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11. slavnosti Městské části Vávrovice se nesly ve sportovním duchu



KALENDÁŘ AKCÍ

ZÁVĚREČNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
28. 9. 2013, volejbalové hřiště na Karlovci, pořádá Volejbalový klub Karlovec,

občerstvení včetně dobrého počasí zajištěno, budeme se těšit na Vaši účast a fandění!

SLAVNOST SVĚTLA
8. 11. 2013, školní zahrada, pořádá ZŠ a MŠ Vávrovice 

Konání od 18 do 20 hodin, možnost občerstvení, zakoupení drobných předmětů.

Vstupné dobrovolné. Nenechte si ujít jedinečný a neopakovatelný zážitek!

VEČER SENIORŮ
16. 11. 2013, sál KD v Držkovicích  

pořádá ÚMČ Vávrovice, zahájení v 16:30 hodin. Vystoupí skupina Karla Smolky s představením

Číše plná operety, k tanci a poslechu bude hrát skupina Color band.

SETKÁNÍ SLOŽEK  

6. 12. 2013, sál KD v Držkovicích, pořádá ÚMČ Vávrovice

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍCH STROMEČKŮ – VÁVROVICE  

21. 12. 2013, park ve Vávrovicích, pořádá ÚMČ Vávrovice ve spolupráci se SDH Vávrovice a Klubem důchodců

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍCH STROMEČKŮ – DRŽKOVICE  

23. 12. 2013, u KD Držkovice, pořádá ÚMČ Vávrovice ve spolupráci se SDH Držkovice

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍCH STROMEČKŮ – PALHANEC  
24. 12. 2013, u hasičské zbrojnice na Palhanci, pořádá ÚMČ Vávrovice ve spolupráci se SDH Palhanec

Více informací o akcích naleznete na www.vavrovice.eu.
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KOMPOSTERY

Všichni zájemci, kteří již dříve projevili zájem 

o kompostery v rámci projektu spolufi nancovaného 

z  Operačního programu životní prostředí, se brzy 

dočkají nových komposterů. Jejich výdej by měl pro-

bíhat v průběhu měsíce října. Výdej komposterů bude 

probíhat na úřadě naší městské části, přesný termín 

bude zveřejněn ve vývěskách a na internetových 

stránkách www.vavrovice.eu. Žadatelé si mohou 

kompostery vyzvednou pouze osobně, při převzetí je 

potřeba podepsat smlouvu o vypůjčce.



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, léto uteklo jako voda 

a máme zde první podzimní dny. Věřím, že jste si 

užili slunečného počasí letních měsíců i dovolených 

a že přijde i očekávané babí léto.

S mnohými z Vás jsme se setkali na řadě kul-

turních i sporvovních akcí, které proběhly v naší 

městské části. Jsem rád, že jsou všechny akce hojně 

navštěvované.

Doufám, že se Vám líbily i slavnosti, které po-

řádá naše městská část spolu s občanskými sdru-

ženími. Slavnosti mají být hlavně místem setkání 

občanů naší městské části, což se daří naplňovat. 

Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat 

všem, kteří se podíleli na pořádání jejich jedenác-

tého ročníku.

Přes letní měsíce se kromě kulturních a sportov-

ních akcí podařilo realizovat rovněž několik oprav 

a  investic. Nejvýznamnější z nich je zajisté oprava 

silnice K Celnici ve Váv-

rovicích, o kterou jsme 

usilovali několik let. 

Minulostí jsou tak vý-

moly, vysoké obrubní-

ky a velké kaluže, které 

se na cestě tvořily.

S pomocí členů 

FK  NOVA Vávrovice 

došlo k opravě fotbalových kabin, opraven je také 

srub u Sokolovny ve Vávrovicích, kde byla opláštěna 

i jeho spodní část.

Do zasedací místnosti Domu služeb ve Vávrovi-

cích jsme pořídili nové židle, v přípravě je projekt na 

bezdrátový rozhlas.

starosta
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Devětadvacáté jednání zastupitelstva se 

uskutečnilo 26. srpna 2013 za účasti osmi zastupi-

telů, jeden byl omluven.

Prvním  bodem schůze bylo projednání inves-

tic, kdy předsedající navrhnul ke schválení nákup 

židlí do klubovny Domu služeb ve Vávrovicích, 

nákup elektrocentrály a kalového čerpadla pro 

SDH Palhanec, opravu srubu v areálu Sokolovny, 

vypracování projektové dokumentace pro obecní 

rozhlas a vyčištění silničního příkopu v ulici Vávro-

vická.

Dále zastupitelé vzali na vědomí rostoucí krá-

deže na území městské části, kdy došlo k vykrade-

ní hasičských zbrojnic na Palhanci a v Držkovicích 

a k drobné krádeži v pohostinství ve Vávrovicích.

Zastupitelé dále rozhodli o konci schvalování 

výjímek pro přejezd mostů ve Vávrovicích a v Držko-

vicích pro nákladní vozidla. Problematice se věnuje-

me v jednom ze článků tohoto vydání Okénka.

Zastupitelé dále schválili zprávy o přípravách 

slavností městské části a návrh trasy silnice I/11 (se-

verní obchvat Opavy).

Třicáté zasedání zastupitelstva se bude konat 

v pondělí 30. září 2013 od 18 hodin.

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.
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Špatný stav silnice K Celnici ve Vávrovicích je 
minulostí. Po několika letech urgencí byla na žádost 
naší městské části provedena generální oprava ko-
munikace a přilehlých chodníků, nově bylo vybudo-
váno 17 kanalizačních vpustí.

Opravu fi nancovala Správa a údržba silnic  MSK 
(3,3 mil. Kč) a Statutární město Opava (1,8 mil. Kč).

OPRAVA SILNICE A CHODNÍKŮ

p

Oprava chodníků a nový živičný povrch
na silnici K Celnici ve Vávrovicích

INVESTICE A OPRAVY

V letních měsících proběhla celá řada oprav 

a investičních akcí. Dokončena byla oprava odvod-

ňovací příkopy mezi Palhancem a Vávrovicemi. Na 

kabinách FK  Nova Vávrovice bylo opraveno opláš-

tění, veškeré nátěry byly provedeny svépomocí. 

Náklady na opravu hrazené městskou částí byly 

25.936  Kč. Opraven byl také altán pro hudební 

produkci u Sokolovny ve Vávrovicích, který má nově 

opláštěnou spodní část.  Nainstalováno bude nové 

osvětlení tanečního parketu, přívod elektřiny bude 

veden pod zemí. Do zasedací místnosti Domu slu-

žeb ve Vávrovicích byly pořízeny nové židle, stávající 

byly ve špatném stavu. V Domě služeb byla již dří-

ve opravena podlaha v jedné z místností v přízemí 

a strop WC v mezipatře.

Demontován a sešrotován byl nefunkční roz-

hlas, v přípravě je projektová dokumentace na nový 

bezdrátový rozhlas pro celou městskou část.

Opravený srub
u Sokolovny ve Vávrovicích

Opravené opláštění kabin
FK NOVA Vávrovice

OMEZENÍ PRŮJEZDU

Na posledním jednání zastupitelstva bylo 
rozhodnuto o ukončení vydávání souhlasného 
stanoviska s přejezdem mostů ve Vávrovicích 
a  v  Držkovicích pro nákladní dopravu. Povolení 
k  průjezdu vydával Odbor dopravy Statutárního 
města Opava.

„Do konce listopadu má udělenu výjimku pře-
jezdu fi rma MJM Litovel a dále fi rma vozící slámu. 
Jakmile tato povolení vyprší, budou moci přes 
most ve Vávrovicích a Držkovicích přejíždět pouze 
osobní vozidla, zemědělské stroje a vozidla inte-
grovaného záchranného systému,“ uvedl starosta 
Miroslav Kořistka a dodal:  „O úplný zákaz přejezdu 
pro nákladní vozidla jsme usilovali už dlouho.“

Vedení obce již dříve požádalo Policii ČR a Cel-
ní správu o častější kontroly dodržování zákazu.
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Na hřišti TJ Palhanec proběhly 29. 6. 2013 osla-
vy 20 let vzniku naší TJ a 60  let vzniku místního 
cukrovaru. O založení fotbalu na Palhanci se za-
sloužili zejména Stoniš V., Košárek R., 
Ludwig K., Vavrla I. a Schneider V.

K  této příležitosti jsme nechali 
zhotovit klubové vlaječky v barvách 
našeho oddílu. Diváci na těchto osla-
vách shlédli exhibiční utkání starých 
pánů TJ Palhanec a cukrovaru. Pro děti 
byly připraveny bezplatné atrakce. Zdaři-
lou akci navštívilo překvapivě velké množství 
návštěvníků.

Nejúspěšnější akcí celého léta, byl „VELKÝ DĚT-
SKÝ DEN“, který se konal 17. 8. 2013. Jako každý rok 

byly veškeré atrakce zdarma, což přilákalo mnoho 
návštěvníků z širokého okolí. Dobrou náladu z vy-
dařené akce nám zkazila až dvojice zlodějů, která 

se vloupala do uzamčených kabin, kde 
odcizila uschované zboží. Vinící již byli 
dopadeni.

 V letošním roce jsme se také 
spolupodíleli na pořádání 11. slavnos-

tí MČ Vávrovice. Na těchto tradičních 
oslavách se návštěvníci mohli účastnit 

mnoha her či využít zábavy až do ranních 
hodin. Touto úspěšnou akcí jsme ukončili 

náš náročný kulturní program, který byl navíc 
zatížen zdárnou dostavbou kabin.

Vladimír Stoniš, TJ Palhanec

LETNÍ AKCE TJ PALHANEC

-
žství

o
m

hod

Jak už někteří jistě víte, Sbor dobrovolných hasičů 
ve Vávrovicích se skládá z více věkových kategorií. Ti 
nejmladší navštěvují sbor pravidelně každou středu. 
A s koncem školního roku, dočasně končí i tato mimo-
školní aktivita dětí a mládeže.

Aby děti věděly, na co se koncem srpna těšit, uspo-
řádali vedoucí 10. června 2013 každoroční závěrečný 
den pro naše hasičské dítka. V tento den si děti uvařily 
kotlíkový guláš, který spolu s rodiči snědly. Užily si při-
pravených soutěží a u táboráku si zazpívaly písně s do-
provodem kytary.

Po měsíční pauze se začalo znovu trénovat. Mezi-
tím se 24. srpna 2013 uskutečnila Neckyáda, kde naši 
někteří členové sjížděli řeku v originálních kostýmech 
na plavidlech. Neckyáda se vydařila, největší radost 
měli všichni z bohaté tomboly a mýdlové pěny.

Poslední srpnový den se na Palhanci uskutečnily 
11. slavnosti Městské části Vávrovic, kterých se zůčast-
nily naše družstva starších i mladších žáků, dvě družstva 

žen a dvě družstva mužů. Jedno z mužských družstev 
vyhrálo putovní pohár. Na místním fotbalovém hřišti 
jsme 7. září 2013 pořádali 13. kolo Moravskoslezského 
poháru v požárním útoku. Naše družstvo žen i mužů se 
pravidelně zúčastňují těchto soutěží. Naše mužstva se 
po závěrečném kole ve Skrochovicích umístily na 4 mís-
tě v kategorii žen respektive na 12. místě v kategorii 
mužů. Konkurence je přitom veliká, soutěže se zúčast-
nilo 16 ženských a 42 mužských týmů.

Anna Chryczyková, SDH Vávrovice

SDH VÁVROVICE
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TJ SOKOL VÁVROVICE LETOS OSLAVÍ 85. VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ MÍSTNÍ JEDNOTY

Od založení Tělocvičné jednoty Sokol Vávrovi-

ce dne 4. listopadu 2013 uplyne 85 let. V současné 

době má jednota 48 členů. Jeden sportovní oddíl 

stolního tenisu, který se účastní soutěže III. třídy. 

Členové naší jednoty se snaží pořádat sportovní 

a kulturní akce pro veřejnost. 

Toto bylo v kostce, jaké aktivity naše jednota 

provádí v současné době, ale vraťme se do histo-

rie k počátkům vzniku naší jednoty a k nastínění 

toho, co ji po celou tuhle dlouhou dobu při její 

činnosti potkalo.

První záznamy o Sokolu v naší vesnici jsou od 

30. května 1925, kdy v hostinci u Augustina Uví-

ry ve Vávrovicích (dnešní č. p. 55 – Sokolovna) se 

konala ustavující valná hromada pobočky Sokol 

Jaktař. Při volbách byl zvolen první výbor, kdy se 

starostou pobočky stal František Hájek – řídící 

učitel. Pobočka pracovala velmi aktivně, snažila 

se o cvičení žáků, dorostenců, mužů i žen, avšak 

byla dosti omezována mateřskou jednotou v Jak-

taři, a proto se stále více snažila o osamostatnění. 

K tomuto došlo dne 4.11.1928, kdy byla konána 

ustavující valná hromada a ofi ciálně vznikla Tělo-

cvičná jednota Sokol Vávrovice. Starostou byl opět 

zvolen František Hájek a celá činnost naší jednoty 

byla velmi aktivní, několikrát ročně se scházeli na 

cvičeních nejen u nás, ale dojížděli i do okolních 

vesnic, někteří cvičenci se dokonce účastnili vše-

sokolských sletů v Praze. Provozovali také divadlo, 

pořádali plesy. Tato činnost trvala až do 2. světové 

války, kdy byla celá kulturní, sportovní i společen-

ská činnost utlumena. 

Činnost byla obnovena 13. června 1946, kdy 

starostou se stal Jan Valeček. Činnost se opět slib-

ně rozvíjela, v té době bylo asi 60 členů jednoty 

a nejlepší cvičenci se zúčastnili XI. Všesokolského 

sletu v červnu 1948. V rámci sjednocení tělový-

chovy byly od r. 1949 zrušeny všechny dobrovol-

né tělovýchovné spolky, ať se jmenovaly jakkoli, 

a sdruženy do ČSTV, včetně svého majetku.  Naše 

jednota v rámci ČSTV si ponechala název TJ Sokol 

Vávrovice a zůstal jí nabytý majetek č. p. 55 se za-

hradou (Sokolovna). V prvních letech tělovýchova 

probíhala víceméně živelně, organizovanost vázla 

O tom, že zakladatelé naší jednoty byli ak-
tivní ve veřejném životě, svědčí i pořádání 
I. Sokolského plesu již sedm měsíců po za-
ložení pobočky Sokola.
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a pěstovaly se hlavně míčové hry. Až tak po deseti 

až dvanácti letech se sportovní a společenský ži-

vot začal trochu rozvíjet a nejprve začalo v jednotě 

fungovat družstvo volejbalistů, které hrálo okresní 

přebor a jejich činnost trvala až do konce sedm-

desátých let. Byl zvolen výbor, jehož starostou byl 

Jan Bialý (nar. 1901) a jednota měla celkem 74 

členů. V roce 1966 přibyl oddíl kopané, který se 

rozrostl a v r. 1967 měla jednota celkem 136 členů. 

V roce 1971 byl zvolen předsedou Oldřich Trojan 

(nar. 1940). V roce 1973 přibyl oddíl stolního teni-

su, který fungoval asi pět let. Od roku 1976 se stal 

předsedou Vladimír Gebauer (nar. 1931) a členská 

základna čítala 88 členů. Hlavní sportovní činností 

po následující období byla kopaná. V roce 1988 

byl zvolen předsedou jednoty Jiří Hanel ml. (nar. 

1950).

Po roce 1989 se činnost Sokola postupně ob-

novovala. Předseda a výbor jednoty se zasloužili 

o znovuzačlenění naší jednoty do České obce so-

kolské a jednota se stala samostatným právním 

subjektem. V majetku měla budovu sokolovny a 

přilehlý areál. Hlavní sportovní činnost – fotbal, 

se osamostatnil a vytvořil si vlastní fotbalový klub 

Nova Vávrovice. V roce 1994 byl zvolen starostou 

jednoty Ing. Jaromír Blaščík a od roku 2000 je sta-

rostou jednoty Ivo Schreier. 

Činnost Sokola se zaměřila na pořádání růz-

ných kulturních a společenských akcí. Sportovní 

činnost v Sokole nebyla organizována, sportovalo 

se v areálu živelně, ale v posledních deseti letech 

opět sportovní činnost začala rozvíjet, začalo 

cvičení žen pro širokou veřejnost, rozvíjí se nové 

sporty, jako badminton a jednota má dvě družstva 

stolního tenisu v okresním přeboru III. třídy, jak je 

zmíněno v úvodu. Finanční náročnost udržování 

chodu a nutnost oprav sokolovny přimělo jednotu 

k tomu, aby bezúplatně převedla svůj majetek na 

MČ Vávrovice. Rozhodla o tom mimořádná valná 

hromada jen těsným poměrem hlasů a k realizaci 

převodu došlo v roce 2010. Toto rozhodnutí mělo 

za následek to, že někteří dlouhodobí členové 

opustili naše řady. Když se dnes podíváme na are-

ál, který spravuje obec, myslím si, že toto rozhod-

nutí bylo správné. 

Výše uvedené informace jsem čerpal z kroni-

ky Sokola Vávrovice, kterou založil místní učitel 

František Engliš a po něm v ní pokračoval Jaroslav 

Valeček. 

Mgr. Ivo Schreier, starosta jednoty

Vedení Zemědělského družstva Hraničář 
Loděnice důrazně upozorňuje občany na 
zákaz vstupu a hlavně zákaz vjezdu na 
všechny pozemky, užívané ZD.  Zvláště 
upozorňujeme na pole a louky kolem 
řeky Opavy.

Tento zákaz platí jak pro motorová 
vozidla, tak i pro kola, koně apod.! 

Pojezdy vozidel a zvířat dochází ke ško-
dám na porostech plodin pěstovaných země-
dělským družstvem.

Případné vzniklé poškození porostů bude 
řešeno ve spolupráci s Policií ČR.

Byli bychom rádi, aby občané ctili soukro-
mé vlastnictví a nezpůsobovali škody na po-
rostech a zemědělské družstvo nemuselo tyto 
případy a škody řešit. 

Vedení ZD Hraničář Loděnice

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM!



V pořadí již jedenácté slavnosti Městské 
části Opava-Vávrovice se konaly na hřišti 
TJ Palhanec a v areálu SDH Palhanec. Program 
slavností patřil tradičně sportu. Požární útok, 
volejbal, fotbal, střeleckou soutěž či přeta-
hování lanem letos doplnila nová disciplína 
– pojídání párků, která se těšila velkému di-
váckému zájmu.
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11. SLAVNOSTI MĚSTSKÉ ČÁSTI VÁVROVICE

Děti a mladiství ukázali svoji zručnost při 
jízdě na kole, původně byla dráha určena pouze 
pro mladší ročníky, ale nakonec si ji otestovali 
i dospělí.

Pro nejmenší byl připraven kolotoč, star-
ší děti si zaskákaly na trampolíně Euro Jump, 
všichni návštěvníci si pak mohli vyzkoušet 
střelbu z  luku. Sportovní duch celých slavností 
podpořilo vystoupení polské skupiny IMPULS 

z Braninic, ukázky cvičení Sport Perfekt Věry Ma-
coškové, motokáry Hagemann racing teamu či 
kulturisté Pepa Sport Opava vedení Stanislavem 
Pešatem. Celé odpoledne vyvrcholilo losováním 
tomboly, večerní hodiny zpestřil ohňostroj a celé 
slavnosti pak zakončila taneční zábava se skupi-
nou DUO MAGION.

Pořadatelé děkují fi rmám BID VEST, Morav-
skoslezské cukrovary – závod Opava, ZD Hraničář 
Loděnice, FEMONT OPAVA, RAAB KARCHER, MJM 
Litovel, Mlýn Herber, Kamenictví Ludwig, SKI 
servis Jaglarz, AT servis Otáhal, Grambal stavby, 
Agrozem Opava, PRESTAR a Kovoobrábění Stoniš 
za věnování věcných cen.

Příští v pořadí už dvanácté slavnosti se bu-
dou konat opět poslední srpnovovou sobotu, 
tentokrát v hasičském areálu v Držkovicích.
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VÝSLEDKY A FOTOGRAFIE Z 11. SLAVNOSTÍ

Vítězný fotbalový tým Lvíčat

Přetahování lanem

Fotbalový turnaj v malé kopané

1. místo – Lvíčata

2. místo – Palhanec

3. místo – Směs

4. místo – Jelita

Volejbalový turnaj

1. místo – Ryplici

2. místo – Karlovec

3. místo – Vávrovice

4. místo – Mišmaš

5. místo – Palhanec

Požární útok - muži

1. místo – Vávrovice (19,90)

2. místo – Vávrovice (21,44)

3. místo – Držkovice (21,84)

4. místo – Palhanec (32,99)

Přetahování lanem

Vítězové v kategorii muži – Draci

Vítězky v kategorii žen – Hasičky Palhanec

Pojídání párků

1. místo – Martin Kurka

2. místo – Honza Vincker

3. místo – Martin Rataj

Jízda zručnosti – do 10 let

1. místo – Jan Šnajder

2. místo – Veronika Konečná

3. místo – Nathalie Anne Becková

Jízda zručnosti – do 15 let

1. místo – Karel Běhavý

2. místo – Lukáš Hanel

3. místo – Magdaléna Černá

Jízda zručnosti – dospělí

1.-2. místo – Tomáš Mikstein a Roman Konečný

3. místo – Pavel Šimek Účastníci požárního útoku

Soutěž v pojídání párků
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SKI SERVIS JAGLARZ

Hledáte spolehlivé služ-

by bez kompromisů? Už 18. 

zimu je najdete na Palhanci 

SKI SERVIS Jaglarz, kde i Vás 

rádi obsloužíme.

Nabízíme široké spekt-

rum služeb od kompletního 

servisu lyží, snowboardů, 

speciální opravy vytržených 

a zlomených hran, brouše-

ní ledních bruslí, tvarování 

skeletů lyžařských bot.

V naší prodejně Vám na-

bídneme vše, co potřebujete k zimním sportům, 

včetně poradenství.

Broušení lyží, snowboardů a bruslí jsme 

schopni provádět na počkání, díky nejmoderněj-

ší technologii, kterou v našem servisu používá-

me. Náš servis je držitelem certifi kátu Montana 

Top servis *****.

Součásti našeho servisu je i půjčovna lyží, 

snowboardů, běžek, sněžnic a ostatních věcí 

potřebných pro tyto aktivity. Vše Vám půjčíme 

řádně servisované a seřízené, vystavíme tištěný 

doklad, což je důležité pro Vaši bezpečnost.

Na školní výcviky nabízíme zvýhodněné ly-

žařské a snowboardové sety.

POZOR na letošní zimu jsme pro Vás rozšíříli 

sortiment prodávaných značek.

Zajišťujeme individuální lyžařské pobyty, dle 

přání zákazníka.

Součastí  našeho ski-servisu je také prodej 

použitého a testovacího zboží.

Přijďte si vybrat také i Vy. Při koupi nového 

setu seřízení zdarma. Zastávka autobusu  216

Palhanec u kaple a parkování před prodej-

nou. Servis v provozu od 8.10.2013 .

Podrobnosti o pracovní době a kontakty  na-

jdete na www.msport.cz

Další novinky sledujte na Facebooku. Těší se 

na Vás Jaglarzovi.

Pro zákazníky, kteří bydlí v obvo-

du městské části Vávrovice, bude 

po předložení občanského průka-

zu (bydliště) poskytnuta na nákup 

zboží 10% sleva.

0
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ŘEPNÁ KAMPAŇ SE BLÍŽÍ

Vážení občané, jak jste již možná mnozí zazna-

menali, v úterý 3.9.2013 proběhly v našem cukro-

varu předkampaňové zkoušky – tradiční signál, že 

zahájení řepné kampaně se blíží. Po mnoha letech 

budeme letos kampaň zahajovat teprve po dvacá-

tém září. Její pozdní začátek je dán horším stavem 

řepných porostů v naší oblasti a nižšími výnosy řepy. 

Obojí je důsledkem především delší zimy, selo se až 

o 14 dnů později než  obvykle, stejně jako urputné-

ho sucha v letních měsících. 

Kampaň zahájíme jako vždy výkupem řepy, a to 

od 20.9.2013, ostatní technologie bude uvedena do 

provozu 23.9.2013. Současný předpoklad ukončení 

kampaně je v prvním týdnu měsíce ledna 2014.

Jako každoročně jsme věnovali mimořádnou 

pozornost přípravě na kampaň. Do oprav a investic 

jsme vložili více než 100 milionů korun. Jednu z vý-

znamných položek tvoří náklady na opravu většího 

cukerního sila, což jste  jistě zaznamenali, protože 

zčásti  pozměnila vzhled této dominanty našeho 

závodu. Opravu provádí vávrovický Femont a nutno 

říct, že skutečně profesionálně.

V  oblasti zlepšování kvality vyráběného cukru 

je významnou investicí zavedení změkčování lehké 

šťávy. Ani na ochranu životního prostředí nezapo-

mínáme, v průběhu kampaně proběhne  druhá eta-

pa hlukové studie. Na jejím základě  bude vytvořen 

Rezervace na den otevřených dveří: http://194.228.213.170/asp/dnyotevrenychdveri/dod.asp

návrh opatření pro celkové snížení hlukové zátěže 

způsobené provozem  cukrovaru. Kontaktním pra-

covníkem cukrovaru pro oblast dopravy a čistoty 

komunikací zůstává i  nadále Ing. Pavel Fridrich. 

Pravděpodobně již v druhé polovině října  proběhne 

naše tradiční setkání s občany a přáteli cukrovaru - 

Den otevřených dveří. 

Vzhledem k tomu, že nechceme a ani nemů-

žeme ohrozit bezpečnost provozu cukrovaru, kva-

litu vyráběného cukru a v neposlední řadě pohodu 

a bezpečí našich návštěvníků, rozhodli jsme se pro 

změnu organizace celé akce.

Počet účastníků jednoho turnusu bude omezen 

na 45 osob (3 skupiny po 15 osobách), připraveno 

je pět turnusů a zájemci o exkurzi se budou muset 

vždy registrovat předem.

Níže je uvedena adresa pro registraci, která 

bude zpřístupněna od 1.10.2013.

Výuka angličtiny na ZŠ a MŠ Vávrovice 

Zkušený lektor anglického jazyka nabízí doučování/výuku angličtiny úrovně začátečník, mírně pokroči-

lý případně pokročilý nejenom individuálně, ale i skupinově, podle dohody.

Zjištění úrovně na základě osobního setkání a rozřazovacího testu, kde si budete moci ověřit své znalosti 

a na základě výsledku vám bude určena úroveň. Všechny výukové materiály vám budou dodány. V případě 

zájmu kontaktujte Městský úřad Vávrovice případně ředitele ZŠ a MŠ Vávrovice.



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 hodin, každé pondělí 15–18 hodin

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

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

Neprošlo jazykovou úpravou, za vydání odpovídá Miroslav Kořistka.

JUBILANTI

září 

Grigarová Zuzana (50 let)

Otipka Jiří (50 let)

Škrabal Jan (50 let)

Vavrlová Marie (55 let)

Grygarová Ludmila (60 let)

Stallmachová Jana (60 let)

Kreisel Ewald (65 let)

Čepilová Eva (70 let)

Hudečková Danuše (70 let)

Zalibor Ferdinand (70 let)

Richta Josef (75 let)

Dostálová Věra (85 let)

říjen 

Chovancová Hana (60 let)

Dehner Karel (60 let)

Bortel Václav (65 let)

Vavrlová Libuše (65 let)

Prusek Václav (65 let)

Navrátilová Vlasta (70 let)

Matoušková Bohuslava (70 let)

listopad 

Kuzník Vladimír (50 let)

Bochňáková Jana (55 let)

Kreis Jindřich (55 let)

Kršíková Helena (60 let)

Ficek Miroslav (60 let)

Mikstein Miroslav (65 let)

Dehner Oldřich (60 let)

27. 6. 2013 – Návštěva ZŠ Vávrovice při příležitosti 
zakončení školního roku

17. 7. 2013 – Zahájeny stavební práce opravy 
chodníků na ulici K Celnici

30. 7. 2013 – Schůzka ohledně opravy kabin 
FK NOVA Vávrovice

12. 8. 2013 – Převzetí Sokolovny po rekonstrukci

16. 8. 2013 – Vyčištění a vyspádování příkopy 
u Opavské strojírny

19. 8. 2013 – Schůzka investiční komise

22. 8. 2013 – Čištění ucpaného kanalizačního po-
trubí v Držkovicích

23. 8. 2013 – Oprava dětského hřiště v Držkovicích

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ

V případě, že si nepřejete být uvedeni v Okénku mezi jubilanty, 

kontaktujte úřad Městské části.

Blahopřejeme!

Dehner Oldřich (60 let)

d k k b l

CVIČENÍ PRO ŽENY

Tělovýchovná jednota Sokol Vávrovice 
zve všechny ženy a dívky na cvičení v tělo-
cvičně Sokolovny ve Vávrovicích s  Hankou 
Kokešovou.

Aerobní dvacetiminutovka, po které 
následuje bodystyling (posilování) – každý 
čtvrtek od 19.00 do 19.55, vstupné 40 Kč.

KLUB MAMINEK

Klub maminek má sraz každý čtvrtek 
v 9.30 u hasičské zbrojnice ve Vávrovicích. 

Zvány jsou všechny maminky s malý-
mi dětmi!


