrojnice Palhanec 
Nástavba a přístavba hasičské zbrojnice Vávrovice, 
Obě stavby jsou součástí Česko - polského projektu „Posílení akceschopnosti 
jednotek sborů dobrovolných hasičů při povodních“ financovaného z 85% z fondu 
Evropské unie. Ve výběrovém řízení na dodavatele staveb zvítězila firma Grigar 
s. r. o. s nabídkovou cenou 10 730 580 Kč vč. DPH a délkou výstavby 70 dnů. 
Stavby budou zahájeny v březnu 2010. Hasičská auta v ceně cca 2 mil. Kč za 
každé jsou pro obě jednotky součástí jiného výběrového řízení.

 Kulturní dům na Karlovci
Úřad MČ nechal zpracovat 2 varianty zástavby pozemku na Karlovci vedle budoucí 
nové hasičské zbrojnice. Na dvou jednáních s primátorem Opavy Zbyňkem 
Stanjurou, kterého se zúčastnili vedle starosty Jaroslava Černého za Karlovec a 
Palhanec také Kamil Ludwig, Jarmila Kociánová a Vladimír Stoniš, byla vybrána 
levnější varianta za cca 8 - 10 mil. Kč s kapacitou sálu cca 100 - 120 osob
(průchodnější financování z důvodu finanční krize). Podle poslední informace 
vedoucí odboru investic Ing. Onderkové bude zpracování projektové dokumentace
z důvodu vyčerpání letošních peněz zařazeno do plánu investic na rok 2010.

 Protipovodňové hráze Vávrovice
Vlastníci dotčených pozemků dostali od projektanta z Lesprojektu Krnov dopisy 
s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí na výkupy části pozemků vč. návrhu
souhlasu s dočasným záborem části pozemků po dobu výstavby hrází. Do 
dnešního dne zatím všichni vlastníci na dopisy neodpověděli, přesto již přišly 
nesouhlasné dopisy. Starosta Jaroslav Černý ve spolupráci s primátorem Opavy 
Zbyňkem Stanjurou projedná s vedením investora stavby Povodí Odry možnost 
zpracování jiné varianty trasy, která by vedla k menším záborům půdy u těch, kteří 
nesouhlasí se stavbou (Říční ulice).

 Zastávka MHD na kruhé křižovatce v Jaktaři
Správci inženýrských sítí pod pozemkem s budoucí zastávkou trvají na přeložkách. 
Bylo jednáno o jejich požadavcích. Do konce roku by měla být dle sdělení vedoucí 
odboru investic Ing. Onderkové zadána ke zpracování projektová dokumentace pro 
stavební povolení. Znamená to, že letos zastávka nebude postavena. 

 Cyklostezka Slezská magistrála z Velkých Hoštic do Krnova
Město Opava získalo na stavbu cyklostezky finanční dotaci z Evropské unie ve výši 
cca 55 mil. Kč. Přes zimu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby.
Práce by měly být zahájeny na jaře 2010 a ukončeny do prosince 2011.
Cyklostezka bude dlouhá 33 km. Součástí projektu je i cyklochodník v úseku 
železniční vlečka do mlýna - okraj Vávrovic, který pomůže vyřešit současný stav, 
kdy chodci chodí po vozovce. Tento úsek bude ale bez veřejného osvětlení, které 
nebylo do projektu zahrnuto z důvodu, že se pozemky nachází mimo obec. Po 
přemístění značky začátku Vávrovic na úroveň značky konec Palhance byla tato 
námitka odstraněna. O vybudování veřejného osvětlení požádáme město ihned po 
vybudování naší části cyklostezky.

 Propojení chodníků na Vávrovické ulici u Nowaca
Projekt by měl být dokončen do konce roku. Stavba není zatím zahrnuta do plánu 
investic.

Příprava investic

          
          

     

Hasičům déšť nevadil.

Hasiči - muži: 1. Držkovice.

Volejbal: 3. VávroviceVolejbal: 2. Žluťásci

Volejbal: 1. Karlovec



7. Slavnosti Městské části Vávrovice - 29. 8. 2009 na hřišti ve Vávrovicích

                        

Po 7 letech poprvé pršelo. Kdy přestane?

Vernisáž výstavy. Malá kopaná: 1. Palhanec, 2. Držkovice, 3. Vávrovice Když pršelo, tak se jedlo a pilo. Kupte si losy do tomboly, nebudou!

Nemáte někdo deštník?

Kobeřanka se líbila. Někteří si i zatančili. Děti si přišly na své.
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 Hasičská zbrojnice Palhanec 
Nástavba a přístavba hasičské zbrojnice Vávrovice, 
Obě stavby jsou součástí Česko - polského projektu „Posílení akceschopnosti 
jednotek sborů dobrovolných hasičů při povodních“ financovaného z 85% z fondu 
Evropské unie. Ve výběrovém řízení na dodavatele staveb zvítězila firma Grigar 
s. r. o. s nabídkovou cenou 10 730 580 Kč vč. DPH a délkou výstavby 70 dnů. 
Stavby budou zahájeny v březnu 2010. Hasičská auta v ceně cca 2 mil. Kč za 
každé jsou pro obě jednotky součástí jiného výběrového řízení.

 Kulturní dům na Karlovci
Úřad MČ nechal zpracovat 2 varianty zástavby pozemku na Karlovci vedle budoucí 
nové hasičské zbrojnice. Na dvou jednáních s primátorem Opavy Zbyňkem 
Stanjurou, kterého se zúčastnili vedle starosty Jaroslava Černého za Karlovec a 
Palhanec také Kamil Ludwig, Jarmila Kociánová a Vladimír Stoniš, byla vybrána 
levnější varianta za cca 8 - 10 mil. Kč s kapacitou sálu cca 100 - 120 osob
(průchodnější financování z důvodu finanční krize). Podle poslední informace 
vedoucí odboru investic Ing. Onderkové bude zpracování projektové dokumentace
z důvodu vyčerpání letošních peněz zařazeno do plánu investic na rok 2010.

 Protipovodňové hráze Vávrovice
Vlastníci dotčených pozemků dostali od projektanta z Lesprojektu Krnov dopisy 
s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí na výkupy části pozemků vč. návrhu
souhlasu s dočasným záborem části pozemků po dobu výstavby hrází. Do 
dnešního dne zatím všichni vlastníci na dopisy neodpověděli, přesto již přišly 
nesouhlasné dopisy. Starosta Jaroslav Černý ve spolupráci s primátorem Opavy 
Zbyňkem Stanjurou projedná s vedením investora stavby Povodí Odry možnost 
zpracování jiné varianty trasy, která by vedla k menším záborům půdy u těch, kteří 
nesouhlasí se stavbou (Říční ulice).

 Zastávka MHD na kruhé křižovatce v Jaktaři
Správci inženýrských sítí pod pozemkem s budoucí zastávkou trvají na přeložkách. 
Bylo jednáno o jejich požadavcích. Do konce roku by měla být dle sdělení vedoucí 
odboru investic Ing. Onderkové zadána ke zpracování projektová dokumentace pro 
stavební povolení. Znamená to, že letos zastávka nebude postavena. 

 Cyklostezka Slezská magistrála z Velkých Hoštic do Krnova
Město Opava získalo na stavbu cyklostezky finanční dotaci z Evropské unie ve výši 
cca 55 mil. Kč. Přes zimu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby.
Práce by měly být zahájeny na jaře 2010 a ukončeny do prosince 2011.
Cyklostezka bude dlouhá 33 km. Součástí projektu je i cyklochodník v úseku 
železniční vlečka do mlýna - okraj Vávrovic, který pomůže vyřešit současný stav, 
kdy chodci chodí po vozovce. Tento úsek bude ale bez veřejného osvětlení, které 
nebylo do projektu zahrnuto z důvodu, že se pozemky nachází mimo obec. Po 
přemístění značky začátku Vávrovic na úroveň značky konec Palhance byla tato 
námitka odstraněna. O vybudování veřejného osvětlení požádáme město ihned po 
vybudování naší části cyklostezky.

 Propojení chodníků na Vávrovické ulici u Nowaca
Projekt by měl být dokončen do konce roku. Stavba není zatím zahrnuta do plánu 
investic.

Příprava investic

          
          

     

Hasičům déšť nevadil.

Hasiči - muži: 1. Držkovice.

Volejbal: 3. VávroviceVolejbal: 2. Žluťásci

Volejbal: 1. Karlovec



Informace z 2. mimořádného zasedání ze dne 31. 8. 2009 a z 16. zasedání ze dne 
7. 9. 2009 Zastupitelstva Městské části Vávrovice 

Zastupitelstvo mimo jiného:
schválilo: 
• Pojistnou smlouvu - sdružené pojištění vozidla Multicar reg. zn. OPA 2014 mezi 

Českou pojišťovnou a. s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956 a 
Statutárním městem Opava - Městskou částí Vávrovice dle předloženého návrhu.

• Dohody o pracovní činnosti dle předloženého návrhu.
• Pořízení a instalaci 2 ks zpomalovacích polštářů MP - SP 65 na Vávrovické ulici.
• Rozšíření Ceníku poplatků a služeb MČ: Nájem nebytového prostoru - 2 místnosti 

v přízemí vlevo v budově v Jantarové ulici č. 40 ve Vávrovicích do 5 hodin - 125 Kč 
+ 19% DPH, tj. 149 Kč vč. 19% DPH.

doporučilo:
Prodej části pozemku parc. č. 10/3 v k. ú. Držkovice společně s částí pozemku parc. č. 
10/1 dle zákresu v přiloženém katastrálním snímku.
vzalo na vědomí: Zprávu o investicích v MČ a Zprávu o činnosti Úřadu MČ.
projednalo: 1) Využití sálu Sokolovny ve školním roce 2009/2010. 2) Nový chodník 
před bytovým domem na Novosvětské ulici - snížení obruby. 3) Doplnění veřejného 
osvětlení na Novosvětské ulici a před hřištěm na Palhanci. 4) Budova bývalé celnice 
v majetku Ministerstva vnitra je na prodej - inzerát. 5) Sekání trávy u „panelky“ u hřiště 
ve Vávrovicích. 6) Buňky na volejbalovém hřišti na Palhanci, které brání hřiště využívat. 
7) Vraky aut na Palhanci. 8) Propad vozovky na Hraniční ulici.

Vážení občané,

Tak jako každoročně jsme byli Úřadem MČ požádáni o podání krátké informace 
občanům o změnách v cukrovaru a  jeho přípravě pro nadcházející kampaň.

Ve dnech, kdy pročítáte tyto řádky, je již cukrovar v kampaňovém provozu. V letošním 
roce zahajujeme kampaň o něco dříve než v roce loňském. Je to způsobeno hlavně o 
něco nižší předpokládanou kvalitou řepy, která je v některých lokalitách napadena 
houbovými chorobami. Předpokládáme více než stodenní kampaňový provoz. To 
znamená, že kampaň ukončíme někdy na přelomu roku.

Současná ekonomická krize se promítla i do naší práce. Především výrazným 
snížením investičních prostředků oproti původnímu plánu. Přesto jsme opět část 
z těchto peněz investovali do zlepšení vlivu cukrovaru na okolí. Projektově jsme 
připravili odhlučnění chladicích věží a ventilátorovny tak, abychom byli připraveni 
některou z těchto investic realizovat v příštím roce, pokud nám to ekonomická situace 
dovolí. Dále jsme více než 700.000 Kč investovali do odprášení při plnění cisteren.

Pro nastávající kampaň platí opatření, která jsme provedli v dopravě řepy a čištění 
komunikací v loňském roce a která se osvědčila. Kontaktním pracovníkem cukrovaru 
pro oblast dopravy a čistoty komunikací je stejně jako v loňském roce Ing. Pavel 
Fridrich.

Přesto, že nás v letošní kampani očekává několik pro nás důležitých certifikačních a 
zákaznických auditů, budeme mít snahu opět zorganizovat den otevřených dveří, který 
se vždy těšil Vašemu velkému zájmu. O případném termínu budete informováni 
prostřednictvím Zpravodaje. 
                                                     Ing. Jan Hojgr - vedoucí odštěpného závodu 
                                                       Ing. Vladimír Zajac - technik pro životní prostředí Jízda na oslu, to je ono.Namaluj si tričko.

Na střelnici bylo stále plno.Střelba - děti
1. V. Kelnar
2. A. Chyrczyková
3. J. Bobocký

Lano: 1. Žaneta, Pavla a ZuzkaLano: 1. Péťa a spol... jako vždycky

Lásko, mně ubývá sil.Lano je populární.

Střelba - ženy
1. M. Satková
2. R. Repková
3. V. Černínová



Vážené čtenářky, vážení čtenáři.

Podzimní čas nám přinesl tyto 
důležité události:

Ve výběrovém řízení byl vybrán 
dodavatel na výstavbu nové 
hasičské zbrojnice na Karlovecké 
ulici a na přístavbu a nástavbu 
hasičské zbrojnice ve Vávrovicích 
s délkou výstavby 70 dnů a termí-
nem zahájení v březnu 2010.

Zhotovitel projektové dokumen-
tace na akci „Protipovodňové hrá-
ze Vávrovice“ rozeslal dotčeným 
vlastníkům pozemků žádost o sou-
hlas s budoucím výkupem. Několik 
vlastníků odmítlo předloženou va-
riantu trasy hrází, která jim zabírá 
podstatnou část zahrady. S inves-
torem stavby Povodí Odry budu ve 
spolupráci s primátorem Opavy 
jednat o šetrnější variantě trasy 
hrází.

Na Vávrovické ulici jsme insta-
lovali zpomalovací polštáře pro 
snížení rychlosti aut. Uvidíme, jak 
se osvědčí.
Pěkné podzimní dny přeje

Úvodem

starosta

Na žádost obyvatel Palhance (viz nedávná 
petice) mj. i o snížení rychlosti projíždějících aut
jsme v souladu s vydaným stanovením místní 
úpravy provozu na pozemních komunikacích,
které vydal odbor dopravy Magistrátu dne 20. 8.,
umístili na Vávrovické ulici 2 ks zpomalovacích 
polštářů MP-SP65 včetně 4 ks svislých 
dopravních značek. Montáž provedly Technické 
služby Opava. Z rozpočtu MČ jsme pro tuto akci
uvolnili 144 tis. Kč. Po vyhodnocení účinnosti 
opatření na dopravu rozhodnou zastupitelé, zda 
budou instalovány zpomalovací polštáře na 
dalších dvou místech Vávrovické ulice dle návrhu 
Policie ČR a odboru dopravy.

Věříme, že se sníží rychlost projíždějících aut 
na této ulici a předpokládáme, že zpomalovací 
polštáře odradí některá auta, která k nám budou 
projíždět z Kateřinek po zprovoznění spojky 
Globus - Kaufland na začátku příštího roku.

23. 5. se uskutečnilo již tradiční setkání obyvatel českých a polských Držkovic.
Tentokrát byli hostiteli české Držkovice.

Členové ZD Hraničář Loděnice ukončili 28. 8. 
letošní žně dožínkami v kulturním sále Obecního 
úřadu v Neplachovicích.

Ze zájezdu Klubu důchodců.

22. 7. uspořádal Klub rodičů a přátel školy dětské odpoledne v Sokolovně ve 
Vávrovicích a 26. 9. Kolečkiádu v Držkovicích s hojnou účastí.



XII. ročník Memoriálu Václava Leiferta 
v malé kopané 25. 7. na hřišti ve Vávro-
vicích vyhrálo družstvo „Mladé pušky“ ve 
složení: P. a L. Schölzigové, M. a P. Levá-
kovi, J. a J. Otipkovi, R. Klein, T. Šenk.

Pasování 
prvňáčků 
školy

Během září a října jsme dokončili fasádu 
nového Úřadu MČ.

Z otevření volejbalového hřiště na
Karlovci 1. 8.

3. 10. se členové Rybářské party hic z
Vávrovic zúčastnili závodů v lovu ryb na
Petrově rybníce v Krnově.

                              foto: Pavel Najman

V rámci plenéru ve Vávrovicích navštívila 
delegace malířů vedení MČ.

Zahrada školy byla první zářijový den na 
zahájení školního roku v obležení rodičů 
a dětí.

Na naši žádost zrekonstruovaly Technic-
ké služby chodník před bytovkami na 
Novosvětské ulici ve Vávrovicích.

1. 8. uspořádali hasiči z Palhance na řece 
Opavě Trokiádu od Sokolovny ve 
Vávrovicích na palhanecké hřiště.

V červnu oslavil
60. narozeniny 

Vlastimil Svoboda.
Všichni členové Ry-
bářské party hic z 
Vávrovic mu přejí 
pevné zdraví a 
mnoho rybářských 
zážitků.

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.
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Jak ho
neznáte.

Ředitel
školy

ve Vávrovicích

Pavel Gregor  

maluje 
vávrovickou 

kapli
v rámci 

malířského 
plenéru.

N A Š I J U B I L A N T I   2 0 0 9
ČERVENEC: 92 let - Ervín Hrbáč, 80 let - Leopold Francek, 70 let - Jarmila 
Andrlová, 50 let - Jarmila Přidalová
SRPEN: 75 let - Božena Gebauerová, 65 let - Karel Kubesa, Marie Kořistková,      
60 let - Alena Dehnerová, Anna Gilligová, 55 let - Jana Otýpková
ZÁŘÍ: 80 let - Margita Hanelová, 75 let - Alena Blaščíková, 65 let - František Šnajdr, 
Ludmila Richtová, Zdeněk Stromský, 60 let - Marie Svobodová, Jarmila Kociánová, 
Krista Slaninová, 55 let - Milena Miksteinová, Václav Kostrhoun, 50 let - Ludmila 
Andrlová
ŘÍJEN: 80 let - Miloslava Kučová, 65 let - František Neugebauer, 60 let - Leopold 
Magrla, Eliška Foltisová, Jiří Bajtek
LISTOPAD: 90 let - Emilie Falharová, 70 let - Vojtěch Prusek, Eva Bilíková,         
Jan Hanuš, Ludmila Englišová, Ludmila Rosmanitová, 65 let - Marie Šnajdrová,
60 let - Věra Rumpoldinová, Konrád Ludvík, 55 let - Vlastimil Novák, 50 let - Marie 
Maiwaldová, Alena Heidrová
PROSINEC: 70 let - Marie Hellebrandová, 65 let - Slavomíra Kavanová, 60 let -
Božena Gebauerová, Jiří Tkačík, Filip Andrlík, 55 let - Josef Novotný, 50 let -
Helena Piwowarská

Všem jubilantům blahopřejeme.

22. srpna bylo za účasti primátora Opavy Zbyňka Stanjury slavnostně otevřeno 
dětské hřiště v areálu fotbalového hřiště TJ Palhanec. Herní prvky vyrobily
Technické služby Opava za finančního přispění Města Opavy (140 tis. Kč).

8. srpna otevřel starosta MČ Jaroslav Černý nové volejbalové hřiště na Karlovci, 
které vzniklo svépomocí místních volejbalových nadšenců za finanční podpory 
MČ (65 tis. Kč).


