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Stavění májky na Palhanci, pálení čarodějnic na Palhanci a ve Vávrovicích



KALENDÁŘ AKCÍ

DEN MATEK
15. 5. 2014, 17:00 hod., Kulturní dům v Držkovicích  

Pořádá ZŠ a MŠ Vávrovice a KRPŠ Vávrovice ve spolupráci s úřadem Městské části Vávrovice 

SOUTĚŽ JSDH O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA OPAVY  
18. 5. 2014, 9:00 hod., fotbalové hřiště ve Vávrovicích  

Pořádá Statutární město Opava ve spolupráci s úřadem Městské části Vávrovice a SDH Vávrovice

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
21. 6. 2014, čas bude upřesněn, volejbalové hřiště na Karlovci

Společný turnaj volejbalistů a hasičů, pořádá Volejbalový klub Karlovec

ZÁBAVA S MARATONEM  

11. 7. 2014, 20:00 hod., areál Sokolovny ve Vávrovicích  

Pořádá TJ Sokol Vávrovice, hraje: MARATON

OSLAVA 105 LET SDH VÁVROVICE  

16. 8. 2014, 14:00 hod., sál Sokolovny ve Vávrovicích  

Slavnostní schůze SDH Vávrovice

12. SLAVNOSTI MČ VÁVROVICE  
30. 8. 2014, areál SDH Držkovice  

Více informací o akcích naleznete na www.vavrovice.eu.
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

máme za sebou pálení čarodějnic a stavění 

májky, což znamená, že se letošní rok přehoupl do 

měsíce května. Díky mírné zimě jsme letos začali 

s opravami a investicemi dříve a již nyní tak může-

me konstatovat, že byla dokončena oprava Kultur-

ního domu v  Držkovicích. Nově opravený je také 

taneční parket u Sokolovny ve Vávrovicích. Terénní 

úpravy zde provedli členové SDH Vávrovice a za-

městnanci městské části, za což jim ÚMČ Vávrovice 

ještě jednou děkuje.

Největší radost mám z akce, která se teprve 

připravuje. Po několika letech, kdy byly Vávrovice 

bez funkčního rozhlasu, můžeme oznámit, že nový 

rozhlas bude mít celá městská část. Po dlouhých 

jednáních na investiční akci uvolnilo peníze Statu-

tární město Opava. Pokud půjde vše podle plánu, do 

konce září by měl být rozhlas hotov.

Připravujeme rovněž opravu fasády a výměnu 

vstupních dveří Domu služeb ve Vávrovicích, kde je 

v běhu výběrové řízení. Posunula se i výstavba hrází, 

po zapracování všech 

připomínek majitelů 

pozemků byl dokončen 

pozměněný projekt. 

Nyní záleží pouze na 

majitelích pozemků, 

zda podepíší smlouvy 

o smlouvách budoucích 

a  projekt bude pokra-

čovat. V případě odmítnutí i pouze jedním majitelem 

bude výstavba zastavena.

18. května 2014 se na hřišti ve Vávrovicích usku-

teční soutěž JSDH O pohár primátora města Opavy. 

Věřím, že naši dobrovolní hasiči budou mít v domá-

cím prostředí Vaši velkou podporu. Jen o tři dny dříve 

proběhne v Kulturním domě v Držkovicích Den ma-

tek. Všem maminkám touto cestou k jejich svátku 

blahopřeji.

starosta
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V měsíci dubnu proběhly dvě schůzky zástupců 

naší městské části s pracovníky Lesprojektu Krnov, 

kteří připravují projektovou dokumentaci pro vý-

stavbu protipovodňových hrází.

Projektanti upravili dokumentaci protipovod-

ňových hrází, přičemž přihlédli k mnoha poža-

davkům vlastníků pozemků dotčených výstavbou 

z dřívější doby.

Upravená dokumentace bude nyní předána 

Povodí Odry, které provede zaměření parcel. Všichni 

vlastníci stavbou dotčených parcel budou obesláni 

úřadem Městské části Vávrovice a  budou pozváni 

na osobní jednání ohledně podepsání smlouvy 

o smlouvě budoucí. Jde tedy o závěrečnou fázi pří-

prav před zahájením stavebního řízení. Pokud ani 

po zapracování všech dřívějších přípomínek maji-

telů a úpravě projektu nepodepíší všichni majitelé 

pozemků smlouvu, projekt bude ukončen a hráze 

nebudou postaveny!

VÝSTAVBA HRÁZÍ
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nebudou postaveny!
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Pětatřicáté jednání zastupitelstva se 

uskutečnilo 31. března 2014 za účasti všech de-

víti zastupitelů. Zastupitelé schválili podobu fa-

sády Domu služeb ve Vávrovicích, vzali na vědo-

mí informace o kontejnerech na zahradní odpad 

a prodiskutovali návrh na program 12. slavností 

městské části.

Dále zastupitelé schválili žádost Triatlon klu-

bu Opava, který podal žádost o  průjezd po  ko-

munikacích městské části dne 12. července 2014 

v  době konání závodu Opavský triatlon 2014. 

Start a cíl tohoto závodu bude u Stříbrného je-

zera.

Zastupitelé rovněž schválili umístění sídla 

Mysliveckého sdružení Opavice v  Domě služeb 

ve Vávrovicích. Občanské sdružení zde bude mít 

doručovací adresu a poštovní schránku.

Na  závěr místostarosta přednesl zprávu 

o činnosti úřadu, v rámci dotazů a připomínek se 

řešily termíny kulturních akcí, den matek a pri-

mátorský pohár hasičů. Jako podnět zaznělo 

vyčištění rýn na Sokolovně.

Páté mimořádné jednání zastupitel-

stva se uskutečnilo 16. dubna 2014 za  účasti 

osmi členů zastupitelstva, jeden člen byl omlu-

ZASTUPITELSTVA

Termíny zastupitelstev v roce 2014: 

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.

ven. Důvodem svolání mimořádného jednání 

zastupitelstva bylo usnesení o způsobu fi nanco-

vání protipovodňového varovného a  vyrozumí-

vacího systému pro naši městkou část (rozhlas).

 Tento bezdrátový systém by měl být vybu-

dován v celé městské části od Karlovce po Drž-

kovice. Náklady jsou předpokládány ve  výši 

1,32 mil. Kč, přičemž 200.000 Kč by bylo pokryto 

z rozpočtu městské části a zbytek z rozpočtu Sta-

tutárního města Opava.

Zastupitelé schválili usnesení o  způsobu fi -

nancování jednohlasně.

Zároveň byla schválena žádost pana Man-

derly o  vypůjčce parcel č. 707 a  708 v  katas-

trálním území Vávrovice. Parcely sousedí s  jeho 

nemovitostí (bývalá celnice). Úřad městské části 

neplánuje využití těchto parcel a zastupitelé roz-

hodli o jejich vypůjčení.

EUROVOLBY

V termínu 23. a 24. května 2014 se uskuteč-

ní volby do Evropského parlamentu. V Česku se 

bude volit 21 poslanců z celkového počtu 751 

evropských poslanců, které čeká pětiletý man-

dát.

Je pouze jeden celorepublikový obvod, kaž-

dá z 38 politických stran či hnutí tak bude mít 

pouze jednu kandidátku.

V posledních volbách zvítězila ODS s 9 mandá-

ty, následovala ji ČSSD se 7 mandáty, 4 mandáty 

získala KSČM a 2 mandáty KDU-ČSL.

V naší městské části bude volební místnost 

tradičně v budově úřadu městské části.

Zájemci, kteří by chtěli ze zdravotních důvodů 

volit do přenosné urny doma, nechť kontaktují na 

čísle 777 197 285 paní Renatu Ondruchovou.
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V měsíci dubnu byla dokončena oprava Kultur-

ního domu v Držkovicích, byla provedena výmalba, 

opraveny místa s  vlhkou omítkou, opraveny židle 

a vyměněna kuchyňská linka.

U Sokolovny ve Vávrovicích byla opravena taneč-

ní plocha, poděkování patří členům SDH Vávrovice, 

kteří výrazně pomohli s terénními úpravami v areálu.

U cyklostezky v Držkovicích u křížku byla osazena 

nová lavička pro cyklisty a bruslaře, na stejném místě 

bylo vysazeno několik větších stromů. Zároveň bylo 

požádáno o grant na stromy, které by byly vysázeny 

od křížku až po Držkovice. V podzimních měsících bu-

dou bez ohledu na výsledek grantu vykáceny všech-

ny staré švestky, které silnici lemují.

Chystá se oprava Domu služeb ve  Vávrovicích, 

byla ustanovena výběrová komise, která by měla 

v polovině května otevírat obálky s nabídkami. Ná-

sledně vítězná fi rma opraví fasádu a vymění vstupní 

dveře.

Největší chystanou investicí je však připravo-

vané vybudování protipovodňového varovného 

a  vyrozumívacího systému pro naši městkou část 

(rozhlas), na kterou již zastupitelé Statutárního 

města Opava odsouhlasili dotaci. Následovat bude 

výběrové řízení a samotná realizace.

Bezdrátový systém bude vybudován od Karlov-

ce až po Držkovice, bude se skládat z pětadvaceti 

hlásičů s třiašedesáti reproduktory, čidlem hladiny 

řeky Opavy umístěným u mostu v Držkovicích a či-

dlem čpavku umístěným u kaple na Karlovci.

Hlášení bude možné pomocí mikrofonu umís-

těného na úřadu městské části, obsluhovat ho bude 

moci vzdáleně i Hasičská záchranná služba, vysílání 

bude možné rovněž skrze GSM bránu při zavolání 

z registrovaných mobilních telefonů. Kromě varová-

ní bude systém možno využívat k hlášení běžných 

relací pro občany, jak jsme byli v minulosti zvyklí ve 

Vávrovicích.

INVESTICE A OPRAVY, ROZHLAS

PARKOVÁNÍ NA CHODNÍCÍCH A TRAVNATÝCH PLOCHÁCH

V poslední době se množí stížnosti na špatné 

parkování osobních automobilů na chodnících a trav-

natých plochách. Chtěli bychom požádat všechny 

občany, aby neparkovali na chodnících. Zejména 

nový dlážděný chodník na ulici K Celnici může být 

poškozen, velkoformátové dlaždice nejsou určeny pro 

zatížení vozidly a mohou prasknout.

Parkování není povoleno ani na travnatých plo-

chách u silnic. Pokud je potřeba např. při stavebních 

pracech na nezpevněných plochách zastavit, měl by 

být trávník vrácen do původnícho stavu dosypem hlí-

ny a cesta uklizena!

Parkování osobních automobilů je problémem 

také u závodu Opavia, kdy některé auta stojí na kraj-

nici. Důvodem je nedostatečná kapacita stávajícího 

parkoviště. Firma již začala provádět skrývku ornice 

u cesty I/56 a v řádu měsíců by mělo vzniknout parko-

viště nové. V případě, že máte problém s parkováním 

osobních automobilů v naší městské části, neváhejte 

kontaktovat na čísle 156 Městkou policii.
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Kdo sleduje pravidelně školní webové stránky, 

snadno zjistí, že s příchodem jarních dnů stoupá 

počet akcí, které doplňují a rozšiřují vzdělávací ak-

tivity zdejšího školního vzdělávacího programu. 

Jak také vyplývá z externího hodnocení školy pro-

vedeného fi rmou scio.cz počátkem tohoto roku, je 

zařazování těchto aktivit ze strany rodičů ví-

táno. Děti přicházejí do reálného kon-

taktu s probíranou látkou a snadněji 

se pak v učivu orientují.

A  nejde jen o  aktivity zaměřené 

na  ekologii, jak vyplývá ze zaměření 

školy.

Jaro jsme přivítali již tradiční akcí Vynášením 

Moreny na hraničním mostě přes řeku Opavu.

Školní družina zorganizovala v  prvním dub-

novém týdnu tradiční sběr starého papíru. 

Děkujeme všem, kteří s námi již léta spolupracují 

a odevzdávají papír k recyklaci. Letos se podařilo 

nasbírat  4290 kg.

ENVICUP 2014

Hned následující den proběhla ve škole schůz-

ka ředitelů základních škol opavských městských 

částí k  novému projektu ENVICUP 2014, s  nímž 

vávrovická škola uspěla v  městském grantovém 

řízení. 

Jde o projekt partnerské spolupráce škol v ob-

lasti EVVO a jeho realizace je plánována od 1. 4. 

do 30. 11. 2014. 

V první etapě se již uskutečnila veřejná akce 

zaměřená na životní prostředí. V pondělí 7. 4. re-

agovalo na výzvu k úklidu okolí obce 31 dětí a do-

spělých, kteří se postarali o čištění příkop kolem 

příjezdových cest. Ve  zdánlivě čistých příkopech 

jsme nasbírali 14 pytlů odpadků. K  nejznečiště-

S JAREM VZRŮSTÁ ŠKOLNÍ AKTIVITA

nějším patřily příkopy od Opavie k železničnímu 

přejezdu ve  Vávrovicích. Za  ruce přiložené 

k dobrému dílu všem zúčastněným děkuje-

me!

V současné době se děti podílí na tvůrčí čás-

ti soutěže s  literárními a  výtvarnými pracemi. 

Po  prázdninách se pak uskuteční společné 

setkání všech zúčastněných škol ve Vá-

vrovicích, kde děti poměří své přírodo-

vědné dovednosti a vědomosti v sou-

těžním klání. Vyvrcholením akce bude 

společné vyhodnocení u  příležitosti 

Světového dne Ekoškol dne 7.11.2014 

za účasti reprezentantů škol i jednotlivých měst-

ských částí.

Do projektu jsme se vrhli s veškerým nasaze-

ním a těšíme se také na doprovodné akce, které 

jej rovněž podporují (úprava zahradního altánu 

a  instalace nových informačních prvků na školní 

zahradě).

7. dubna navštívili naši školu představitelé 

města Banská Bystrica v  rámci programu Come-

nius Regio. Se zájmem si prohlédli areál školy 

a pozvali nás k návštěvě kraje, kde se mimochodem 

S velkou lítostí jsme v těchto dnech přijali 

zprávu o náhlém úmrtí dlouholetého učitele 

a ředitele naší školy, pana JOSEFA RABINSKÉHO. 

Zapsal se nesmazatelně do srdcí několika 

generací vávrovických obyvatel nejen jako vý-

borný pedagog, ale také jako dobrý soused. Ve 

vávrovické škole působil dlouhých 36 let (1965-

2001), odkud se v roce 2008 před rekonstrukcí 

školy přestěhoval do Opavy.

Vyjadřujeme hlubokou soustrast pozůsta-

lým. Čest jeho památce.
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nachází naše slovenská partnerská škola. Využili 

jsme tohoto setkání a přijali tip na výlet, který jsme 

zařadili do programu letošního družebního výjezdu 

na Slovensko v závěru tohoto školního roku.

V rámci výuky prvouky a vlastivědy jsme využili 

aktuálních programů a výstav připravených měst-

skými organizacemi. Děti nižších ročníků se zúčast-

nily preventivních programů Hasík a Ajax zamě-

řených na  dopravu a  požární ochranu. Starší žáci 

pak využili animační program při výstavě Opavské 

hradby v  Obecním domě a  Relikviář svatého 

Maura v prostorách ZŠ E. Beneše. Praktickou část 

výuky dopravní výchovy absolvovali žáci 3. roč-

níku na dopravním hřišti v areálu ZŠ T. G. Masaryka 

v Opavě. Plánovaná účast 4. ročníku na dopravním 

hřišti v Malých Hošticích musela být v průběhu škol-

ního roku vzhledem k nepříznivému počasí dvakrát 

odvolána. Nicméně děti o výuku nepřijdou, přidají 

se ke čtvrťákům příští školní rok.

OPAVSKÝ DEN ZEMĚ

V neděli 27. 4. 2014 se škola prezentovala v rámci 

oslav Opavského Dne Země na náměstí Osvoboditelů 

a přiléhajících Janáčkových sadech. Náš stánek se mezi 

ostatními rozhodně neztratil. O  aktivity připravené 

členy školního Ekotýmu byl mezi návštěvníky stálý zá-

jem. Vedle všech prezentujících děkujeme za výraznou 

podporu a spolupráci manželům Beckovým. Naše škola 

se této akce zúčastňuje pravidelně od jejího založení. 

Snažíme se šířit osvětu v péči o životní prostředí i mimo 

školní lavice. Zkušenost s prezentací na veřejnosti děti 

posouvá v jejich osobním rozvoji zase o krůček vpřed.

IKEA – SPOLU S VÁMI

Ještě jednou děkujeme všem, kteří jste ve  ve-

řejném hlasování podpořili školu v soutěži o  finanční 

příspěvek na environmentální program. Díky 150 hla-

sům jsme se umístili v republikové soutěži na 3. místě 

a získali částku 7.000 Kč. Tu využijeme na společný výlet 

do záchranné stanice živočichů v Bartošovicích u Nové-

ho Jičína. Hlasování proběhlo ve spolupráci známého 

obchodního řetězce IKEA a  Sdružení Tereza, které je 

garantem programu Ekoškola v České republice.

DEN PRO MOU MÁMU

Zveme maminky, babičky, tety... do  Kulturní-

ho domu v  Držkovicích na  oslavu Svátku matek dne 

15.5.2014 v 17 hodin. Těšíme se na Vás!

ZAHRADNÍ SLAVNOST VYSVĚDČENÍ

U  příležitosti ukončení školního roku 2013/2014 

zveme všechny rodiče a děti na tradiční Zahradní slav-

nost Vysvědčení dne 26.6.2014 v 17 hodin do školního 

amfiteátru.

INFORMACE PRO SBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU

V souvislosti s termíny projektů Recyklohraní a hli-

ník upozorňujeme, že sběr elektroodpadu a  hliníku 

bude ukončen pro tento školní rok 15. května 2014. 

Tím však projekty nekončí. Jen se přerušují na  dobu 

hlavních prázdnin. 

V  této souvislosti také připravujeme vybudování 

prostor pro ukládání tohoto odpadu po celý rok a  to 

na školním dvoře v sousedství garáže. Ta letos projde 

celkovou rekonstrukcí a úpravou za půl milionu korun. 

Děkujeme, že s námi chráníte životní prostředí!

NABÍDKA PRÁCE

Hledáme pracovnici na pozici provozního zaměst-

nance, pracoviště Základní škola.

Podmínky: zdravotní způsobilost (zdravotní 

průkaz), flexibilita, komunikační schopnosti. Jedná se 

o  kombinovaný plný úvazek (školnice, výdej stravy) 

s pravidelnou pracovní dobou s dělenou směnou.

Nabízíme: příjemné pracovní prostředí a vstřícný 

kolektiv zaměstnanců.

Nabídky se strukturovaným životopisem a přehle-

dem praxe zasílejte do 6. června 2014 na e-mailovou 

adresu zsvavrovice@seznam.cz. Předpokládaný nástup 

do pracovního poměru je 4. srpna 2014. Případné dota-

zy zodpovíme telefonicky na čísle 553 793 056.
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Milí spoluobčané, sousedé,
již několik měsíců pracuji na kronice pro naši měst-

skou část, se zaznamenáním aktuálního dění problém 
není, ale protože se kronika nepsala od druhé světové 
války, ráda bych přiblížila i starší dějiny.

Kromě pár stránek o  historii všech čtyřech obcí 
bych ráda získala i co nejrozsáhlejší fotodokumentaci. 
Pro tyto účely mi již starosta zapůjčil snímky, které byly 
uloženy na úřadě, a další jsem získala od p. Jana Koci-
ána, který je vystavoval před několika lety u příležitosti 
obecních slavností.

Fotky postupně uveřejňuji na internetu – otevřená 
skupina na FB nazvaná Kronika městské části Vávrovice 
– kde již mnozí z Vás přispívají svými postřehy, doplňují 
a upřesňují informace a také, za což velmi děkuji, již po-
sílají a nabízejí i své snímky.

Protože si jsem vědoma toho, že internet je spíše 
pro mladší ročníky, využívám této příležitosti k oslovení 
i starších ročníků, pamětníků našich obcí, kteří by mi jis-
tě mohli velmi pomoci. Prosím tímto také Vás o zapůj-
čení Vašich fotek, pokud možno i s popisem, kdo nebo 
co je na fotce, ve kterém roce byla přibližně pořízena, 
případně i kým. Snímky nechávejte na obecním úřa-
dě, po naskenování (okopírování) Vám budou všechny 
v pořádku vráceny.

Doufám, že společně se nám podaří získat ucele-
nou hodnotnou sbírku pamětí naší městské části, která 
bude přístupná pro všechny obyvatele. Věřím, že mo-
mentálně velmi mravenčí práce nás všech bude jednou 
oceněna budoucí generací a všem poslouží k uchování 
vzpomínek.

Lucie Becková – kronikářka

VÝZVA PRO OBČANY NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI

Protože se množí dotazy ohledně vývozu kontejne-

rů a popelnic na biologický odpad, opětovně oznamu-

jeme, že budou vyváženy pravidelně každé úterý. 

Protože se jedná o pilotní projekt, může být v případě 

potřeby frekvence vývozu změněna. Své případné pod-

něty ke kontejnerům, jejich vývozu či umístění, volejte 

starostovi, telefonní číslo najdete na poslední stránce 

Okénka. Jakmile se ustálí umístění kontejnerů, budou 

pod nimi vybudovány zpevněné plochy.

Prosíme občany, aby kontejnery vždy dobře zavíra-

li, zejména v létě se tak omezí šíření zápachu.

Do hnědých kontejnerů na biologický odpad patří 

listí, tráva, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, 

kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, na drobno nase-

kané nebo nastříhané větve ze stromů a keřů či hlína 

z  květináčů. Do  kontejnerů se nesmí dávat zbytky 

jídel, olej, kosti, maso, uhynulá zvířata a jakékoli biolo-

gicky nerozložitelné odpady!

Po roce bude celý projekt kontejnerů na biologický 

odpad v naší městské části vyhodnocen, následně by 

měl být rozšířen po celém území Opavy.

Pro zajímavost – při prvních dvou svozech se vy-

vezlo 13 tun biologického odpadu! Odpad je vyvážen 

na skládku ELIO Slezsko v Holasovicích, kde je kom-

postován, využit bude následně k zakrývání skládky 

komunálního odpadu.

KONTEJNERY NA BIOLOGICKÝ ODPAD
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Srnec obecný je v naší honitbě největší a nejvíce 
rozšířenou spárkatou zvěří. V  období jara, přesněji 
na přelomu května a června, budou srnky rodit mla-
dé (1-3 srnčata). 

Zaječí zvěř se může rozmnožovat až 4x do roka. 
Prvním měsícem, kdy mladí zajíčci spatří světlo světa 
je březen, dále květen, červenec a září. Narodí se 2-5 
mláďat, které po narození hned vidí a na ramlici jsou 
závislá 2-4 týdny.

Bažant obecný má snůšky jednou za  rok a  to 
v dubnu. Snese 8 – 16 vajec, které slepice zahřívá ně-
kolik dní, po vylíhnutí se ještě nějakou dobu o mladé 
stará.

Tyto tři druhy užitkové zvěře se nacházejí v honit-
bě MS Opavice. Víme, že bažantů a zajíců je čím dále 
méně. Právě v jarních měsících bývá největší boom 
s novými přírůstky. Ty však mnohdy dlouho nedožijí 
a to nejen kvůli nástrahám přírody (nemoci, dravci), 
ale také díky člověku. Mláďata potřebují ke  svému 
přežití úkryty, které bohužel my lidé narušujeme. 
Žádáme proto všechny pejskaře a další, aby se vyhý-

bali lesíkům či remízkům, především na Palhanci, ať 
mají nové přírůstky zase o něco větší šanci na přežití 
ve volné přírodě.

Na myslivce čeká odlov srnců. Již 16.5. startuje 
toto období. Pro laiky se možná zdá, že myslivci si 
jdou zastřílet na zvěr, seberou maso a trofej a více je 
nezajímá. Opak je však pravdou. Toto období je velice 
důležité pro reprodukci srnčí zvěře. Myslivci v tomto 
období musí zcela přesvědčivě rozhodnout (podle 
paroží a stavby těla), zda je to zdravý a reprodukčně 
silný kus či nikoliv. V případě, že není, tak takový kus 
by neměl v  revíru dále býti, protože se zvýší riziko 
nezdravého a nekvalitního chovu. Nejlepší dobou pro 
odlovení by mělo být před řijí, tedy květen a červen. 
Mnohdy je to však nesnadný úkol, protože srnčí je 
v tomto období více ostražitá. Naopak v období říje se 
dá ulovit snáze, třeba na vábničku. Choutky jsou tuhle 
dobu na prvním místě :-).

Doba odlovu se však týká i  lidí, kteří nema-
jí oprávnění lovit. Právě tito lidé jdou především 
po  mase nebo trofeji. Při mysliveckém honu byly 
nalezeny ostatky zastřeleného srnce. Byla mu uťata 
pouze hlava, ostatní pytláka nezajímalo. Riziko pyt-
láctví je nejvíce na Palhanci, jelikož je z jedné strany 
státní hranice a snadný přístup pro naše severní sou-
sedy a především odlehlost a malá frekfence pohybu 
lidí či strojů v určitých polních úsecích. 

Jakub Morbitzer,
předseda mysliveckého sdružení

ZVĚŘ V JARNÍCH MĚSÍCÍCH



10

OPAVSKÁ STROJÍRNA

   Historie  Opavské strojírny s.r.o. se začala 

odvíjet v listopadu roku 2003. Hlavním před-

mětem podnikání je kovoobráběčství.

První krůčky se odehrávaly v pronajatých 

prostorách Školního statku SZŠ v Opavě. Tyto 

prostory však začaly být postupně malé a mu-

selo se uvažovat co dále.

Začít stavět novou halu na vlastním po-

zemku se zdálo zpočátku jako neuskutečnitel-

ný sen. Nakonec se povedlo koupit pozemek 

ve Vávrovicích a mohla být započata výstavba 

výrobního areálu fi rmy. Tento byl dokončen 

koncem roku 2008 a postupně byla veškerá 

výroba přestěhována do nových výrobních pro-

stor. V  současné době společnost zaměstnává 

15 stálých zaměstnanců. Zabývá se převážně 

kooperacemi v oblasti strojírenské výroby pro 

podniky v blízkém okolí, ale i pro vzdálenější 

regiony a snahou je získat stabilní postavení na 

trhu v oboru strojírenství.

     Doufejme, že se fi rma i přes spoustu 

každodenních problémů bude nadále rozvíjet, 

stabilizovat a poskytovat práci lidem, kteří mají 

zájem pracovat.

Ing. Rudolf Lebeda,

ředitel společnosti

Ve spolupráci s Technickými službami Opava 

proběhla pravidelná jarní revize všech dětských 

hřišť v naší městské části. Nebyly nalezeny váž-

nější nedostatky, drobné opravy budou prove-

deny v krátké době. 

Na všech hřištích byl vyměněn písek a dosy-

pána mulčovací kůra. U dětského hřiště v parku 

ve Vávrovicích byl na žádosti maminek osazen 

nový odpadkový koš.

PROBĚHLA REVIZE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ 
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T. J. Sokol Vávrovice již několik let hraje 
opavskou soutěž SK RST ve  stolním tenise. Mi-
nulý ročník soutěže začal v říjnu 2013 a skončil 
v  březnu 2014. Družstvo „A“ vloni postoupilo 
a soutěžilo v 2. lize. Hráči si stanovili cíl před za-
čátkem soutěže – udržet účast v 2. lize. Za účasti 
deseti družstev naši hráči získali šest vítězství, 
třikrát remizovali a  devětkrát byli poraženi. Se 
ziskem 33 bodů obsadili 8. místo. Svými výko-
ny se jim podařilo splnit cíl a  příští rok budou 
opět startovat v 2. lize. Družstvo „B“ startovalo 
v  3.  lize. Cíl byl skromnější – umístění v  horní 
polovině tabulky. V  konkurenci dvanácti týmů 
šestkrát zvítězili, jednou remizovali a  patnáct-
krát prohráli. Celkově obsadili 9. místo. 

Souběžně se soutěží SK RST hráli naši stol-
ní tenisté soutěž RSST – OP III. třídy. Měli jsme 
přihlášené rovněž dvě družstva rozdělené podle 
výkonnosti hráčů a  stanovili jsme si cíl, aby „A“ 
tým postoupil do OP – II. třídy. V soutěži bylo při-
hlášeno jedenáct družstev. Družstvo „A“ v soutěži 
osmnáctkrát vyhrálo a  pouze dvakrát prohrálo, 

avšak ziskem 74 bodů skončilo bohužel na nepo-
stupovém 2. místě, přičemž zaostalo pouze jeden 
bod za vítězem. Družstvo „B“ se umístilo s pěti ví-
tězstvími a patnácti porážkami na 10. místě.

Některé námi stanovené cíle se sice nepo-
dařilo splnit, ale o to bude větší motivace uspět 
v příštím ročníku.

Od počátku letošního roku jsme v naší jed-
notě zaregistrovali mládež. Pod vedením tre-
néra Jiřího Hadámka se děti pravidelně scházejí 
v  Sokolovně a  učí se základy stolního tenisu. 
Za tři měsíce tréninku děti udělaly velký pokrok. 
Na podzim bychom chtěli přihlásit družstvo žáků 
do soutěže okresního přeboru. Tým by měl star-
tovat ve složení Ondřej Halátek, Veronika Halát-
ková, Zlata Košťálová, Miroslava Magrlová, Petra 
Magrlová, Tereza Stonišová a  Jan Šípek. Věřím, 
že pokud dětem vydrží nadšení a  píle jako do-
posud, budou důstojným soupeřem ostatním 
družstvům, která již okresní přebor hrají.

Za T. J. Sokol Vávrovice starosta Mgr. Ivo Schreier

SPORTOVNÍ ČINNOST T. J. SOKOL VÁVROVICE

T. J. Sokol Vávrovice uspořádal v  sobotu 
15. března 2014 již pátý ročník badmintonového 
turnaje smíšených dvojic pro občany MČ Vávro-
vice. Oproti minulým ročníkům, kdy se turnaj 
rozehrával ve  skupinách, letos došlo ke  změně 
a  hrálo se podle losovacího programu Švýcar. 
Turnaje se zúčastnilo celkem sedmnáct párů, 
které po  prvních zápasech losovací program 
rozdělil do  průběžného pořadí dle výkonnosti. 
Dvojice se stejným nebo téměř stejným ziskem 
bodů se pak utkaly proti sobě v  dalším kole. 

Takto turnaj pokračoval a  po  sedmém kole byl 
znám vítěz turnaje. Po skončení turnaje se téměř 
všichni přesunuli do  Sokolovny ve  Vávrovicích, 
kde proběhlo vyhlášení výsledků, předání věc-
ných cen nejlepším dvojicím a na závěr společné 
posezení. V turnaji zvítězili Pavel Böhm a Zuzana 
Grigarová, na  druhé příčce skončili Ivo a  Dana 
Schreierovi a  třetí místo patřilo Martinu Florý-
kovi a Zuzaně Hruškové. Nepopulární „brambo-
rová“ medaile zbyla na Viléma Grigara a Milenu 
Sokolovou.

BADMINTONOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DVOJIC



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 – 18 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

květen 

Staněk Ivo (50 let)

Jaglarz Vladimír (55 let)

Hanel Karel (55 let)

Kocman Václav (55 let)

Kejla Zdeněk (60 let)

Koudelová Jarmila (60 let)

Kubesová Helena (60 let)

Hrušková Ludmila (65 let)

Kavanová Anna (80 let)

Schoppiková Marta (80 let)

Kružberský Leopold (80 let)

červen 

Cagašová Iva (50 let)

Stonišová Jana (50 let)

Janča Zdeněk (50 let)

Spívalová Ivana (55 let)

Hanák Josef (60 let)

Svoboda Vlastimil (65 let)

Zaliborová Ludmila (65 let)

Kneslová Jarmila (80 let)

3.3.2014 – Malování Kulturního domu v Držkovicích

11.3.2014 – Schůzka týkající se výstavby hrází 
v areálu Povodí Odry.

28.3.2014 – Vedení obce popřálo učitelskému 
sboru ke Dni učitelů.

1.4.2014 – Jednání se zástupci Statutárního měs-
ta Opava o výstavbě rozhlasu.

15.4.2014 – Zaslání poptávek na realizaci fasády Domu 
služeb ve Vávrovicích v rámci výběrového řízení.

22.4.2014 – Setkání starostů – projednání kandi-
dátní listiny pro podzimní komunální volby

29.4.2014 – Likvidace vzrostlých a větrem polá-
maných větví nad ČOV Vávrovice.

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ

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

kontaktujte úřad Městské části.

Blahopřejeme!
d k k b l

Statutární město Opava nechalo vypracovat 

studii proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých 

protipovodňových opatření na území města.

Řešitelský tým našel celkem 112 problémo-

vých lokalit, všechny tyto lokality byly individu-

álně posouzeny a bylo k nim navrženo řešení.

Naší městské části se týká 7 problémových 

lokalit, přičemž dvě jsou již řešeny v rámci proti-

povodňových hrází ve Vávrovicích. Tři problémy 

vznikají při obhospodařování orné půdy a zbý-

vající se týkají rozlivu vody v Držkovicích.

Celá zpráva včetně mapových podkladů je 

k nahlédnutí na úřadu městské části.

STUDIE


