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KALENDÁŘ AKCÍ

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU VÁVROVICE  

20. 12. 2015, 17:00 hod., NOVĚ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY ve Vávrovicích! 

S vystoupením dětí ze ZŠ a MŠ ve Vávrovicích. Pořádá ÚMČ Vávrovice 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.

VÁNOČNÍ KRMENÍ ZVĚŘE
24. 12. 2015, 9:00 hod. Sraz ve Vlaštovičkách u boudy U Hasičů, pořádají myslivci.

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU PALHANEC  
24. 12. 2015, 14:00 hod. S vánoční nadílkou, pořádá SDH Palhanec ve spolupráci s ÚMČ Vávrovice.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE PRO VEŘEJNOST
27. 12. 2015, od 14:00 hod., Sokolovna Vávrovice, více v pozvánce na 6. straně.

PLES SDH DRŽKOVICE
9. 1. 2016, 20:00 hod., Kulturní dům Držkovice, hraje Leon a Hanka.

SNĚHOVÝ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ   
30. 1. 2016, hřiště Vávrovice, pořádá FK NOVA Vávrovice.

PLES MČ VÁVROVICE 
6. 2. 2016, 19:30 hod., v sále Sokolovny ve Vávrovicích, pořádá ÚMČ Vávrovice.

DĚTSKÝ KARNEVAL 2016  
27. 2. 2016, 15:00 hod., v sále sokolovny ve Vávrovicích, akci pořádá klub rodičů.

ŠACHOVÝ TURNAJ  
29. 2. 2016, v restauraci „U lávky“ na Palhanci, pořádájí palhanečtí šachisté.

Více informací o akcích naleznete na vavrovice.opava-city.cz



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Vánoce a nový rok jsou za dveřmi a vám se dostává 

do rukou poslední výtisk Okénka v tomto roce. 
Rád bych využil této příležitosti k malému ohléd-

nutí za  rokem 2015. Začátek roku byl ve  znamení 
personálních změn na úřadě městské části. Dlouholetá 
ekonomka úřadu Ing. Jarmila Kociánová odešla do dů-
chodu a na její místo byla vybrána paní Romana Foltý-
nová. Pan Karel Kubesa, který se v městské části staral 
o zeleň, ukončil pracovní smlouvu a  nadále bude vy-
pomáhat pouze s odbornými zahradnickými pracemi. 
S posledním dnem letošního roku odchází do důchodu 
také předák naší pracovní čety pan Miroslav Kubánek.

V oblasti investic se nám podařilo splnit všechny 
plány, které byly zastupiteli schváleny pro rok 2015. 
Jednalo se o generální opravu technologie čističky od-
padních vod ve Vávrovicích, opravu chodníku na ulici 
Obecní, výměnu kotle v domě služeb na ulici Jantarová, 
opravu sprch v šatnách FK Nova Vávrovice.

Na hřištích na Palhanci a ve Vávrovicích jsme za-
vedli internet, veřejně dostupný internet je také v Domě 
služeb ve Vávrovicích a v Kulturním domě v Držkovicích.

Spojili jsme venkovní areál Sokolovny a  zahradu 
úřadu městské části a vybudovali přístřešek u výčep-
ního srubu. Rozpočet všech investic letošního roku byl 
1,2 mil. Kč.

 Letošní rok byl opět bohatý na kulturní a sportov-
ní akce, které pořádají  naše občanská sdružení a úřad 
městské části. Vyvrcholením letní sezony byly 13. slav-
nosti městské části v nověm spojeném areálu Sokolov-
ny a zahrady úřadu. Začátek adventu byl ve znamení 
krásné vánoční výstavy pořádané naší základní školou, 
proběhl také tradiční večer seniorů v Držkovicích.

Zastupitelé v  letošním roce podpořili naše spol-
ky částkou 235.000  Kč, která byla rozdělena formou 
dotací. Na rok 2016 byla z rozpočtu městské části pro 

spolky uvolněna částka 
290.000 Kč.

Z  pohledu městské 
části bylo v  letošním 
roce velkým úspěchem 
přijetí nového statutu 
Statutárního města 
Opava. Příprava tohoto 
dokumentu a  vyjed-
návání s vedením města trvalo téměř rok, vymezeny 
byly pravomoci městských částí a města, aktualizovala 
se majetková příloha a vznikl nový vzorec pro určování 
rozpočtů městských částí. V číslech to pro naši městskou 
část znamená navýšení rozpočtu o  1,8 mil. Kč, které 
budou použity převážně na opravy a investice. V roce 
2016 bude naše městská část hospodařit s rozpočtem 
5,5 mil. Kč.

Z dlouhodobých plánů se nepodařilo získat finance 
na výstavbu multifunkčního domu na Palhanci, i nadá-
le se budeme snažit hledat cestu, jak jeho financování 
zajistit. Do finále se nepodařilo dotáhnout ani protipo-
vodňové hráze, kde řešíme majetkové poměry a po-
třebnou úpravu projektu hráze.

Rád bych na závěr roku poděkoval všem zastupite-
lům, zaměstnancům úřadu, členům občanských sdru-
žení, členům zásahových jednotek a pracovníkům školy 
za jejich obětavou práci, kterou odvádí pro všechny spo-
luobčany a přispívají ke zvelebování naší městské části. 

Srdečně vás všechny zvu na setkání u vánočních 
stromů. Přeji vám všem krásné a poklidné prožití vá-
nočních svátků a do nového roku pevné zdraví a rodin-
nou pohodu.
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Jedenácté zasedání zastupitelstva se kona-

lo v pondělí 23. listopadu 2015 za účasti všech devíti 

zastupitelů. Zastupitelé vzali na  vědomí probíhající 

investiční akce - instalaci internetu v budovách pod 

správou městské části, rekonstrukci chodníku na ulici 

Obecní a opravu kompresoru čističky odpadních vod.

Zastupitelé dále schválili plán investičních akcí, 

podrobnosti naleznete v článku na vedlejší straně, 

a seznámili se s problémem vzniklým kvůli nesou-

hlasnému stanovisku jednoho z majitelů pozemků 

při přípravě protipovodňových hrází.

Dále zastupitelé schválili smlouvy o pronájmu 

zemědělské půdy mezi městskou částí a Zeměděl-

ským družstvem Hraničář Loděnice i  předložený 

návrh dotací pro občanská sdružení působící v naší 

městské části pro rok 2016 ve  výši 290.000  Kč. 

Na závěr byla přednesena zpráva o činnosti úřadu 

od  posledního zasedání. Všechny body programu 

byly schváleny jednohlasně.

Dvanácté zasedání zastupitelstva se konalo 

ve středu 16. prosince 2015 opět za účasti všech za-

stupitelů. Zastupitelé schválili novou podobu ceníku 

služeb městské části pro rok 2016, jeho aktuální po-

dobu naleznete na straně 7 tohoto Okénka. Zastupi-

telé dále schválili rozpočet městské části pro rok 2016 

ve výši 5,5 mil. Kč a udělili starostovi městské části 

ZASTUPITELSTVO
plnou moc provádět příslušná rozpočtová opatření.

Schváleny byly dále výše dotací pro jednotlivá 

občanská sdružení působící v naší městské části, jak 

je rozepsáno na následující straně, a dohody o pra-

covních činnostech pro rok 2016.

Předsedající dále předložil zastupitelům cenové 

nabídky na  opravu šaten FK Nova Vávrovice (pro-

padlé podlahy, oprava WC). Nejvýhodnější nabídku 

podala fi rma Grambal stavby s.r.o., práce budou 

provedeny do 28.2.2016.

Zastupitelé dále schválili uvolnění částky 

72.000 Kč na úpravu projektové dokumentace hrází 

ve Vávrovicích. Tato bude uhrazena za předpokladu, 

že všichni majitelé pozemků, kterých se výstavba 

hrází týká, budou s výstavbou souhlasit.

Zastupitelé vzali na  vědomí rezignaci velitele 

JSDH Palhanec pana Eduarda Kolba k poslednímu 

dni letošního roku a schválili do této funkce od No-

vého roku pana Jakuba Grigara z  Palhance, který 

působí rovněž jako zastupitel.

Schváleny byly rovněž tyto termíny zastupitel-

stev pro rok 2016: 25.1., 29.2., 21.3., 25.4., 30.5., 

27.6., 22.8., 26.9., 21.11., prosincový termín bude 

upřesněn.

Na závěr byla přednesena zpráva o činnosti úřa-

du a proběhla pravidelná diskuze.
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Z  důvodu zvyšujících se provozních ná-
kladů čističky odpadních vod ve Vávrovicích 
a  nutnosti provedení monitoringu stáva-
jící kanalizace na ulici Novosvětská dojde 
po dvou letech od 1.1.2016 k navýšení ceny 
stočného. Nová výše stočného tak bude 
30,48 Kč vč. DPH za m3, pro majitele čističek 
pak 15,24 Kč vč. DPH za m3.

ZVÝŠENÍ CENY STOČNÉHO
Po  vyhodnocení provozu místního rozhlasu 

došlo k posílení hlásných hnízd u školy a u hřiště 
ve Vávrovicích. Všechna hlášení jsou nově v tex-
tové podobě uvedena v rubrice Hlášení rozhlasu 
na webových stránkách městské části.

V  případě připomínek týkajících se kvality 
či slyšitelnosti hlášení můžete kontaktovat vedení 
městské části.

POSÍLENÍ HLÁSNÝCH HNÍZD
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Dotace občanským sdružením pro rok 2016 Výše dotace
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Sbor dobrovolných hasičů Držkovice

25.000 Kč

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Sbor dobrovolných hasičů Palhanec

45.000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Vávrovice 
organizační jednotka sdružení se sídlem ve Vávrovicích

30.000 Kč

TJ Palhanec, občanské sdružení se sídlem v Opavě 43.000 Kč

Fotbalový klub NOVA Vávrovice, občanské sdružení 80.000 Kč

Tělocvičná jednota SOKOL Vávrovice 15.000 Kč

Volejbalový klub Karlovec Vodárenská, občanské sdružení 10.000 Kč

Myslivecké sdružení Opavice, se sídlem ve Vávrovicích 5.000 Kč

Rybářská parta hic z Vávrovic, občanské sdružení 7.000 Kč

Klub rodičů a přátel školy ve Vávrovicích, r.s. 15.000 Kč

odpadu po celé městské části. Opraveny by měly být 

kanalizační poklopy na ulici Jantarová ve Vávrovicích, 

v šatnách FK Nova Vávrovice budou opraveny záchody 

a podlahy. Opravena bude také poškozená elektroin-

stalace srubu v hasičském areálu na Palhanci. V plánu 

je rovněž zakoupení dalšího sekacího traktoru pro po-

třeby údržby zeleně v městské části.

Díky úpravě statutu, který se podařilo změnit spo-

lečným úsilím starostů všech městských částí, může 

naše městská část uvolnit na investice částku 2,5 mil. 

Kč. Největší investiční akcí bude výstavba chodníku 

na ulici Vávrovická na Karlovci v úseku od mrazíren 

po bytové domy. Dále budou vybudovány chybějící 

nebo rozšířeny stávající stání pro kontejnery na třídění 

PLÁN INVESTIČNÍCH AKCÍ PRO ROK 2016
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Špatný stav chodníku na ulici Obecní 

ve Vávrovicích se stal minulostí. Ing. Peká-

rek  s.r.o. - stavební společnost, dokončila 

práce na opravě v polovině prosince. Oprava 

měla být dokončena již dříve, zdržení nastalo 

kvůli pracem SmVaK, které při této příležitosti 

vyměnily šoupátka vodovodních přípojek.

V průběhu prací bylo rozhodnuto o opra-

vě části vozovky navazující na chodník, která 

byla místy vlnitá.

Opravu provedly díky mírné zimě teplou 

směsí asfaltu Technické služby Opava, oprava 

byla hrazena z rozpočtu městské části.

OPRAVA CHODNÍKU NA OBECNÍ ULICI

POZVÁNKA NA TURNAJ
T. J. SOKOL Vávrovice

pořádá v neděli 27.12.2015 od 14 hodin v Sokolovně ve Vávrovicích

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE PRO VEŘEJNOST  

Turnaj je určen hráčům, kteří nehrají žádnou soutěž ve stolním tenise a mají trvalé bydliště v naší

městské části. Startovné 50 Kč na osobu, příhlášky zasílejte e-mailem na sokolvavrovice@seznam.cz, 

případně se můžete přihlásit u Ivo Schreiera (tel. 732 582 808) do 26.12.2015.

Po skončení turnaje proběhne vyhlášení výsledků a připraveno bude malé občerstvení.

Novým vedoucím údržby bude od 1. ledna 
2016 Miroslav Staníček, který v  údržbě doposud 
pracoval díky dotaci Úřadu práce, ve funkci na-
hradí Miroslava Kubánka, který odchází do dů-
chodu.

„Začátkem roku 2016 budeme opět žádat 
Úřad práce v Opavě o dotaci na tři pracovní místa 
v údržbě, smlouvy na sezónní údržbu by měly být 
uzavřeny od 1. dubna 2016,“ uvedl starosta Miro-
slav Kořistka.

Tři místa budou obsazena žadateli, kteří jsou 
dlouhodobě (nejméně 9 měsíců) v evidenci Úřa-
du práce, přednost dostanou starší osoby a oso-
by s trvalým bydlištěm v městské části. Žadatelé 
by měli být zdravotně způsobilí pro práci údržby 
(sečení, úprava porostů), výhodou je vlastnictví 
řidičského průkazu skupiny B.

Z trojice pracovníků bude po sezóně nejschop-
nějšímu nabídnut trvalý pracovní poměr a stane 
se zaměstnancem městské části.

ZMĚNY V PERSONÁLNÍM OBSAZENÍ ÚDRŽBY
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PRONÁJEM

Vávrovice – sál Sokolovny MČ
Sál (kapacita 80 míst) Sportovní akce Výdělečné akce Soukromé akce

 35 Kč 

na osobu/1hod.

1100 Kč

na den

550 Kč 

na den

* Občanská sdružení MČ nájem neplatí. 

Vávrovice – Dům služeb, Jantarová ulice č. 40
Společenská místnost 
(kapacita 40 míst)

od pátku 15 h do neděle 12 h do 12 hodin

zimní období letní období zimní období letní období

726 Kč 605 Kč 363 Kč 242 Kč

Nebytový prostor 
(2 místnosti v přízemí vlevo)

do 5 hodin

152 Kč

Držkovice – Kulturní dům
Sál (kapacita 80 míst) od pátku 15 h do neděle 12 h do 12 hodin

zimní období letní období zimní období letní období

1.815 Kč 1.452 Kč 908 Kč 726 Kč 

Cena nájmu je stanovena vč. spotřeby energií (voda, topení, el. energie). 
Zimní období: 1. 10. - 30. 4., letní období: 1. 5. - 30. 9.
Objednávky a rezervace: Romana Foltýnová, tel. 604 229 418. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ OD 1. 1. 2016

uhradit, protože dle jejich mínění pochybení nevznik-

lo na jejich straně.

Aby nedošlo k ukončení projektu hrází, schválili 

zastupitelé na  svém posledním zasedání závazek 

úhrady projekčních prací z  rozpočtu městské části 

v případě výstavby hrází.

Jelikož již byly vyřešeny všechny technické připo-

mínky majitelů pozemků a dořešeny byly i záležitosti 

vyžadující souhlas polských úřadů, v příštím roce budou 

pokračovat jednání Povodí Odry s  majiteli pozemků, 

kteří nesouhlasili s výkupem či souhlasili s výhradou.

Projekt protipovodňových hrází ve Vávrovicích se 

v posledních měsících zadrhnul na novostavbě man-

želů Nedělových, jejichž zemní registr pro rekuperaci 

pasivního domu a vsak dešťové kanalizace jsou umís-

těny v místě předpokládané trasy ochranné hráze.

Povodí Odry souhlasí s  částečným posunutím 

hráze tak, aby zemní registr a vsak nezasahovaly do 

hráze, náklady na projekční činnost však byly vyčísle-

ny na 72.000 Kč. Jelikož bylo na novostavbu vydáno 

Odborem výstavby Statutárního města Opava sta-

vební povolení, stavebníci odmítli vzniklé vícenáklady 

PROTIPOVODŇOVÉ HRÁZE
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Když byl v  lednu vyhlášen rok 2015 OSN 

rokem SVĚTLA a PŮDY, ještě jsme netušili, jak 

bude toto téma úzce propojovat a  ovlivňovat 

všechny naše kroky.

Na  půdu a  její užitek byl zaměřen projekt, 

kterým jsme otvírali ve škole jarní období. Sna-

žili jsme se jím obnovit pěstování některých 

základních odrůd zeleniny. Projekt jsme nazva-

li Babiččina zahrádka. Děti si v  rámci něj také 

vyzkoušely prezentovat záměry a  výsledky své 

práce před spolužáky, rodiči ale i  veřejností při 

oslavách opavského Dne Země.

Světlo v  dnešní době přináší i  negativní 

jevy. A  tak jsme od  „světelného znečištění“ 

vyjeli v květnu do Jeseníků, kde jsme mimo jiné 

při vzdělávacím programu pravým hvězdářským 

dalekohledem pozorovali Slunce. Okolním le-

sům jsme se za náš pobyt odvděčili úklidem od-

padků po ukončené lyžařské sezóně.

Snad nejvíce jsme zazářili úspěchem 
v  realizaci mezinárodního vzdělávacího projek-

tu Ekoškola, v  němž se nám podařilo po  třetí 

obhájit prestižní titul, 

logo a  vlajku, které nám 

byly propůjčeny tentokrát 

na  celé čtyřleté období. 

Tím jsme doplnili zkraje 

roku získaný titul Škola udržitelného rozvoje 

I.  stupně, který nám byl na  dvouleté období 

udělen Klubem ekologické výchovy Praha.

Na  úrodnou půdu padlo i  rozvíjející se 

partnerství s družební školou v polské Ratiboři, 

v rámci něhož jsme uspořádali společnou oslavu 

Mezinárodního dne dětí pod vlivem afrického 
slunce.

Světlo do  vzdělávání přinesla v  červnu 

účast školy na projektu OPVK S knihou do svě-

ta, zaměřeného na rozvoj čtenářství a  jazykové 

gramotnosti. V průběhu šesti měsíců se učitelé 

a  děti mohli autenticky setkat s  angličtinou 

při studijních a  poznávacích pobytech na  Mal-

tě a  ve Velké Británii. Díky části projektu jsme 

mohli významně rozšířit školní knihovnu o  ně-

kolik stovek titulů ať už klasické či soudobé li-

teratury pro děti. Tím se nám podařilo připravit 

živnou půdu, tolik potřebnou pro motivaci dětí 

ke čtenářství.

Ve světle pravdy byl název výstavy, kterou 

jsme, nejen na školní zahradě, hostili počátkem 

září výtvarníky opavské Skupiny X, a  která se 

odehrávala v rámci festivalu Bezručova Opava.

Tak trochu v  jiném světle mohly školu 

spatřit stovky návštěvníků při výroční vánoční 

výstavě s jarmarkem s tématem Zimní pohádky. 

Atrakcí pak jistě bude i  do  budoucna nový vá-

noční strom před budovou školy, jehož osvětlení 

zajistil ve své režii úřad naší městské části.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM SVĚTLA A PŮDY
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Před pár dny jsme pak od  stavebníků pře-

vzali klíče od nově zrekonstruované školní gará-

že. I  tento závěrečný projekt roku 2015 se nesl 

v duchu roku světla a půdy. Světlo přinesla jeho 

samotná vnější podoba, která oživila školní dvůr 

siluetou venkovského stavení a psí boudy na fa-

sádě a spolu s obnovenou funkcí studny vytvo-

řila z obyčejného školního dvora náves. A tímto 

objektem dříve zastavěná půda se vrátila zpět 

přírodě v podobě zelení osázené střechy. 

„Světlem“ pro nás se pak přeneseně stala 

zvyšující se podpora ze strany veřejnosti a  zá-

jem o  naše školní i  veřejné aktivity. U  příleži-

tosti vrcholícího roku děkujeme za  tuto přízeň 

a  budeme se snažit i  v  novém roce poskytovat 

co nejlepší „půdu“ k  rozvoji vzdělávání našich 

nejmenších. Velice nás těší, že mnozí z nich za-

zářili svými osobními úspěchy v rozvoji svých in-

dividuálních zájmů. Moc jim k těmto dosaženým 

vítězstvím gratulujeme!

Do nového roku přejeme všem hodně zdraví, 

rodinné pohody, osobních i pracovních úspěchů. 

Hodně příznivého světla a  úrodné půdy 
ve vašich krocích celým rokem 2016!

Za školáky P. Gregor, ředitel školy

Stejně jako v  minulých letech bude Charita 
Opava pořádat Tříkrálovou sbírku. Ta bude probí-
hat v období 1. - 13. ledna 2016, výtěžek ze sbírky 
bude použit na nákup zdravotního materiálu pro 
mobilní hospic včetně krytí pro vlhké hojení. Dále 
bude výtěžek použit na  nákup auta s  nainstalo-
vaným otočným sedadlem pro klienty denního 
stacionáře s omezenou hybností.

Dostane se i na chráněné bydlení a podporo-
vané bydlení s  následnou péčí, které potřebuje 
rekonstrukci prostor, rekonstrukci sociálního za-
řízení či obměnu nevyhovujícího vybavení bytů. 
Podpořeno bude také Mateřské centrum Neškola.

Koledníci budou mít zapečetěnou pokladnič-
ku a budou doprovázeni osobou starší 15 let s řád-
ně vyplněnou průkazkou.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Na přelomu podzimu a zimy se množí dota-
zy na nutnost povolení kácení stromů. Povolení 
ke  kácení není potřeba, pokud stromy nejsou 
součástí významného krajinného prvku nebo 
stromořadí (od 10 kusů stromů výše) za předpo-
kladu, že:

• dřeviny mají ve výšce 130 cm nad zemí ob-
vod kmene do 80 cm,

• pro ovocné stromy rostoucí na pozemcích 
v  zastavěném území evidovaném v  katastru 
nemovitostí jako druh pozemku zahrada, za-
stavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se 
způsobem využití pozemku jako zeleň.

V ostatních případech je vhodné kácení kon-
zultovat či zažádat o povolení na Odboru životní-
ho prostředí Magistrátu města Opavy.

KÁCENÍ STROMŮ



Úřad městské části Vávrovice obdržel upozornění 
na úhyn ryb v náhonu na Palhanci. Důvodem úhynu 
ryb je dlouhodobý nedostatek vody v náhonu v kom-
binaci s teplou vodou vypouštěnou z cukrovaru.

Teplota z cukrovaru vypouštěné vody do náho-
nu je v  souladu s  rozhodnutím o  provozu. Rozbory 
vypouštěné vody jsou prováděny každý den, dvakrát 
měsíčně odebírá vodu akreditovaná laboratoř vždy 
po dobu 24 hodin. Samotné vypouštěcí místo je kon-
trolováno pracovníky cukrovaru jednou týdně.

téměř vzorně. Z dotací obce a za nemalého přispění 

sponzorů se nám podařilo zvelebit a vylepšit  areál 

hřiště, vybudovat novou, krásnou pergolu včetně 

vydláždění a  renovovat „boudu“ volejbalistů. Stále 

je ještě spousta věcí, které lze vylepšit, ale i tak je 

vidět na hřišti kus dobře odvedené práce.

Tímto děkuji všem,  kteří tvoří tuto skvělou 

partu lidí. Všem, kteří se umí nejen dobře bavit, ale  

svou činností přispívají nemalou měrou  ke  zve-

lebování prostředí naší obce a  v  neposlední řadě 

k prohlubování mezilidských a přátelských soused-

ských vztahů.)

Emilie Dubová, zastupitelka obce
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Přátelským utkáním a  společným posezením 

u kytary ukončili volejbalisté Karlovce poslední zá-

řijovou sobotu  letošní sezónu.

Během tohoto příjemného, prosluněného  od-

poledne převzali volejbalisté od  svého kamaráda 

a  spoluhráče, opavského výtvarníka, malíře a  so-

chaře pana Ivana Hauptfl eische dar - plastiku, která 

bude zdobit naše hřiště a  jejíž stěžejní součástí je 

postava volejbalistky. Další části plastiky zobrazují 

historii  pozemku  volejbalového hřiště. Hlava koně 

– původní pastviny, žitné klasy – pole, voda – vo-

dárenské pásmo, volejbalistka a míče – současnost.  

Mimo tyto části je zde také reliéf hlavy Svaté Hedvi-

ky - patronky Slezska a znak obce. 

Ivan Hauptfl eisch vystudoval malířství na Lido-

vé konzervatoři v Ostravě pod vedením Karla Civína, 

a kresbu a sochařství na téže konzervatoři u akade-

mické malířky Věry Havlíčkové. Je aktivním členem 

slezské výtvarné Skupiny X.

Letošní volejbalová sezóna byla zdařilá a úspěš-

ná, a to i přesto, že neproběhlo tolik volejbalových 

turnajů jako v  předcházejících letech. Po  celou 

dobu nám přálo počasí, hráči na  tréninky chodili 

VOLEJBALOVÁ SEZÓNA 2015

ÚHYN RYB V NÁHONU 
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Světe, div se, ale pořád hrají ve  Vávrovi-
cích děti stolní tenis. Z  původní osmičky jich 
5  přestalo. Někteří se věnují jinému sportu, 
a to mě mrzí a těší zároveň. A ti další marní čas 
při méně náročných činnostech, např. na hou-
pačkách, později to možná bude i někde jinde. 
Nám, kteří jsme jim věnovali hodně své ener-
gie, ani nepoděkovali. To už je ale jejich vizitka 
(a jejich rodičů).

Obraťme list. Od  ledna letošního roku při-
bylo 8 dalších šikovných kluků: Vojtěch a Matěj 
Laganovi, Sam Svoboda, Tomáš Černín, Tobiáš 
Pěchula, Adam Hoták, Adam Mikstein a  Dan 
Hendrych. Kluci poctivě trénují a tak jde jejich 
výkonnost rychle nahoru a někteří si již zahráli 
v  okresním přeboru. Přijďte se na  ně podívat 

třeba v  úterý ve  14.30 nebo neděli v  9.30. 
Kromě nich uvidíte i  většinu jejich rodičů, jak 
trénují s nimi. A to je hlavní rozdíl proti dřívějš-
ku. Myslím si, že pokud to nevzdají rodiče, tak 
i děti u ping pongu (u sportu vůbec) zůstanou.

Jiří Hadámek, trenér SokolaVávrovice

STOLNÍ TENIS DĚTÍ

1

FOTOGRAFIE Z VEČERA SENIORŮ A SETKÁNÍ SLOŽEK

Na konci listopadu proběhlo tradiční setkání 
seniorů v Kulturním domě Držkovice, které zpes-
třil soubor Vlašanky. Výtěžek z akce putoval do 
pokladny klubu rodičů naší základní školy.

Druhou akcí bylo pravidelné setkání zastupi-
telů a zástupců všech sdružení působících v naší 
městské části. Kromě hodnocení uplynulého 
roku  z pohledu jednotlivých sdružení se plánují 
termíny kulturních akcí na rok následující.



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: vavrovice.opava-city.cz.

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 vydá-

ní odpovídá Miroslav Kořistka. Za zveřejněné články a jejich obsah odpovídají podepsaní autoři.

JUBILANTI
prosinec
Grigar Jan (50 let)

Staňková Yveta (50 let)

Komárková Věra (60 let)

Novák Milan (60 let)

Tesař Rudolf (75 let)

leden
Moravcová Svatava (50 let)

Blaščík Petr (50 let)

Vavrlová Zdeňka (55 let)

Králová Marta (55 let)

Vlachová Marta (60 let)

Vnuk Justin (65 let)

Dastig Antonín (70 let)

Hlaváč Svatopluk (70 let)

Cibulková Jenovéfa (90 let)

únor
Hanelová Iveta (50 let)

Raabová Danuše (55 let)

Král Alois (60 let)

Tomášková Marie (70 let)

Vavrla Josef (75 let)

• Oprava a  výměna zářivkového osvětlení 
v knihovně

• Nainstalovaná nová mříž ve výklenku v zadní 
části budovy Sokolovny

• U úřadu městské části doplněn kontejner na 
posypový materiál.

• Zaměření kabin FK Nova pro žádost o číslo 
popisné.

• Příprava techniky úřadu pro zimní provoz.

• Oprava veřejného osvětlení na ulici Novosvětská.

• Oprava myčky v Kulturním domě v Držkovicích.

• Upozornění Městské policie na nevhodné 
parkování aut v celé městské části.

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ

V případě, že si nepřejete být uvedeni v Okénku mezi 

jubilanty, kontaktujte úřad Městské části.

Blahopřejeme!

Úřad městské části Vávrovice bude v období od 21.12.2015 do 3.1.2016 uzavřen. V pří-

padě potřeby je možné kontaktovat starostu, místostarostu i ekonomku telefonicky nebo 

e-mailem. Kontaktní údaje naleznete níže.

Z  důvodu nutnosti připojení k  internetu bě-

hem fotbalových zápasů rozhodli zastupitelé 

městské části o  vybudování veřejné sítě na  hři-

štích na  Palhanci a  ve  Vávrovicích, navíc bude 

volný internet také v Domě služeb ve Vávrovicích, 

v  Kulturním domě v  Držkovicích a  v  hasičských 

zbrojnicích ve Vávrovicích a na Palhanci. Připojení 

provedla a bude poskytovat fi rma B-Net.

VEŘEJNÝ INTERNET V BUDOVÁCH 
MĚSTSKÉ ČÁSTI


