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Česko-polské setkání v Držkovicích



KALENDÁŘ AKCÍ

LIGA VETERÁNŮ
13. 7. 2013, v hasičském areálu na Palhanci

pořádá SDH Palhanec, čas zahájení bude upřesněn

TANEČNÍ ZÁBAVA
20. 7. 2013, areál Sokolovny ve Vávrovicích  

pořádá TJ Sokol Vávrovice, hraje MARATON, začátek ve 20:00 hodin

 TROKYÁDA
10. 8. 2013

pořádá SDH Palhanec, čas zahájení bude upřesněn

V případě nepříznivého počasí nebo vysoké hladiny vody v řece se akce ruší!

NECKYÁDA 2013 – ZMĚNA TERMÍNU 

24. 8. 2013, areál sokolovny ve Vávrovicích  

pořádá SDH Vávrovice, start v Držkovicích ve 14:00 hodin

V případě nepříznivého počasí nebo vysoké hladiny vody v řece se akce ruší! 

SLAVNOSTI MĚSTSKÉ ČÁSTI
31. 8. 2013, hřiště TJ Palhanec

pořádá úřad městské části, zahájení v 8:00 hodin

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
21. 9. 2013, volejbalové hřiště na Karlovci

pořádá Volejbalový klub Karlovec
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11. SLAVNOSTI MĚSTSKÉ ČÁSTI

Tradiční slavnosti naší městské části se usku-

teční opět poslední prázdninovou sobotu, tedy 

31. srpna 2013, tentokrát na hřišti na Palhanci. 

Slavnosti se ponesou ve sportovním duchu 

a srdečně jsou zváni nejen občané naší městské 

části. Zapište si termín konání slavností do svých 

diářů a kalendářů už dnes, bližší informace bu-

dou s předstihem doručeny do vašich schránek.



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, školní rok je za námi a nejen 

děti se určitě těší na letní prázdniny a čas dovolených. 

Zástupci naší základní školy si v závěru školního 

roku převzali v  Praze prestižní titul Ekoškola, který 

obhájili i pro další dva roky. Všem zúčastněným za 

poctivou práci a dobrou prezentaci naší městské části 

i města děkuji a gratuluji k obhajobě titulu.

V plném proudu je oprava Sokolovny ve Vávrovi-

cích, připravuje se oprava ulice K Celnici včetně přileh-

lých  chodníků. O opravu této ulice, která je již delší dobu 

ve špatném stavu, jsme dlouhodobě usilovali. Ulice by 

měla být opravena do poloviny září letošního roku.

Šedesát let letos uběhlo od první řepné kampaně 

nového palhaneckého cukrovaru, který toto jubileum 

oslaví na hřišti TJ Palhanec. Bližší informace ve článku 

níže. Méně příznivou zprávou jsou opakující se kráde-

že a vandalismy v naší městské části. Po zbrojnici na 

Palhanci byla vykradena i ta v Držkovicích. Chtěl bych 

požádat všechny obča-

ny, aby nebyli lhostejní 

k dění ve svém okolí 

a  v případě potřeby 

přivolali městskou nebo 

státní policii. 

Už dnes bych chtěl 

pozvat všechny obča-

ny Karlovce, Palhance, 

Vávrovic i Držkovic na jedenácté slavnosti městské 

části, které se ponesou ve sportovním duchu. Na 

slavnosti jsou samozřejmě zváni také všichni pří-

buzní, známí a lidé ze širokého okolí.

Přeji vám klidné prožití letních měsíců, povede-

nou dovolenou, a co nejvíce slunečných dnů.

starosta
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VELKÉ OSLAVY NA PALHANCI

Fotbalisté Palhance oslaví společně s místním 

cukrovarem významné jubileum. Od založení 

TJ Palhanec uplynulo již 20 let a od vzniku zdej-

šího cukrovaru dokonce 60 let.

Cukrovar se hmotně podílel na vybudování 

fotbalového areálu, což pro nás znamenalo vel-

kou pomoc. Výše zmíněný areál stojí na pozem-

cích palhaneckého Mlýnu Herber, jenž nám tyto 

plochy poskytuje bezplatně. Na bývalých past-

vinách byla nejprve postavena dřevěná stavba, 

která plnila funkci kabin. Postupem času k této 

stavbě přibyla buňka s občerstvením a sociálním 

zařízením. V roce 2012 byla odstraněna dřevěná 

stavba a započalo se s výstavbou zděných ka-

bin. V současné době jsou tyto kabiny využívány 

a  zároveň probíhají dokončovací práce. Na naše 

společné oslavy bychom tuto stavbu chtěli mít 

hotovou. 

Společné oslavy budou uskutečněny 

29. 6. 2013 v prostorách areálu TJ Palhanec, kde 

od 14:00 hodin proběhne sportovní odpoledne 

a své síly zde změří družstvo starých pánů 

TJ Palhance s družstvem Moravskoslezských 

cukrovarů, a. s.

Pro zúčastněné bude připraveno občerstvení 

a  děti se mohou těšit na zábavné atrakce (skákací 

hrad, trampolína, aj.). Všichni jsou srdečně zváni.

Současně bychom chtěli poděkovat všem, 

kteří se podíleli na vzniku a činnosti TJ Palhanec.

Za TJ Palhanec Vladimír Stoniš
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Sedmadvacáté jednání zastupitelstva se 

uskutečnilo v pondělí 27. května 2013 za účasti všech 

členů zastupitelstva.

Zastupitelé schválili smlouvu o dílo s firmou Gram-

bal stavby s.r.o. na opravu Sokolovny ve Vávrovicích, fir-

ma byla vybrána na základě výběrového řízení.

Velitel SDH Palhanec podal zprávu o kompletní 

inventuře majetku zásahové jednotky a  prezentoval 

seznam nápravných opatření pro provoz v hasičské 

zbrojnici na Palhanci. Tyto opatření byly učiněny v reakci 

na krádež výzbroje v měsíci dubnu.

Zastupitelé dále neschválili dvě žádosti o přejezd ná-

kladních vozidel přes most ve Vávrovicích a Držkovicích.

V závěru schůze byla přednesena zpráva o činnosti 

úřadu a proběhla diskuze na aktuální témata.

Osmadvacáté jednání zastupitelstva se usku-

tečnilo v pondělí 24. června 2013 opět za účasti všech 

členů zastupitelstva.

Zastupitelé schválili závěrčný účet hospodaření 

městské části za rok 2012, který si můžete prohlédnout 

na následující straně. Rozpočet naší městské části v loň-

ském roce převyšoval 5 milionů korun, přičemž přebytek 

ve výši necelých 587 tisíc korun byl převeden do násle-

dujícího roku. Zastupitelé dále zamítli žádost o umístění 

výherního hracího přístroje v  restauraci Pohádka ve 

ZASTUPITELSTVA

Termíny zastupitelstev v roce 2013: 

Každé poslední pondělí v měsíci se začátkem 

v 18 hodin. Všechna jednání zastupitelstva jsou 

veřejná. Zveme k účasti všechny občany, kteří 

mají zájem o dění v naší městské části.

Vávrovicích a schválili drobnou změnu odjezdu jednoho 

ranního autobusu linky 216.

Předsedající Miroslav Kořistka předložil zastupite-

lům zprávu o průběhu investičních akcí, zejména o opra-

vě fasády Sokolovny a přípravě opravy komunikace 

a chodníků ulice K Celnici.

Zastupitelé dále vzali na vědomí  připravovanou 

podobu 11. slavností městské části, vyslechli si zprávu 

o činnosti úřadu za poslední měsíc a na závěr proběhla 

tradiční diskuze na aktuální témata.

Za krásného počasí se uskutečnil volejbalový 
turnaj na Karlovci, kterého se zúčastnili kromě 
členů volejbalového klubu také dobrovolní hasiči 
Palhanec.

Akci podpořilo osobní návštěvou vedení obce, 
soutěžilo se ve volejbale, který si zahráli i hasiči, 
následoval požární útok za účasti volejbalistů.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ

Vyhlášení volejbalového
turnaji na Kalrovci

Nalezené štěně

V minulém týdnu se ve Vávrovicích našlo 

malé štěně bez známky. Majitel nebo 

případný zájemce o štěně nechť kontaktuje 

Denisu Tkačíkovou na čísle 774 899 034.

Letní jízdní řád MHD

Od 1. července 2013 opět platí letní jízdní řád!
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ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2012

Výdaje tis. Kč

Komunikace 3,7

Ostatní záležitosti pozemních 
komunikací

245,4

Provoz veřejné silniční dopravy

Ostatní služby

Odvádění a čištění odpadních vod 280,7

Úpravy drobných vodních toků 417,3

Záležitosti vody – rybáři 10

Základní škola – Klub rodičů 15

Zachování a obnova kulturních 
památek

1

Ostatní sdělovací prostředky 36,6

Kulturní domy 124,5

Ostatní záležitosti kultury a sdělo-
vacích prostředků

174,9

Sportovní zařízení v majetku obce 748,5

Ostatní tělovýchovná činnost 95

Využití volného času dětí a mládeže 6,7

Ostatní zájmová činnost 5

Veřejné osvětlení 13,8

Sběr a svoz komunálního odpadu 12,8

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 248,6

Ostatní sociální péče 12,6

Požární ochrana 367,7

Místní zastupitelstvo 764,3

Místní správa 1250

Pojištění

Výdaje celkem 4834,1

Rozpočet 2012 – UPRAVENÝ 5173,2

Zůstatek 339

Příjmy nezahrnuté do rozpočtu 
roku 2012

247,9

Převod do rozpočtu roku 2013 586,9

PříjmyPříjmy tis. Kč

Poplatek ze psů 75,1

Čištění odpadních vod 447,8

Krátkodobý pronájem 61,1

Nebytové hospodářství 43,4

Péče o vzhled obce 19,2

Požární ochrana 10,5

Činnost místní správy 19,8

Příjmy celkem 676,9
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Nejvýznamnější investiční akcí financovanou z roz-

počtu Městské části Vávrovice bude letos oprava Soko-

lovny. Výběrové řízení na akci malého rozsahu vyhrála 

firma Grambal stavby, s.r.o. z Držkovic, jejíž pracovníci již 

začali s opravami.

Oklepány a znovu omítnuty byly staré zpuchřelé 

omítky a sokl. Fasáda bude mít po opravě žlutou bar-

vu s šedými doplňky. Vyměněny byly zbývající dřevěné 

dveře  za plastové.

OPRAVA SOKOLOVNY

Termín pro podání přihlášek zájemců o bezplatné 

zapůjčení komposteru na biologický odpad bylo pro-

dlouženo. Zájemci mohou formuláře se žádostí o kom-

poster vyplnit na úřadu naší městské části. Akce je finan-

cována z Operačního programu životní prostředí v rámci 

projektu „Domovní kompostování Město Opava“.

KOMPOSTÉRY 

Sokolovna ve Vávrovicích dostává 
novou tvář, fasáda bude žlutá

Vážení občané, je sice začátek léta, ale už nyní 

bychom si měli zkontrolovat, zda-li máme v pořádku 

po zimním období své komíny, abychom si je stihli do 

začátku nové topné sezóny opravit a zprovoznit.

Zákon číslo 133/198 Sbírky o požární ochraně ve 

znění pozdějších předpisů nám říká, že:
• komín je nutno vymetat 1-6x ročně a to podle 

příkonu topidla a druhu paliva (čištění si musí 
objednat a zajistit majitel objektu u kominické 
fi rmy sám)

• komínové těleso musí být nepoškozené, dobře 
vyspárované či omítnuté, nejlépe i obílené (aby 
byly vidět případné praskliny a netěsnosti)

• vymetací a vybírací otvory musí být zajištěny 
dvojitými plechovými nebo betonovými dobře 

těsnícími komínovými dvířky a zajištěny proti 
otevření závorou (zároveň však musí být pří-
stupné)

• prostor okolo komínu musí být minimálně 
1 metr čistý a dobře kontrolovatelný (nikoli ob-
ložený novinami či senem)

Zkontrolovat bychom si měli i řádné zaústění kou-

řovodu do komínu.

A co udělat, pokud by nám v komínu chytily saze? 

Nikdy se nesmí hasit vodou! Mohlo by dojít k rozpolce-

ní komínu a zranění osob parou. Správným postupem 

je zamezit přístupu vzduchu do komínu např. deskou 

a nechat saze dohořet s tím, že každý požár se v dnešní 

době musí nahlásit hasičům na lince 150.

Preventista obce Karel Fiedler

KONTROLA KOMÍNŮ PO ZIMNÍM OBDOBÍ
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Přestože je cyklostezka vedoucí přes naši 
městskou část používána již delší dobu, kvůli 
složitému kolaudačnímu řízení se slavnostně 
otevřela až poslední květnový den letošního 
roku. Symbolickou pásku přestřihl primátor 
Statutárního města Opava Zdeněk Jirásek, 
starostka Krnova Alena Krušinová a ministr 
dopravy Zbyněk Stanjura. Slavnostní otevře-
ní se uskutečnilo na půli cesty mezi Opavou 
a Krnovem na odpočívadle ve Skrochovicích. 
Celkové náklady na část cyklostezky od Krno-
va po Velké Hoštice byly 66,6 milionu korun, 
85 % financovala Evropská unie, zbývající část 
pak města Krnov, Opava a obce Úvalno, Bru-

movice, Holasovice a Velké Hoštice. Trasa celé 
cyklostezky vede z Jeseníku až po Hlučínské 
jezero, výhledově by měla pokračovat až do 
Ostravy.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ CYKLOSTEZKY

Doslova za dveřmi je oprava silnice čís-
lo III/0578 ve Vávrovicích, která nese název 
K  Celnici. Silnice je ve správě Správy silnic 
Moravskoslezského kraje. O opravu silnice, 
která je ve špatném stavu, usilovalo vedení 
naší městské části již několik let. Silnice se 
bude opravovat od hlavního tahu mezi Opa-
vou a  Krnovem (I/11) až po křižovatku s ulicí 
Jantarovou.

Kromě živičného povrchu budou oprave-
ny také chodníky. Oprava živičného povrchu 
bude financována z rozpočtu Správy silnic Mo-
ravskoslezského kraje, oprava chodníků pak 

z rozpočtu Statutárního města Opava. Samot-
ná oprava začne po uskutečnění výběrového 
řízení na dodavatele.

OPRAVA SILNICE K CELNICI

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje na čtvrtek 

4. července 2013 přerušení dodávky elektři-

ny v době od 8:00 do 11:00. Omezení se bude 

týkat části Vávrovic od ulice K  Celnici směrem 

k Držkovicím. Důvodem omezení je oprava 

trafostanice. Z hlediska bezpečnosti je nutno 

zařízení distribuční soustavy i v této době po-

važovat za zařízení pod napětím!



A to v jediném týdnu hned dvakrát. V pon-
dělí 17. června 2013 se zúčastnili Konference 
programu Ekoškola – Identita, v rámci které 
v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze převzali spolu s dalšími třiceti školami 
z celé České republiky obhájený mezinárodní 
titul Ekoškola. Tím se škola může prezento-
vat v následujících dvou letech. Šestičlennou 
skupinu složenou z žáků a ředitele vávrovic-
ké malotřídky doprovodili starosta městské 
části Opava-Vávrovice Miroslav Kořistka a ko-
ordinátorka EVVO Magistrátu města Opavy 
RNDr. Kateřina Pálková. Mezinárodní program 
Ekoškola v ČR podporuje Sdružení TEREZA.

Ve čtvrtek 20. června 2013 se žáci školy 
stali průvodci účastníků ostravské Celokraj-
ské konference EVVO konané pod záštitou 
náměstkyně hejtmana Moravskoslezského 
kraje. Účastníci v rámci tohoto setkání na-
vštívili mimo jiné i vávrovickou školu. Děti 
v  roli moderátorů návštěvníkům představily 

školní environmentální program, provedly je 
budovou školy a školní zahradou a pohotově 
odpovídaly také na mnohé otázky.

   Podrobný komentář podaly k nově rea-
lizovanému projektu Český les – malé školní 
arboretum, na jehož vzniku se v letošním roce 
samy podílely, a který s patřičnou slávou ote-
vřou až s  příchodem nového školního roku. 
Tento projekt byl realizován z Revolvingového 
fondu Ministerstva životního prostředí.
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VÁVROVIČTÍ ŠKOLÁCI REPREZENTOVALI SVOU OBEC

Ve vávrovické škole končí další školní rok. 
Z bohatého výčtu vybíráme:

Prezentační aktivity
• 7. 11. 2012 Den ekoškol, 21. 4. Opavský Den 

Země
• Škola byla hostitelem exkurzí Klubu opav-

ských skalničkářů, účastníků Celokrajské 
konference EVVO

• Zahájen provoz nových internetových stránek
• Prezentace školy na Konferenci programu 

Ekoškola v Praze 17. 6.
• Prezentační stánek ve výtvarném centru 

Optys Opava  10. - 13. 6.

• Články v tisku (Region, Hláska), tele-
vizní reportáže (televize Polar), elek-
tronické časopisy (EVVO listy Moravsko-
slezského kraje, Opavský přírodovědný 
zpravodaj)

• Pololetní slavnost Vysvědčení ve Slezském 
muzeu v Opavě (dopolední projekt)

Vzdělávací projekty
• Zprovoznění nové odborné učebny – Bada-

telny – jedné z prvních tohoto druhu v Mo-
ravskoslezském kraji

• Český les – malé školní arboretu (otevřeme 
2. 9. 2013)

ŠKOLA REKAPITULUJE DALŠÍ ÚSPĚŠNÝ ROK 2012/2013
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• Ekoškola a zapojení do projektů Recyklo-
hraní a Plastožrout a do soutěže ve sběru 
hliníku

• Preventivní strategie (ve spolupráci s MP 
Opava)

• EU – Peníze školám (OPVK)
• Hra na obchod – projekt ve spolupráci 

s Optysem Opava – fi nanční gramotnost

Externí hodnocení vzdělávacích podmínek 
školy
• Celoplošné testování žáků 5. ročníku 

(MŠMT)
• Mapa mateřské školy
• Kontrola České školní inspekce

Jak vyplývá ze závěru zprávy, činnost 
školy je v souladu s rozhodnutím o zařaze-
ní do rejstříku škola a školských zařízení. 
Nebyla shledána žádná pochybení. V ob-
lasti podpory rozvoje osobnosti žáka a za-
měření na environmentální výchovu byla 
škola ohodnocena jako nadstandardní.

Aktivity v oblasti zahraniční spolupráce
• Účast učitelů na Svátku školy v polské Rati-

boři (17. 11. 2012)
• Předvánoční návštěva polských žáků v naší 

škole (10. 12. 2012)

Charitativní sbírky
• Fond Sidus

Ocenění
• Na podzim 2. a na jaře 3. místo mezi škola-

mi ve sběru starého papíru
• 7. místo mezi školami ve sběru hliníku
• 3. místo Zuzany Ondruchové v badmintonu 

(okrskové kolo)
• Ocenění za výtvarnou práci (Jana Hopjanová)

Soutěže
• Plavecká soutěž družstev školních družin
• Výtvarné soutěže – Zemědělská zvířata, 

Noc kostelů, Mláďátka
• Badminton

Ekoškola
• Zaměření na separaci odpadů (papír, sklo, 

plasty, bioodpad, víčka PET lahví, elektrood-
pad, potravinový olej), úspory energií a vody 
a na tvorbu příznivého školního prostředí

• Úspěšné obhájení mezinárodního titulu na 
další dvouleté období, převzetí titulu v Pra-
ze (17. 6. 2013)

Aktivity v oblasti rozvoje školy
• EU – peníze školám – tvorba a ověřování 

vytvářených učebních materiálů
• Úspěšná žádost na MŽP – z Revolvigového 

fondu škola obdržela 65 tis. Kč.

Poznávací výpravy
• Praha
• Za pramenem Moravice
• Škola v přírodě – Pustá Polom, Hrabyně, 

Dolní oblast Vítkovice

Děkujeme všem občanům, kteří škole vyja-
dřovali po celý rok svou podporu ať už aktivi-
tami při organizaci a realizaci jednotlivých akcí 
nebo pasivní účastí na nich. Děkujeme také za 
všechny formy pomoci a příspěvků. Přejeme 
všem příjemně prožité léto, čas na relaxaci, na 
zážitky s vašimi dětmi a těšíme se na setkání 
při zahájení nového školního roku 2. září 2013 
tentokrát již v 16 hodin při tradiční Zahradní 
slavnosti. Ta bude obohacena o slavností ote-
vření realizovaného projektu Český les – malé 
školní arboretum.
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OPAVIA

Nejznámějšími výrobky OPAVIE jsou prav-

děpodobně Fidorky, jejichž název je odvozen 

od opavského pekařského rodu Fiedorů. 

První oplatku pečenou nad ohněm v želez-

ných kleštích zde v půlce 19. století upekl sou-

keník Kašpar Fiedor se svou manželkou.

Jejich syn v duchu rodinné tradice 

pokračoval s  výrobou cukrových oplat-

ků, sušenek a perníků, kterou v  roce 

1880 zautomatizoval.

Po jeho smrti pokračovala ve 

vedení rodinné fi rmy manželka Ma-

rie, která podnik vybavila moderními vel-

kokapacitními stroji, rozšířila sortiment 

a získala nové trhy.

V roce 1901 přemístila celou továrnu do 

nově vystavěného průmyslového objektu na 

opavské Olomoucké ulici, kde výroba pokračo-

vala až do roku 1997, kdy se továrna přestěho-

vala do nového areálu ve Vávrovicích.

Zvrat v podnikání rodiny Fiedorovy nastal 

po roce 1945, kdy byla fi rma na základě de-

kretů prezidenta Edvarda Beneše znárodněna. 

Stát zavedl v opavském podniku národní sprá-

vu a postupným slučováním znárodněných to-

váren na trvanlivé pečivo, cukroviny a čokoládu 

vznikl v roce 1947 státní podnik Čokoládovny.

Tento byl v roce 1991 přeměněn na akci-

ovou společnost a o rok později privatizován. 

Novým majitelem se stalo společné konsorci-

um francouzské společnosti Danone a švýcar-

ské fi rmy Nestlé.

K 1. lednu 1999 pak došlo k rozdělení na 

dvě části. Nestlé Čokoládovny se specializovaly 

na výrobu čokoládových cukrovinek, zatímco 

Danone Čokoládovny si ponechaly výrobu tr-

vanlivého pečiva.

V roce 2008 se opavská továrna stala sou-

částí společnosti Kraft Foods, která se v říjnu 

2012 (po odštěpení svého severoamerického 

potravinářského provozu) přejmenovala na 

Mondelēz International. Tato nově vznik-

lá společnost je předním výrobcem 

cukrovinek a snacků s bezkonku-

renčním portfoliem značek, mezi 

něž patří například Cadbury, Ja-

cobs, LU, Milka, Nabisco, Oreo, Tang 

či Trident. 

Společnost Mondelēz International působí 

v celkem 165 zemích světa, zaměstnává více 

než 110 tisíc lidí a v roce 2012 byl její obrat 

35 miliard USD. V České republice společnost 

působí téměř 21 let a mezi její lokální značky 

patří sušenky BeBe Dobré ráno, Fidorka, Kolo-

náda, Miňonky, Tatranky, Zlaté, čokoláda Figa-

ro a jedna z nejoblíbenějších značek – Brumík. 

Na lokálním trhu přitom došlo k přejmenování 

společnosti na Mondelez Czech Republic s.r.o. 

29. dubna 2013.   

V loňském roce pak OPAVIE oslavila 15 let 

působení v novém závodě ve Vávrovicích.

dice 

at-

 

vel
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EVROPSKÁ LIGA VE VOLEJBALE MUŽŮ V OPAVĚ 

Reprezentační sezóna, to není pro čes-

ké národní týmy pouze účast na mistrovství 

Evropy a  mistrovství světa. Nejlepší světo-

vé týmy bojují mezi sebou ve Světové lize či 

World Grand Prix, Evropa získává mezinárod-

ní zápasové zkušenosti v Evropských ligách. 

V  ní uvidíme v letošním roce také naši muž-

skou reprezentaci. 

Do letošního ročníku Evropské ligy se při-

hlásilo dvanáct účastníků, ti byli rozděleni do 

třech skupin. Česká republika je ve skupině 

B a jejími soupeři budou v základní skupině 

týmy Španělska, Černé Hory a Maďarska. 

Evropská liga se hraje turnajovým způ-

sobem, každý účastník pořádá jeden turnaj, 

ve kterém se týmy utkají mezi sebou. Po-

řadatelem českého turnaje bude ve dnech 

5. – 7. července 2013 Opava. Do závěrečného 

finálového turnaje postupují vítězové skupin 

a Turecko, které je pořadatelem Final Four.     

Český národní tým zahájil přípravu na 

Evropskou ligu 13. května v Mladé Bolesla-

vi. Jeho hlavní trenér, Stewart Bernard, no-

minoval na první soustředění čtrnáct hráčů, 

kteří budou bojovat o místo v základní sesta-

vě. V  zápasech Evropské ligy budou Českou 

republiku reprezentovat jak zkušení hráči 

Boula, Ticháček či Holubec, tak i hráči, kteří 

obléknou reprezentační dres poprvé. Mezi 

ně patří mistři ligy z Ostravy Richard Mauler, 

Tomáš Široký nebo juniorský reprezentant Mi-

chal Finger. 

„V minulém roce se nám bohužel do Final 

Four postoupit nepodařilo. Moc mě to mrzí, 

protože postup do Světové ligy byl velmi blíz-

ko, ale museli jsme hrát v jednom termínu jak 

olympijskou kvalifikaci, tak i  turnaj skupiny 

Evropské ligy. Český národní tým nemá tak 

široký kádr silných hráčů, tak jsme se koncen-

trovali na postup na olympiádu. V letošním 

roce to je tak, jak má být. Zkušení hráči dopl-

něni o mladé hráče budou bojovat o finálový 

turnaj v Evropské lize a my věříme, že postou-

píme,“ říká jeden z  nejzkušenějších hráčů 

českého národního týmu blokař Aleš Holubec. 

Přijďte podpořit české volejbalisty v prv-

ním červencovém víkendu do víceúčelové haly 

v Opavě  v závěrečném turnaji Evropské ligy!

Program turnaje v Opavě 

5. 7. 2013 

15:00 Černá Hora – Španělsko

18:00 Česká republika – Maďarsko 

6. 7. 2013

15:00 Španělsko – Maďarsko

18:00 Černá Hora – Česká republika 

7. 7. 2013

15:00 Maďarsko – Černá Hora

18:00 Česká republika - Španělsko



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.eu.

Úřední hodiny: všední dny 8 – 9 hod., každé pondělí 15 – 17 hod.

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

604 229 419 – Jiří Koreník (místostarosta), 604 229 420 – Miroslav Kořistka (starosta).

Neprošlo jazykovou úpravou, za vydání odpovídá Miroslav Kořistka.

JUBILANTI

červenec 

Prachař Jaroslav (50 let)

Mikolajský Erich (55 let)

Kuzník Václav (55 let)

Honka Jan (60 let)

Vnuková Anna (70 let)

Fiedler Rudolf (75 let)

9. 5. 2013 – Oprava vyvráceného sloupku u za-
stávky MHD na Palhanci

22. 5. 2013 – Schůzka s vedením OPAVIE

22. - 23. 5. 2013 – Provedeno kontrolní měření 
hluku na Palhanci

2. 6. 2013 – Předání areálu sokolovny pro malý 
cirkus, který zde postavil šapitó

11. 6. 2013 – Zásahové jednotky SDH pomáhaly 
u zvednuté hladiny Jaktarky v Jaktaři

17. 6. 2013 – Starosta spolu s delegací ZŠ Vávrovi-
ce převzal obhájený titul Ekoškola

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ

Pokud nechcete být uvedeni mezi jubilanty,  kontaktujte úřad městské části.

MNOŽÍCÍ SE KRÁDEŽE

V poslední době se nejen v naší městské části ale 

také v blízkém okolí množí drobné či větší krádeže 

a vandalismy. Po odcizení kanálových vpustí a vykra-

dení zbrojnice SDH Palhanec došlo k  vypáčení mříže 

a okna ve zbrojnici SDH Držkovice, odcizeno bylo drob-

né nářadí, celá záležitost byla předána Policii ČR. Drob-

ná krádež se udála také v pohostinství v Sokolovně.

Žádáme všechny občany, aby nebyli lhostejní ke 

svému okolí a dbali zvýšené opatrnosti při zabezpečení 

svého majetku. V případě potřeby neváhejte zavolat 

městskou či státní policii.

Dotazy, náměty, připomínky, stížnosti:

Pokud máte jakékoli dotazy, náměty, připomínky či stížnosti, napiště nám je e-mailem na vavrovice@opava-city.cz 

nebo na tento ústřižek, který je možno vhodit do schránky našeho úřadu.

srpen 

Repper Vítězslav (50 let)

Schindler Alfréd (50 let)

Olbrichová Martina (50 let)

Weissová Hana (55 let)

Justich Petr (55 let)

Vrbická Soňa (55 let)

Kreisová Hana (55 let)

Hájková Jarmila (60 let)

Dehnerová Marie (70 let)

Blagová Marie (80 let)


