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KALENDÁŘ AKCÍ

MYSLIVECKÝ VEČÍREK
14. 11. 2015, Kulturní dům Vlaštovičky

Můžete se těšit na spoustu dobrého zvěřinového jídla, bohatou tombolu a příjemnou

večerní zábavu. Více informací bude upřesněno na www.vavrovice.eu.

 VEČER SENIORŮ 2015  

21. 11. 2015, 16:30 hod., Kulturní dům Držkovice

Divadelní představení, k poslechu a k tanci hraje Véna Quis.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA A JARMARK S NÁZVEM „ZIMNÍ POHÁDKA“
20. – 22. 11. 2015 

Pořádá ZŠ a MŠ Vávrovice. Další informace na www.zsvavrovice.cz

SETKÁNÍ SLOŽEK 2015  

4. 12. 2015, Kulturní dům Držkovice 

Pořádá ÚMČ Vávrovice.

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU VÁVROVICE  

20. 12. 2015, 17:00 hod., v parku ve Vávrovicích 

S vystoupením dětí ze ZŠ a MŠ ve Vávrovicích. Pořádá ÚMČ ve spolupráci s klubem důchodců.

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU DRŽKOVICE  

23. 12. 2015, 17:00 hod. 

S vánoční nadílkou pro děti. Pořádá SDH Držkovice ve spolupráci s ÚMČ Vávrovice.

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU PALHANEC  

24. 12. 2015, 14:00 hod. 

S vánoční nadílkou. Pořádá SDH Palhanec ve spolupráci s ÚMČ Vávrovice.

ŠACHOVÝ TURNAJ  

1.1.2016 - 29. 2. 2016, v restauraci „U Lávky“ na Palhanci 

Pořádají palhanečtí šachisté, přihlášky u paní Vrbické na čísle 736 619 307.

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



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

v průběhu letních prázdnin jsme si užili v naší 

městské části mnoho sportovních a kulturních akcí, 

jejichž vrcholem byly už 13. slavnosti městské části 

pořádané naším úřadem. Slavnosti se konaly po-

prvé v rozšířeném areálu Sokolovny ve Vávrovicích 

a  doufám, že splnily svůj cíl, tedy setkání občanů 

a zábavu pro všechny věkové kategorie.

Horké léto u nás zakončila větrná smršť  s prů-

trží mračen. Materiální škody sice nebyly velké, ale 

u  zaplavené zahrádkářské kolonie ve  Vávrovicích 

a  popadaných stromů museli zasahovat hasiči 

z Palhance i Vávrovic. Za odvedenou práci jim tímto 

děkuji.

V  oblasti investic máme dokončenu pergolu 

u srubu v Sokolovně, podařilo se realizovat generální 

opravu čističky odpadních vod ve Vávrovicích a v brzké 

době bude započata oprava chodníku na ulici Obecní 

ve Vávrovicích, která by měla být dokončena v měsíci 

listopadu. Fotbalisté Vávrovic obložili srub a dokončili 

tak jeho celkovou modernizaci. Pro nejmenší jsme 

opravili všechna tři dětská hřiště.

Ve  spolupráci 

s  ostatními starosty 

městských částí jsme 

prosadili úpravu statutu 

našeho města. Pro naši 

městkou část to bude 

mimo jiné znamenat 

vyšší příjmy, a  tím pá-

dem i více peněz na in-

vestice.

Nový závod firmy Mondelēz přešel do zkušebního 

provozu a probíhají poslední terénní úpravy v jeho oko-

lí. V neděli bude zahájena řepná kampaň, která letos 

díky nepřízni počasí začíná se zpožděním. V následují-

cích měsících nás čeká rovněž pravidelná inventarizace 

a sestavení rozpočtu na příští rok a příprava podzimních 

kulturních akcí, na kterých se doufám opět setkáme.

Přeji Vám krásné podzimní dny.

starosta
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Opava je dle zákona o obcích statutárním měs-
tem. Území města se člení na městské části a vnitř-
ní poměry ve věcech správy města jsou uspořádány 
obecně závaznou vyhláškou – statutem. Statut 
zřizuje městské části, vymezuje jejich katastrální 
území, samosprávu (zastupitelstva) a řeší majetko-
vé a fi nanční záležitosti městských částí.

V pondělí 21.9. byl na řádném zasedání zastu-
pitelstva schválen upravený statut, který vstoupí 
v účinnost od 1.1.2016. Tímto byla dovršena snaha 
Starostů a občanů městských částí, kteří kandido-

vali do zastupitelstva města v roce 2014. Úprava 
statutu byla hlavním cílem tohoto sdružení.

Snahou bylo aktualizovat deset let starý statut 
tak, aby odpovídal dnešním požadavkům. Městské 
části získaly větší pravomoci, jimi spravované ma-
jetky jsou plně v kompetenci jednotlivých zastupi-
telstev (město nemůže s daným majetkem naklá-
dat bez souhlasu zastupitelstva městské části). Dále 
byl zaveden nový propočet rozpočtu města, díky 
čemuž bude rozpočet naší městské části pro příští 
rok navýšen cca o 1,8 mil. Kč.

ZASTUPITELÉ MĚSTA SCHVÁLILI NOVÝ STATUT



Deváté jednání zastupitelstva se konalo 

v pondělí 19.8.2015 za účasti osmi zastupitelů, 

jeden byl omluven.

Zastupitelé jednohlasně schválili návrh 

Obecně závazné vyhlášky – Statut Statutárního 

města Opava.

Dále zastupitelé probrali detaily programu 

13. slavností městské části a byli seznámeni se 

svými úkoly v rámci slavností.

Na závěr schůze byla přednesena zpráva 

o činnosti úřadu za poslední měsíc a diskutovalo 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Termíny zastupitelstev: 

Další jednání zastupitelstva se uskuteční 

v úterý 29.9. od 17 hodin a v pondělí 26.10.

od 18 hodin. Všechna jednání zastupitel-

stva jsou veřejná. Zveme k účasti všechny 

občany, kteří mají zájem o dění v naší 

městské části.

se o skácení třešně ve volejbalovém areálu na 

Karlovci a možnosti instalace retardéru na ulici 

Vodárenská.
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udělali potřebnou zásobu vody. S  opravami 

souvisí také rekonstrukce chodníku na  ulici 

Obecní, která byla po  domluvě se stavební 

firmou odložena až do doby, kdy budou pří-

pojky vyměněny.

Zbytečně tak nedojde k poškození chod-

níku, který již měl být touto dobou opravo-

ván.

Poslední zářijový a první říjnový den bu-

dou ve Vávrovicích na ulicích Obecní, Janta-

rová a  Novosvětská vyměňovány přípojkové 

uzávěry pitné vody.

Výměna bude probíhat po  oba dny 

od 9 do 14 hodin a podle potřeby bude v tuto 

dobu dodávka vody zastavena. Doporučuje-

me tedy občanům, aby si v uvedených dnech 

POZASTAVENÍ DODÁVEK PITNÉ VODY

Dne 11. července 2015 připravila Ry-
bářská parta hic z Vávrovic soutěžní zábav-
né odpoledne, které bylo nazváno prvním 
ročníkem Rybářského pětiboje.

Zábavné soutěžní odpoledne bylo ur-
čeno pro přihlášené závodníky tří katego-
rií: děti do  15 let,  ženy do  75 let a  muži 
do 95 let.

 Vítězové jednotlivých kategorií byli 
odměněni věcnými cenami. Ke  každému 
prvnímu místu byl za  odměnu připraven 
živý kapr. Pro soutěžící i  ostatní účastníky 

zábavného odpoledne bylo připraveno ob-
čerstvení. Každý z přítomných se mohl ob-
čerstvit nápoji, ochutnat grilované makrely 
a dobroty z udírny.

Za zdárný průběh a především přípravu 
pořádaných soutěžních závodů Rybářského 
pětiboje patří poděkování výkonného vý-
boru Rybářské party hic z Vávrovic zejména 
manželům Kateřině a Tomáši Orlíkovým.

Všem zúčastněným děkujeme za  účast 
a zveme je na druhý ročník Rybářského pě-
tiboje, který se bude konat v příštím roce.

RYBÁŘSKÝ PĚTIBOJ
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Vážení spoluobčané,
přestože již defi nitivně léto ustoupilo nadchá-

zejícímu podzimu a  měsíc září pomalu končí, je 
v opavském cukrovaru na tuto dobu nezvyklý klid. 
Navzdory  plánování a očekávání má počasí a pří-
roda často poslední slovo. Na  rozdíl od  loňského 
roku, který byl napříč celou Evropou pro cukrovar-
níky historicky mimořádný a byly překonány snad 
všechny rekordy ve  zpracování cukrovky, letošní 
extrémně suché počasí negativně ovlivnilo  výno-
sy nejen cukrovky, ale i řady jiných zemědělských 
plodin.

Ve snaze prodloužit vegetační období základ-
ní suroviny bylo po  dohodě vedení cukrovaru se 
zemědělci rozhodnuto o odložení zahájení  kam-
paně na  první říjnový den, s  předpokládaným  
ukončením začátkem ledna 2016. Zpracováno by 
mělo být podle odhadů kolem 350 000 tun cukro-
vé řepy a vyrobeno zhruba 55 000 tun cukru.

I přes pozdější zahájení řepné kampaně, a tím 
prodloužení údržbového období, nebyla příprava 
na novou sezonu jednoduchá. Historicky nejdelší 
177 dnů trvající loňská kampaň výrazně ovlivni-
la technický stav řady zařízení, které si vyžádalo 
mnohem důkladnější a  i  fi nančně nákladnější 
údržbu. Největší pozornost byla věnována části 
příjmu, plavení a praní řepy. Byla dokončena vý-
měna nadzemního potrubí plavicích vod, které 

křižuje ulici Vávrovickou, včetně nového nátěru. 
Rekonstruována byla pračka řepy a  páteřní do-
pravní cesty řepy ke  zpracování. Úkolu se chopil 
vlastními silami celý  tým  odborných pracovníků 
výrobního úseku. Některé dílčí práce byly realizo-
vány s  pomocí osvědčených místních externích 
dodavatelů.

Nejen běžná  údržba zařízení , ale i  náklady 
na  investice a  rozvoj cukrovaru zaujímají každo-
ročně nemalou část rozpočtu závodu. V letošním 
roce bylo investováno více než 10 mil. korun 
do  pořízení nových moderních zařízení jako čer-
padla, frekvenční měniče, laboratorní vybavení 
a výpočetní technika. Byly modernizovány někte-
ré technologické celky s ohledem na energetické 
úspory a  část investičního rozpočtu pokryla ná-
klady na modernizaci infrastruktury se záměrem 
omezení negativních  vlivů na  životní prostředí.  
Pochopitelně jako každoročně byla přijata opatře-
ní směřující k zajištění čistoty veřejných komuni-
kací v průběhu celé kampaně.

Dovolte nám, abychom popřáli  opavským 
cukrovarníkům úspěšnou a  bezproblémovou 
kampaň a  všem ostatním  tímto příspěvkem 
zprostředkovali pozvání na den otevřených dveří, 
kde budete mít možnost nahlédnout do „zákulisí“ 
opavského cukrovaru.

Vedení Moravskoslezských cukrovarů

CUKROVAR ZAHÁJÍ KAMPAŇ

jednotku do místa, kterým má hráz probíhat, je 

v řešení.

Jakmile dojde k vyřešení tohoto technického 

problému, kdy by mohla být hráz o cca 15 metrů 

posunuta, měla by proběhnout jednání s vlastníky 

pozemků, kteří měli k jejich prodeji připomínky.

Zástupci Povodí Odry informovali vedení 

obce o dalším postupu připravovaných protipo-

vodňových hrází. Při posledním kole jednání se 

vyskytly mimo fi nančních také dva technické 

problémy. Jeden se již podařilo vyřešit, druhý, 

kdy majitel novostavby postavil rekuperační 

PROTIPOVODŇOVÉ HRÁZE
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Požární útok – muži

1. SDH Palhanec

2. SDH Držkovice

SDH Vávrovice (neklasifi  kováni)

Přetahování lanem

1. místo v kategorii muži – tým Palhance

2. místo v kategorii muži – Workout

Vítězky v kategorii žen –  tým Holasovic

Pojídání párků – dospělí

1. místo – Vojtěch Žídek (obhájil loňské vítězství)

2. místo – Jaroslava Kolbová

3. místo – Martin Rataj (obhájil loňské 3. místo)

Střelba

Pavla Schölzigová –  absolutní vítěz

Kuželky – muži

1. místo – Zdeněk Schreier – 17

2. místo – Ivo Schreier – 15

3. místo – Pavel Malý – 15

Kuželky – ženy

1. místo – Jana Kořistková – 13

2. místo – Pavla Cibulková – 9

3. místo – Marie Matoušů – 9

Kuželky – do 15 let

1. místo – Samuel Svoboda – 14

2. místo – Noemi Nela Becková – 12

3. místo – Tomáš Rypel – 12

Vedení městské části děkuje níže uvede-

ným sponzorům za podporu slavností!

Generální sponzor: MJM Litovel, sponzo-

ři: Kamil Ludwig, Grambal-stavby, Vladimír 

Stoniš, Mondelēz Opava, Bid West (mrazírny), 

Prestar, Mlýn Herber, Moravskoslezské cukro-

13. SLAVNOSTI – VÝSLEDKY A PODĚKOVÁNÍ

vary, odštěpný závod Opava, Femont Opava, 

RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny, Raab 

Karcher staviva, ZD Hraničář Loděnice, Carlson, 

Renáta Repková a Veronika Schölzigová.
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Cena vybudování zcela nové kanalizace na 
ulicích Novosvětská, K Celnici, Chmelová a Obec-
ní ve Vávrovicích s napojením na potrubí SmVaK 
u závodu Mondelēz, je odhadována na více než 
100  mil. Kč. V  nejbližších letech nebude nová 
kanalizace z  důvodu nedostatku fi nancí reali-
zována, proto provádíme opatření, které zajistí 
bezproblémové využítí stávající kanalizace.

Čistička odpadních vod ve Vávrovicích je 
v provozu více než patnáct let. V poslední době  
byly vypouštěné vody již na horní hranici po-
volených hodnot a bylo nutné přistoupit ke 
generální opravě technologické části. Proběhla 
výměna čerpadel i další technologie v hodno-
tě 450.000 Kč. Repasovány byly i přečerpávací 
stanice na ulici Říční a Jantarová u fotbalového 
hřiště. Opravy byly hrazeny z rozpočtu městské 

části, fi nance byly získány z Fondu obnovy vo-
dovodů a kanalizací Statutárního města Opava.

Za práci provedenou během rekonstrukce 
čističky děkuji panu Danielu Gilligovi.

V průběhu příštího roku by měl proběhnout 
monitoring kanalizační sítě na ulici Novosvět-
ská, Chmelová, Obecní a K Celnici, na jehož 
základě bude rozhodnuto o možnosti vyvlož-
kování stávajícího potrubí a prodloužení jeho 
životnosti.

Dále je v plánu rozšíření kapacity čističky 
odpadních vod ve Vávrovicích, která aktuálně 
pracuje na svém maximu. Rozšíření o jeden kon-
tejner, které by umožnilo připojit nové žadatele, 
by mělo stát okolo 1,5 milionu Kč.

Miroslav Kořistka,
starosta

GENERÁLNÍ OPRAVA ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD VE VÁVROVICÍCH
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V sobotu 1. srpna 2015 bylo před skvělou 
návštěvou sehráno na  2x40 minut exhibiční 
fotbalové utkání Bobo Team (výběr rodiny 
Laifertových) – Galus Team (výběr Davida 
Galvase), zápas, pořádaný k  uctění 18. vý-
ročí úmrtí Václava Laiferta při mistrovském 
utkání Vávrovice – Stěbořice v  dubnu 1997. 
Počasí nebylo pro fotbal zrovna ideální, v tři-
cetistupňovém horku se odehrával jen v kva-
píkovém tempu. V  první půlce 1. poločasu 
mělo více ze hry družstvo okolo Davida Gal-
vase, ale střelecky se prosadil jejich soupeř. 
Už ve 4. minutě si naběhl na kolmou přihráv-
ku spoluhráče Rostislav Vegel a  podél vybí-
hajícího brankáře zavěsil – 1:0. V 21. minutě 
stejný hráč zblízka netrefil branku. To se na-
opak podařilo v 27. minutě Filipu Laifertovi, 
když mu parádně namazal protihráč – 2:0. 
Ve  druhém poločase se obraz hry nezměnil, 
více ze hry měl Galus Team a začal se i stře-
lecky prosazovat. V  54. minutě snížil na  2:1 
z  hranice penalty Michal Kukol. Narůstající 
převahu nezužitkoval k  vyrovnání v  72. mi-
nutě Lukáš Scholzig, když zblízka poslal svou 
střelu mimo branku. Frustrovaný z nevyužité 

šance zul kopačku a  zahodil ji za  soupeřovu 
branku. Incident se odehrál bez udělení žluté 
karty. V  80. minutě se přeci jen Galus Team 
dočkal vyrovnání po  střele Jiřího Hanela – 
2:2. V  první minutě nastavení se však přeci 
jen prosadil Lukáš Scholzig a  dokonal obrat 
ve skóre – 2:3. Jenže ihned po rozehrávce ze 
středového kruhu se prosadil do  šance Jiří 
Otipka a vyrovnal na konečných 3:3. Z penal-
tového rozstřelu, kterého se zúčastnili všich-
ni hráči, vyšel nakonec vítězně Galus Team 
v  poměru 9:8. Po  utkání se sešli hráči obou 
družstev i se svými příznivci u malého pohoš-
tění v  podobě opékané makrely či klobásy 
a  dobrého zlatavého moku a  krátce pobese-
dovali o svých dojmech ze střetnutí. V průbě-
hu zápasu proběhla finanční sbírka na pomoc 
mládežnickým družstvům FK  NOVA, v  rámci 
níž bylo vybráno téměř 5 tisíc korun. Za tuto 
částku byly zakoupeny dvě cvičné stěny. Dě-
kujeme!

Bobo Team – Galus Team 3:3 (2:0). 
Branky: Rostislav Vegel, Filip Laifert, Jiří 
Otipka – Michal Kukol, Jiří Hanel, Lukáš 
Schölzig. Rozhodčí Pavel Maiwald.

EXHIBIČNÍ UTKÁNÍ A SBÍRKA FK NOVA
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v  tabulce a  umístili jsme se na  konečném 

5. místě.

Do  nadcházejícího ročníku bylo nutné 

tým posílit o nové hráče. V letní přestávce se 

naši hráči zúčastnili několika turnajů, jako 

například „Turnaj o  krále Lesanky“ ve  Slav-

kově. 

Jako novinka byla vyrobena klubová 

trička s  logem TJ Palhanec, které je možno 

po předchozí telefonické objednávce na čísle 

602 780 214 zakoupit.

Grafiku a  návrhy obstaral náš klíčový 

hráč Michal Pospíšil, za což mu děkujeme.

Vladimír Stoniš,
trenér TJ Palhanec

Podzimní část sezóny nebyla příliš vyda-

řená. Velkou měrou k  tomu přispěla četná 

zranění našich hráčů. Ve  dvou případech se 

jednalo o  vážná zranění, jejichž rekonva-

lescence si vyžádala dlouhodobou absenci.

Novou sezónu jsme zahájili zimním sou-

středěním v Jeseníkách. V letošním roce nám 

počasí přálo a sněhu bylo požehnaně. Využili 

jsme upravené běžecké tratě v širokém okolí 

Malé Morávky, čímž jsme shodili pár „vánoč-

ních“ kilogramů (každý individuálně).

Na  počátku jarní sezóny se nám celkem 

dařilo. Po  řadě vyhraných zápasů ale došlo 

tradičně ke ztrátě bodů. Od konce podzimní 

části sezóny jsme však vystoupali o 2 příčky 

ZHODNOCENÍ SEZÓNY TJ PALHANEC 2014/2015

Hledáme do  svých řad nové malé fot-
balisty od 8 let věku, které baví hrát fotbal. 
Nevadí, že nemáte zkušenosti, vše se dá...

Děti i  s  rodiči se mohou přijít podí-
vat každou středu a  pátek od  16.00 hod. 
na hřiště ve Vávrovicích.

Kontakty na trenéry žáků FK NOVA Vá-
vrovice: p. Richlý – 723 776 067,  p. Hanel 
– 732 305 863.

NÁBOR NOVÝCH MALÝCH 

FOTBALISTŮ, FOTBALISTEK

Již po šesté se konal Nova cup, otevřený 
turnaj v malé kopané. I letos se však neobe-
šel bez komplikací.

Největší bylo samotné chystání, kdy po-
mohlo jenom 5 fotbalistů. Dále se z původ-
ně 10 týmů těsně před turnajem 3 odhlásily, 
což nabouralo ranní program a muselo se 
improvizovat.

NOVACUP 2015

Hrálo se za velkého horka a na konci tur-
naje byl překvapivý vítěz. Mruza team celým 
turnajem procházel se zajištěnou obranou 
a tato taktika nakonec přinesla očekávané 
ovoce.

Mruza team



10

V sobotu 8. srpna 2015 uspořádali dobrovolní 
hasiči z Palhance již tradiční „Trokyádu“. Startovalo se 
jako každý rok od Sokolky ve Vávrovicích a trasa vedla 
po řece Opavě a mlýnském náhonu až k hornímu sta-
vidlu na cyklostezce za mlýnem Herber na Palhanci.

Ve 13 hodin bylo na startu připraveno 5 plavidel. 
Přes všeobecně panující sucho a  nedostatek vody 
v řece byla trasa splavná bez výraznějších problémů 
po celé své délce. Do cíle tak dojeli všichni v pořádku 
za necelé 2 hodiny.

U cílového stavidla čekalo na plavidla několik de-
sítek diváků, kteří každého, kdo dosáhl cíle, odměnili 
potleskem. Oceněna byla všechna plavidla za nápad, 
šikovnost a hlavně odvahu bavit sebe i ostatní. Pro 
první tři byly připraveny vynikající dorty. Odpoledne 

pak na přilehlém hřišti bylo připraveno občerstvení a 
atrakce pro děti včetně kola štěstí a ježdění na koních. 
Hasiči z Palhance taky předvedli ukázkový zásah při 
požáru domku.

Akce se povedla a všichni se těšíme na další roč-
ník!

TROKYÁDA PALHANEC

ník!

VĚTRNÁ SMRŠŤ

0

Déšť a vichřice ukončila
Velký dětský den na Palhanci

Zatopená zahrádkářská kolonie ve 
Vávrovicích a čerpání vody

Převrácený strom v Držkovicích Zatopená ulice Jantarová u hřiště
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Školáci již mají za sebou první měsíc nového 

roku a ti naši, vávrovičtí, mají skutečně napilno. 

Hned v úvodu se postarali o kulturní zážitky, kte-

ré si nenechali někteří návštěvníci ujít. Na slav-

nostech obce se představili výstavou „Malí 

mistři“ a  hned následující víkend se v  areálu 

školy představili svými obrazy, sochami a objek-

ty členové opavské výtvarné Skupiny X výstavou 

„Ve světle pravdy“ v rámci festivalu Bezručova 

Opava. 

Při zahajovací Zahradní slavnosti přivítali 

nové děti v  mateřské škole a  12 prvňáčků zá-

kladní školy. Děti se rychle adaptovaly a  hned 

se zapojily do  všech školních i  mimoškolních 

aktivit.

Děti z  první třídy se zúčastnily tradičního 

vítání prvňáčků ve Slezském divadle v Opa-

vě, nejstarší žáci podnikli Výpravu za prame-

nem Opavy a  čtvrťáci si vyzkoušeli pravidla 

silničního provozu na dopravním hřišti v Ma-

lých Hošticích. Zaměstnanci školy se setkali při 

úvodní schůzce s rodiči, aby poodhalili plány 

aktuálního školního roku. 

V  letošním roce pokračuje realizace projek-

tu OP VK na podporu jazykové a čtenářské gra-

motnosti – S knihou do světa, na který škola 

získala z EU dotaci ve výši 378 980 Kč. Dvě paní 

učitelky se o prázdninách zúčastnily jazykového 

intenzivního kurzu anglického jazyka na  Maltě 

a 10 vybraných žáků si pojede procvičit anglič-

tinu od 4. do 10. října do Londýna. Díky zmíně-

nému projektu si škola také doplní knihovnu až 

o 100 nových dětských knížek.

Z  vlastních prostředků pak bude hraze-

na plánovaná rekonstrukce školní garáže 

na  sklady a  dílnu. Stav-

ba bude zahájena v  říjnu 

a potrvá 31 dní. Výsledkem 

bude nejen nový vzhled 

samotné budovy a  jejího 

okolí, ale zejména změna jejího užívání. Rekon-

strukce přijde na 800 tis. Kč.

Již nyní se ve škole všichni soustředí na pří-

pravu oblíbené vánoční výstavy s jarmarkem Jak 

probudit Vánoce IV., která probíhá v  pětiletých 

cyklech a letos se uskuteční pod názvem „Zimní 

pohádka“. V  této souvislosti se školáci obrací 

na  veřejnost s  nabídkou tvůrčích dílen, které 

budou probíhat od 30. 9. 2015 vždy ve středu 

(s výjimkou 7. 10.) od 15 do16.30 hodin v bu-

dově školy. Uvítají každou pomocnou ruku při 

přípravě výstavy i zhotovování výrobků. Samot-

ná výstava a jarmark bude přístupná veřejnosti 

o víkendu 20. – 22. listopadu 2015. Ve škole rádi 

uvítají aktivní spolupráci a již teď se těší na vaši 

návštěvu. Letošní výstava s jarmarkem proběh-

ne pod záštitou a  za  podpory Úřadu městské 

části Opava-Vávrovice.

NA PRAHU PODZIMU



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 – úřad, 604 229 418 – Romana 

Foltýnová (ekonomka),  604 229 419 – Jiří Koreník (místostarosta), 604 229 420 – Miroslav 

Kořistka (starosta). Neprošlo jazykovou úpravou, za vydání odpovídá Miroslav Kořistka.

Za zveřejněné články a jejich obsah odpovídají podepsaní autoři.

JUBILANTI

září

Vanda Matějková (65 let)

Bohumil Kavan (80 let)

říjen

Jana Demelová (50 let)

Jan Záhumenský (60 let)

Kamil Kahoun (65 let)

Danuše Dehnerová (70 let)

Bronislava Kořistková (75 let)

Daniela Stonišová (80 let)

Marie Dresslerová (93 let)

listopad

Helena Grigarová (50 let)

Vladimíra Galgonková (50 let)

Jolana Barešová (55 let)

Jiří Hanel (65 let)

Antonín Mařádek (80 let)

Jaroslav Rychta (80 let)

Mojmír Stoniš (80 let)

• Pravidelná schůzka všech starostů měst-
ských částí s vedením města

• Dokončení a napojení pergoly u srubu 
v areálu Sokolovny ve Vávrovicích

• Zajištění opravy osvětlení na ulici Jantarová

• Nasazení zásahových jednotek SDH při čerpání 
vody a likvidaci popadaných stromů a větví

• Schůzka s poslancem Martinem Sedlářem 
ohledně Multifunkčního domu na Palhanci

• Předání stavby chodníku na ulici Obecní

• Reklamace přípojek inženýrských sítí a pro-
padlé cesty u novostaveb na ulici Jantarová

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ

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

kontaktujte úřad městské části.

Blahopřejeme!

PODZIMNÍ ÚKLID

V  pondělí 26.10. budou v  městské části 

přistaveny v době od 14 do 18 hodin velkoob-

jemové kontejnery na rostlinný odpad. Nevha-

zujte prosím do těchto kontejnerů žádný jiný než 

rostlinný odpad. Prosíme všechny, aby větve ze 

stromů nařezali nebo nastříhali na menší části, 

aby bylo místo v kontejneru co nejlépe využito!

Umístění kontejnerů:

• Karlovec – ulice Vodárenská

• Palhanec – ulice Karlovecká naproti ubytovny

• Vávrovice – u školy

• Vávrovice – ulice Novosvětská u bytovek

• Držkovice – u kaple


