
září 2011 | 5

9. slavnosti Městské části Vávrovice, které se letos uskutečnily v  Držkovicích



Neckyáda ve Vávrovicích Oslavy 90. let SDH Palhanec

Oslavy 45. let FK NOVA Vávrovice Prázdninové tvořivé odpoledne

Trokiáda na Palhanci Dětský den na Palhanci
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Léto uteklo jako voda a děti už opět sedí 

ve školních lavicích. Máme za sebou čas do-

volených, ale také řadu zajímavých kulturních 

a sportovních akcí, které se konaly v naší měst-

ské části.

Začátek července byl ve znamení oslav 

občanských sdružení. 90 let od založení si při-

pomněli hasiči na Palhanci, o pár dnů později 

oslavili již 45. výročí založení svého klubu také 

fotbalisté ve Vávrovicích.

V srpnu proběhla Trokiáda pořádaná 

SDH Palhanec, velkou návštěvnost zaznamenal 

Dětský den na Palhanci. Letní sezónu zakončili 

hasiči Vávrovic uspořádáním 12. kola Moravsko-

slezského poháru v požárním útoku na hřišti ve 

Vávrovicích.

Bezesporu největší akcí celého léta byly už 

9.  slavnosti městské části pořádané v  Držkovi-

cích, kterých se zúčastnilo přes 700 lidí. Na titul-

ní straně a uvnitř zpravodaje si můžete prohléd-

nout několik 

snímků z  to-

hoto setkání 

spoluobčanů.

Chtěl bych 

touto cestou 

p o d ě k o v a t 

všem, kteří se 

na povedené 

akci jakýmko-

li způsobem 

podíleli.

Realizovat se podařilo také dvě investice: 

zakoupili jsme nové vozidlo GAZ Gazelle, kte-

ré bude sloužit při údržbě naší městské části 

a v sálu Sokolovny byla vyměněna okna.

starosta

Basketbalový klub Breda & Weinstein 
Opava zahájí 28. září 2011 novou sezonu 
nejvyšší basketbalové soutěže – Mattoni NBL. 

Až do konce října pro čtenáře Okénka 
připravil akci 1+1 vstupenka zdarma po 
předložení výstřižku tohoto inzerátu s fotkou. 
Vybrat si můžete z pěti zápasů:

BK B & W Opava – NH Ostrava – 5. 10. 2011
BK B & W Opava – Chomutov – 12. 10. 2011
BK B & W Opava – BK Děčín – 15. 10. 2011
BK B & W Opava – Tuři Svitavy – 19. 10. 2011
BK B & W Opava – BC Kolín – 29. 10. 2011

Začátek vždy v 18.00  |  www.bkopava.cz

1+1 ZDARMA NA BASKETBAL
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V pořadí už deváté slavnosti naší městské 

části se letos konaly v Držkovicích. Celodenní 

akce byla zahájena mší svatou u kaple a celé 

slavnosti pak byly jak jinak než ve znamení 

her a zábavy. Kromě požárního útoku, 

volejbalového turnaje, tradiční soutěže 

o nejlepšího střelce nebo přetahování lanem 

se hrály také ruské kuželky. Návštěvníci 

slavností si vyzkoušeli lezeckou stěnu, děti si 

zaskákaly na trampolíně, jezdily na koních či 

elektrických vozítcích Segway.

Bohatá tombola vybízela k nákupu losů, 

kterých se nakonec prodalo přes 2000! Závěr 

večera patřil taneční zábavě, k poslechu 

i tanci hrálo Duo White.

Z pozvaných hostů se slavností zúčastnili 

primátor Statutárního města Opavy prof. 

PhDr. Zdeněk Jirásek CSc. a starostové 

okolních obcí.

„Význam slavností spočívá nejen 

v  setkávání spoluobčanů, ale je to také 

poděkování za práci, kterou občané 

vykonávají ve prospěch naší městské části. 

Na přípravě slavností jsme si dali záležet 

a  doufáme, že se všem návštěvníkům líbily,“ 

uvedl starosta Miroslav Kořistka, který spolu 

s dalšími zastupiteli zajišťoval celodenní 

program s několikaměsíčním předstihem.

„Nejvíce jsme se báli nepříznivého 

počasí, to nám ale vyšlo na jedničku,“ řekl 

po slavnostech místostarosta Jiří Koreník 

a dodal: „Škoda jen noční bouřky. Kdyby 

nezačalo pršet, zábava by se jistě protáhla do 

ranních hodin.“

9. SLAVNOSTI MĚSTSKÉ ČÁSTI V DRŽKOVICÍCH

Na přípravě slavností jsme si dali záležet
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Výsledky soutěží

Požární útok – muži:

1. Vávrovice, 2. Držkovice, 3. Palhanec

Požární útok – ženy:

1. Palhanec, 2. Vávrovice

Přetahování lanem:

Zvítězilo družstvo Workout – Petr a Lukáš 

Laifertovi, Ivo Jedlička a Lukáš Koudela

Volejbal:

1. VK Karlovec, 2. Šup tam s tým, 3. Vávrovský mix

Kuželky:

1. Pavla Cibulková (17), 2. Jaroslav Cibulka 

(16, 6) a 3. Matěj Horný (16, 4)

Absolutním vítězem v tradiční střelbě ze 

vzduchové pušky se stala Hana Černínová.
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Osmé zasedání zastupitelstva se konalo 

27. června 2011 a přítomno bylo všech devět členů 

zastupitelstva.

Prvním bodem programu byly investice měst-

ské části. Předsedající podal návrh na zakoupení 

polykarbonátových desek na opravu pěti autobu-

sových zastávek a dále výměnu tří oken v tělocvičně 

Sokolovny.

Zastupitelé na svém osmém zasedání schválili 

závěrečný účet za rok 2010, k jeho návrhu nebyly 

vzneseny žádné připomínky.

Schválena byla také dotace pro TJ Palhanec 

a  SDH Palhanec. Dotace budou použity na opravu 

kabin na fotbalovém hřišti na Palhanci, dále pak na  

zastřešení a opláštění buňek v hasičském areálu na 

Palhanci. Obě občanská sdružení dostala na výše 

uvedené akce dotaci ve výši 50.000 Kč.

Dále zastupitelé schválili záměr prodeje samo-

jízdné sekačky AJ-102 a malého nákladního auto-

mobilu Multicar M 2501 z majetku Městské části 

Vávrovice. Zařízení budou prodána zájemci, který 

nabídne nejvyšší odkupní cenu.

Dalším z projednávaných témat bylo pořádání 

silničních motocyklových závodů Bezručův okruh 

2011. Tyto závody měla pořádat AV MOTO RACING 

OSTRAVA ve dnech 17. a 18. září 2011 na území 

městské části, konkrétně na Palhanci a Karlovci. Po-

řádání závodů nebylo zastupiteli schváleno.

Předsedající dále předložil návrh programu 

9. slavností Městské části Vávrovice, které se konaly 

27. srpna 2011 v Držkovicích, následně místostaros-

ta Jiří Koreník přednesl pravidelnou zprávu o činnos-

ti.

Závěr zasedání se jako již tradičně věnoval dota-

zům, připomínkám a podnětům, které byly celkem 

čtyři – doplnění písku v pískovišti a doplnění chybě-

jícího plotu na dětském hřišti na Karlovci, oznámení 

o poškození dopravního značení u mostu na Palhan-

ci a podnět k pokosení vzrostlé trávy podél komuni-

kace K Celnici.

Všechny návrhy osmého zastupitelstva byly jed-

nohlasně přijaty, výjimku tvořily motocyklové závo-

dy, kde byl jeden ze zastupitelů proti návrhu.

Deváté zasedání zastupitelstva se konalo 

22. srpna 2011 a kromě všech devíti zastupitelů se 

jako hosté zúčastnili Dalibor Halátek – náměstek 

primátora Statutárního města Opavy a Roman Ho-

lub – výkonný ředitel fi rmy Alternativní Energie s.r.o.

Hned v úvodu zasedání předal předsedající 

slovo panu Romanu Holubovi, který představil 

podnikatelský záměr společnosti na výstavbu 

bioplynové stanice v lokalitě nové průmyslové zóny 

ve Vávrovicích. Ta by měla být situovaná u ulice 

Krnovské u bývalého odpočívadla. Zastupitelé  tuto 

informaci vzali na vědomí a  po vzájemné diskuzi 

tento podnikatelský záměr zamítli.

Dále se zastupitelé zabývali dvěma investicemi 

– první z nich byla částečná oprava účelové komu-

nikace K Celnici, druhou pak přelakování podlahy 

v Kulturním domě v Držkovicích.

Na závěr místostarosta Jiří Koreník jako již tra-

dičně přednesl zprávu o činnosti, kterou vzali zastu-

pitelé na vědomí.

Všechny body devátého jednání zastupitelstva 

byly přijaty jednomyslně, nikdo nebyl proti ani se 

nezdržel hlasování.

Termíny dalších zastupitelstev jsou 26. září, 

31. října  a 5. prosince, začátky vždy v 18 hodin.

ZASTUPITELSTVA
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Na konci října proběhne již druhá akce 

s  názvem „Zasaď si svůj strom“. Zatímco loni 

na podzim proběhla výsadba mezi Palhancem 

a Vávrovicemi, letos se bude pokračovat mezi 

Vávrovicemi a Držkovicemi.

Vysázeno bude 30 javorů mléč. V dospělosti 

tyto stromy dorůstají do výšky až 30 metrů 

a  dožívají se i několika stovek let. „Stromy se 

budou sadit od Vávrovic směrem na Držkovice, 

termín akce bude ještě upřesněn,“ uvedl 

místostarosta Jiří Koreník.

ZASAĎ SI SVŮJ STROM II

Poslední říjnový den bude na vysílači na 

Pradědu vypnut analogový signál, vysílání 

bude zajišťovat už jen digitální vysílání. 

Všichni majitelé starších televizí, které 

nemají digitální tuner, tak musí zbystřit. 

Od listopadu by totiž na svých obrazovkách 

mohli vidět pouze zrnění.

Ke staré televizi je možné zakoupit set 

top box, který digitální signál převede na 

analogový, ceny těchto přístrojů se pohybují 

okolo 1.000 Kč. Dalším, finančně však 

náročnějším řešením, je nákup nové televize 

s digitálním tunerem.

Digitalizace probíhá aktuálně po celé 

Evropě, důvodem je zajištění kvalitního 

signálu, větší programová nabídka 

a uvolnění některých kanálů.

Další výhodou je elektronický 

programový průvodce (EPG), divák se 

tak dozví, jaký program sleduje, co bude 

následovat a může si projít program zvolené 

televizní stanice až na týden dopředu.

V České republice bude poslední 

analogový vysílač vypnut v polovině roku 

2012, stane se tak v okolí Zlína, Valašských 

Klobouků a Uherského Brodu.

Detailní informace o digitalizaci jsou na 

webové stránce www.digitalne.tv, zřízena je 

také bezplatná telefonní linka 800 90 60 30, 

kde zkušení operátoři odpovídají na dotazy 

ohledně digitalizace televizního vysílání 

v pracovní dny od 8 do 19 hodin.

KONEC ANALOGOVÉHO SIGNÁLU



Zdravotní ústav se sílem v Ostravě – 

Centrum hygienických laboratoří, provedl ve 

dnech 22. a 23. června 2011 měření hluku ve 

venkovním prostředí na ulici Vávrovická na 

Palhanci, na ulici Vodárenská na Karlovci a na 

ulici Obecní ve Vávrovicích.

Cílem měření bylo zaznamenání všech 

hlukových situací při monitorování dopravního 

hluku a stanovení hladiny akustického tlaku, 

který proniká do chráněného venkovního 

prostoru staveb v denní a noční době. 

Monitorování probíhalo nepřetržitě 24 hodin 

v jednosekundových intervalech.

Všechny hluky prokazatelně nesouvisející 

s měřeným hlukem zdroje a hlukem pozadí 

náhodně se vyskytující hlukové události 

(hlasové projevy osob a zvířat či průlety 

letadel) byly z měření vyloučeny. Z měření 

byly rovněž vyloučeny noční dešťové přeháňky 

a bouřka.

Výslednou dopadající hladinu v místě 

měření nekorigovanou na hluk pozadí, 

stanovenou pro referenční časový interval si 

můžete prohlédnout v tabulce.

den noc

Vávrovická na Palhanci 60,9 dB 53,9 dB

Vodárenská na Karlovci 55,4 dB 50,5 dB

Obecní ve Vávrovicích 58 dB 47,2 dB

Hygienický limit 

v ekvivalentní hladině 

akustického tlaku

70 dB 60 dB

Z výsledku měření tedy vyplývá, 

že  hygienický limit v ekvivalentní hladině 

akustického tlaku je prokazatelně dodržen.

„Výsledky měření sice ukázaly, 

že  hygienické limity jsou dodrženy, přesto 

bude vedení městské části usilovat o další 

snížení hlučnosti z důvodu projíždějících 

vozidel,“ uvedl místostarosta Jiří Koreník, 

který výsledky bere s rezervou: „Měření 

probíhalo na konci června, kdy neprobíhá 

řepná kampaň, v letních měsících navíc řada 

lidí vymění auto za kolo, takže provoz je 

menší.“

Prvním krokem ke snížení hluku na  

Palhanci bylo snížení maximální povolené 

rychlosti na 30 km/h, další možností je 

vybudování spojky mezi ulicí Vávrovickou 

a  Obecní, která by řešila odklon nákladní 

dopravy doposud jezdící přes Palhanec.
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Tradiční zahradní slavností zahájili 1.  září ve 

Vávrovické malotřídce jubilejní, již „devadesátou 

školní sezónu“.

Školáci do ní vstupují s významným oceněním 

– mezinárodním titulem Ekoškola a s dalšími 

smělými plány a projekty v oblasti vzdělávání 

a modernizace učebních podmínek.

Nejvýznamnější fi nanční přínos 

škola získá z projektu „EU – peníze 

školám“. Realizací dalšího projektu „Ke 

kořenům“, který je vzdělávacím počinem 

partnerství pěti malotřídních škol 

Opavska, si vylepší situaci ve vybavení informačními 

technologiemi.

V tomto roce se školáci zapojují do projektu 

„Recyklohraní“, který spočívá ve sběru drobného 

elektrozařízení a starých baterií.

 Školní rok 2011/2012 je také rokem, kdy 

všechny školy v  České republice již ve všech svých 

ročnících realizují vzdělávání podle vlastních 

programů (ŠVP). Tato změna přináší, v místních 

podmínkách, zavedení nového předmětu 

v 5. ročníku – informatika.

V rámci výchovy k osobnostnímu 

a sociálnímu rozvoji dětí, vedle tradiční 

ceny Rytíř školy, se bude od tohoto roku 

udělovat motivační cena Skokan roku. 

Ruku v ruce s  uvedenými plány bude 

škola navazovat také na své osvědčené 

tradice.

Tolik malé nahlédnutí do zákulisí naší školy. 

Těšíme se na setkání se všemi občany, jednak při 

veřejných prezentacích školy, zejména pak při 

výročních oslavách v roce 2012.

ZAČAL JUBILEJNÍ ŠKOLNÍ ROK

Obracíme se na všechny absolventy vávrovické školy s prosbou o zapůjčení 

svědeckých dobových materiálů pro přípravu výstavy k 90. výročí školy (učebnice, 

dětské knížky, sešity, vysvědčení, školní potřeby apod.)

V případě zájmu o spolupráci kontaktujte ředitelství školy. Za vaše podněty 

předem děkujeme.

VÝZVA

V průběhu srpna proběhla oprava železniční-

ho přejezdu ve Vávrovicích na ulici K Celnici. „Na 

špatný stav přejezdu jsme delší dobu upozor-

ňovali. Přejezd a celá silnice je ve správě Správy 

silnic Moravskoslezského kraje, naše připomínky 

padly na úrodnou půdu a přejezd tak byl opra-

ven v době výluky trati mezi Opavou a Krnovem 

v rámci většího počtu oprav,“ uvedl starosta Mi-

roslav Kořistka.

OPRAVA ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU VE VÁVROVICÍCH
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Vážení občané,

Většina z Vás si jistě všimla, že cukrovar za-

hájil kampaň letos dříve než v předcházejících 

letech. Je to proto, že letošní rok úrodě cukrov-

ky mimořádně přál a podle předkampaňového 

vzorkování a posouzení porostů je očekávána 

rekordní sklizeň. I přes to, že v letošním roce 

nebudeme zpracovávat cukrovku ze střední 

Moravy, kterou za nás bude zpracovávat sester-

ský závod v Hrušovanech nad Jevišovkou, oče-

káváme dodávku minimálně 440 000 tun řepy. 

Její zpracování nám zabere více než 120  dnů 

nepřetržitého provozu. Ukončení kampaně 

předpokládáme tedy někdy v polovině ledna 

příštího roku.

Víme, že provoz cukrovaru má tak jako ka-

ždá průmyslová výroba určitý vliv na život a ži-

votní prostředí v jeho okolí. Naší snahou je co 

nejvíce eliminovat negativní dopady výroby na 

okolí.

V letošním roce jsme více než 2 mil. Kč in-

vestovali do rekonstrukce podzemního kaná-

lu plavicích vod. Ten slouží od 50 let, kdy byl 

současný cukrovar postaven a jeho stav tomu 

odpovídal. Hrozilo pronikání plavicí vody do 

podzemních vod a bylo tomu třeba zabránit. 

Oprava se prováděla bezvýkopovou technolo-

gií, která je velmi šetrná k okolí stavby. Nejrizi-

kovější část kanalizace byla opravena, v dalších 

letech nás však čekají ještě minimálně dvě eta-

py této rekonstrukce. Proběhla také rekonstruk-

ce chladicích věží, která by měla snížit hlukovou 

zátěž.

Stejně jako v uplynulých letech platí osvěd-

čená opatření v dopravě řepy a čištění komu-

nikací. Kontaktním pracovníkem cukrovaru pro 

oblast dopravy a čistoty komunikací je i nadále 

Ing. Pavel Fridrich.

Některou sobotu v říjnu plánujeme opět 

den otevřených dveří, o termínu této akce vás 

budeme včas informovat.

Ing. Jan Hojgr –  vedoucí odštěpného závodu 

Ing. Vladimír Zajac – technik pro životní prostředí

ŘEPNÁ KAMPAŇ ZAČALA DŘÍVE

2. ROČNÍCH ŠACHOVÉHO TURNAJE
v pohostinství U Lávky na Palhanci

od 9. října 2011 do 30. listopadu 2011
Bližší informace a přihlášky na turnaj u paní Jolany Vrbické na telefonním čísle 736 619 307.

Startovné 50 Kč, zúčastnit se mohou obyvatelé Městské části Vávrovice. Na všechny se moc těšíme!
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Pan Radomír Vavrla, který několik let 

prováděl údržbu v naší městské části, odchází 

do starobního důchodu. Vedení obce mu 

děkuje za odvedenou práci a do dalších let 

mu přeje pevné zdraví a pohodu. Radomíra 

Vavrlu nahradil na jeho pozici pan Miroslav 

Kubánek.

Další novinkou týkající se údržby je nový 

automobil GAZ Gazelle, který bude sloužit pro 

potřeby městské části. Nový užitný automobil 

nahradí staré vozidlo Multicar, které už 

nevyhovovalo technicky ani svojí kapacitou. 

„Nový užitkový automobil má větší 

sklopnou korbu, urychlí se tak odvoz trávy 

při jejím sečení,“ uvedl starosta a  dodal: 

„Aktuálně sečeme okolo čtyř hektarů zelené 

plochy.“

Městská část pořídila také přívěsný vozík 

na převoz traktoru.

Vozidlo nelze půjčovat pro soukromé 

účely. „Měli jsme zde několik dotazů na 

zapůjčení vozidla, obec na takovouto činnost 

nemá živnostenské oprávnění a  půjčení tedy 

není možné,“ řekl starosta Miroslav Kořistka.

SDĚLENÍ ÚŘADU

Na osmém zasedání zastupitelstva bylo 

rozhodnuto o výměně starých oken v sálu 

Sokolovny. Na začátku září byla vyměněna 

3 okna za nová plastová. „Stará okna už 

byla ve špatném stavu, jejich oprava by byla 

neekonomická. Díky novým oknům dojde 

také k úspoře energií v zimních měsících,“ 

uvedl místostarosta Jiří Koreník.

Od září opět začíná také provoz sálu pro 

pravidelné sportovní aktivity. Sál může být ve 

zbývajících hodinách využit také k pořádání 

soukromých akcí.

Obsazenost sálu Sokolovny:

Pondělí 19.00 – 21.00 – Badminton

Úterý 17.30 – 20.00 – Stolní tenis

Čtvrtek 19.15 – 20.45 – Aerobik 

Pátek 17.30 – 20.00 – Stolní tenis

Neděle 10.00 – 12.00 – Stolní tenis 

a 15.00 – 17.00 – Badminton

Všechny sportovní aktivity pořádá místní Sokol.

Nájem sálu sokolovny MČ (kapacita 80 míst)

•  Při sportovních akcích 30 Kč na osobu/1hod.

•  Jeden den výdělečné akce 1.000 Kč 

•  Jeden den soukromé akce 500 Kč 

•  Občanská sdružení MČ nájem neplatí

Správcem Sokolovny je pan Ivan Repka, 

kterého můžete v případě zájmu o sportovní 

akce kontaktovat na telefonním čísle 

731 215 624.

SÁL SOKOLOVNY MÁ NOVÉ OKNA



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: www.vavrovice.cz.

Úřední hodiny: všední dny 8 – 9 hod., každé pondělí 15 – 18 hod.

Telefonické kontakty: 604 229 420 – Miroslav Kořistka (starosta), 604 229 419 – Jiří Koreník 

(místostarosta), 604 229 418 – Ing. Jarmila Kociánová (ekonomka), 553 793 065 – obecní úřad.

Neprošlo jazykovou úpravou, za vydání odpovídá Miroslav Kořistka.

JUBILANTI

Září  

Rychtová Danuše (75 let)

Žídek Josef (60 let)

Satke Lumír (50 let)

Štěpanovský Petr (50 let)

Gattner Pavel (50 let)

Říjen  

Lebeda  Viktor (85 let)

Vavrla Bohumil (80 let)

Zygulová Eliška (70 let)

Janků Lenka (65 let)

Demelová Růžena (65 let)

Bala František (60 let)

Ing. Cagaš Petr (50 let)

21. 6. 2011 – Slavnostní ukončení školního  
roku za účasti starosty

30. 6. 2011 – Oprava veřejného osvětlení 
a přečerpávací stanice veřejné kanalizace

27. 7. 2011 –  Tvořivé odpoledne ve 
Vávrovicích

13. 8. 2011 – Trokiáda na Palhanci

19. 8. 2011 –  Kontrola vyřazených věcí

20. 8. 2011 – Velký den dětí na Palhanci

22. 8. 2011 – Dodáno nové auto GAZ Gazzele

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ

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

Blahopřejeme!

Úřad městské části Vávrovice oznamuje 
záměr prodat starší samojízdnou sekačku AJ-
102 bez SPZ. Cena sekačky je dle znaleckého 
posudku 9.830 Kč s DPH. Sekačka bude prodána 
zájemci, který nabídne nejvyšší cenu. Sekačka 
bude ke zhlédnutí 3. října 2011 od 16 do 17.30 
v areálu bývalé hasičské zbrojnice na Palhanci. 
Bližší informace budou případným zájemcům 
sděleny také osobně nebo telefonicky na úřadu 
městské části. Termín pro podání nabídek je do 
pátku 14. října 2011.

PRODEJ SEKAČKY

Tělocvičná jednota SOKOL Vávrovice zve na cvičení v tělocvičně ve Vávrovicích

BODY STYLING, CVIČENÍ V TANEČNÍM RYTMU, POSILOVÁNÍ
pod vedením zkušené cvičitelky Hanky.

každý čtvrtek od 19.30 hod. do 20.45 hod.
Cvičí se od čtvrtku 8. září 2011, vstup na jednu hodinu je  40 Kč.


