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KALENDÁŘ AKCÍ

VALNÁ HROMADA TJ SOKOL VÁVROVICE  

12. 3. 2016, 15.00 hod., v sále sokolovny ve Vávrovicích 

VALNÁ HROMADA FK NOVA VÁVROVICE  

13. 3. 2016, 14.00 hod., v sále sokolovny ve Vávrovicích 

VALNÁ HROMADA MYSLIVECKÉHO SPOLKU OPAVICE  

19. 3. 2016, 14.00 hod., v KD ve Vlaštovičkách 

TURNAJ  V  BADMINTONU – ČTYŘHRA  SMÍŠENÝCH  DVOJIC  

2. 4. 2016, 10.00 hod., Tenisové centrum Opava na Karlovecké ulici 
Pořádá TJ Sokol Vávrovice.

ČARODĚJNICE 2016  

29. 4. 2016, 17.00 hod., v areálu fotbalového hřiště ve Vávrovicích
Akci pořádá KRPŠ Vávrovice.

SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM SPORTU O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA OPAVY  

28. 5. 2016, 14.00 hod., na cvičišti hasičů na Palhanci
Akci pořádá Statutární město Opava ve spolupráci s SDH Palhanec.

Obecní úřad upozorňuje všechny majitele 

psů na úhradu místního poplatku ze psů, který je 

splatný nejpozději do konce prvního čtvrtletí, tedy 

do 31. března 2016. 

Vznikne-li poplatková povinnost po  tomto 

datu, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne 

měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém po-

platková povinnost vznikla, nejpozději do konce 

příslušného kalendářního roku.

Výše poplatku za  psa je jednotná pro město 

Opava i  jeho městské části. Zastupitelé městské 

části nemohou jeho výši ovlivnit, příjmy z  tohoto 

poplatku jsou součástí rozpočtu městské části.

V  letošním roce proběhne opět hromadné 

očkování psů. V Držkovicích se očkování uskuteční 

v  pátek 15.  dubna 2016 od  16:00 hodin. Objed-

návky je možné nahlásit u  paní Anny Fiedlerové. 

Očkování se uskuteční také ve Vávrovicích, a to v so-

botu 16. dubna 2016 po 8:00 hodině. Objednávky 

na očkování psů ve Vávrovicích je možné rezervovat 

osobně u paní Marty Pruskové nebo na telefonním 

čísle 553 793 047 nebo 737 442 887.

ÚHRADA MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ, OČKOVÁNÍ PSŮ



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané, zima se chýlí ke svému konci a  

na dveře pomalu klepe jaro a Velikonoce.
Zimní měsíce byly v činnosti úřadu ve znamení 

příprav na investiční i kulturní akce. Proběhly tradiční 
kulturní akce – plesy SDH Držkovice, Sokolu Vávrovice 
a ÚMČ Vávrovice. Klub rodičů pořádal dětský karneval 
a naši nejmenší z mateřské školky uspořádali maso-
pustní průvod. Děkuji také všem občanům za jejich 
příspěvek do Tříkrálové sbírky. 

Uskutečnily se valné hromady všech hasičských 
sborů, Rybářské party hic, myslivců, Sokolu a FK Nova 
Vávrovice. Na všech valných hromadách byla městská 
část zastoupena mnou nebo místostarostou. Konsta-
tuji, že činnost našich občanských sdružení je bohatá 
a plodná. Děkuji touto cestou všem členům občan-
ských sdružení za  jejich činnost, kterou obohacují 
kulturní, sportovní a společenský život v naší městské 
části a mohu přislíbit stálou podporu úřadu městské 
části.   

Díky navýšenému rozpočtu městské části máme 
v letošním roce možnost investovat z vlastních pro-
středků v  mnohem větším rozsahu než v  minulých 
letech. Toto nám umožnuje nový statut města, který 
byl schválen zastupitelstvem města v loňském roce.

Největší investiční akcí bude výstavba chybějícího 
chodníku na Karlovci u mrazíren Bidvest. Dále bude 
vybudováno 34 nových stání pro hnědé kontejnery  
na bioodpad a přibude pět nových kontejnerů na pa-
pír.  Opravena bude rovněž elektroinstalace ve srubu 
hasičského areálu na Palhanci a připravujeme nový 
nátěr fasády hasičské zbrojnice v Držkovicích. Opra-
veny budou podlahy a sociální zařízení v kabinách FK 
Nova Vávrovice. Pro zaměstnance údržby našeho úřa-
du byl zakoupen nový sekací traktor Karsit a nové pří-
slušenství na zametání chodníků. Všechny tyto akce 
budou hrazeny z rozpočtu městské části a realizace 

proběhne do  poloviny le-
tošního roku.

Dále se v zimních mě-
sících aktivně připravovaly 
zásahové jednotky hasičů. 
Byly pořízeny notebooky 
velitelům jednotek, došlo 
k výměně a doplnění čle-
nů jednotek, připravovala se společná školení a byl 
zaveden nový systém společných schůzek velitelů 
jednotek a vedení úřadu.

Na  společné schůzce vedení statutárního 
města a vedení městské části jsem byl informován 
o  záměru města vybudovat průmyslovou zónu 
za cukrovarem v katastrálních územích Vávrovice 
a Jaktař.

Závěrem přeji všem občanům krásné prožiti 
Velikonoc a bohatou pomlázku.
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starosta

V pondělí 4. dubna 2016 budou v městské části 

přistaveny čtyři velkoobjemové kontejnery na rost-

linný odpad. Kontejnery budou přistaveny v době 

od  14 do  18 hodin. Nevhazujte prosím do  těchto 

kontejnerů žádný jiný než rostlinný odpad.

Chtěli bychom všechny, kteří kontejnery využijí, 

požádat, aby větve ze stromů nařezali nebo nastří-

hali na menší části, aby bylo místo v kontejneru co 

nejlépe využito!

Umístění kontejnerů – Karlovec na ulici Vodá-

renská, Palhanec naproti ubytovny, Vávrovice u ško-

ly a u bytovek na ulici Novosvětská.

JARNÍ ÚKLID



První letošní a celkově 13. zasedání zastu-
pitelstva se konalo 25.1.2016 za účasti 8 zastupitelů, 

omluvena byla Bc. Emilie Dubová. Zastupitelé schválili 

záměr nákupu výpočetní techniky pro potřeby velitelů 

zásahových jednotek Držkovice, Vávrovice i  Palhanec 

v celkové částce 60.000 Kč vč. DPH. Nákup by měl pro-

běhnout do konce měsíce května, typová specifikace 

bude upřesněna po  konzultaci s  HZS MSK - územní 

odbor Opava. Dále zastupitelé schválili návrh navýšení 

kontejnerů na papírový odpad o 5 ks - 1x Držkovice, 2x 

Vávrovice, 1x Palhanec, 1x Karlovec.

Zastupitelé dále schválili návrhy dotačních smluv 

pro občanská sdružení, jimž  byla schválena dotace 

na  prosincovém zastupitelstvu. Všechny návrhy byly 

jednohlasně schváleny.

Následovalo předložení zprávy o pořádání tradiční-

ho plesu městské části a zprávy o činnosti úřadu. Zastu-

pitelé obě zprávy vzali na vědomí.

V rámci dotazů, připomínek a podnětů byla disku-

tována nová provozní doba pošty Vávrovice.

Čtrnácté jednání zastupitelstva se konalo 

29.2.2016 za  účasti osmi zastupitelů, omluven byl 

Mgr. Ivo Schreier.

Zastupitelé schválili tři investiční akce - opravu fa-

sády hasičské zbrojnice v Držkovicích, kterou provede 

do konce měsíce května fi rma Grambal-stavby, s.r.o. 

ZASTUPITELSTVO
Dále opravu elektroinstalace ve  srubu hasičského 

areálu na Palhanci, kterou provede do konce měsíce 

dubna fi rma Satro s.r.o.

Poslední schválenou investiční akcí je oprava 

a vybudování zámkové dlažby pod kontejnery v celé 

městské části. Zhotovení provede fi rma, která před-

loží nejnižší cenovou nabídku, předpokládaná cena je 

150.000 Kč včetně DPH.

Zastupitelé dále schválili prodej sekacího trakto-

ru Karsit, zařízení bude nabídnuto občanům formou 

obálkové metody, jak je uvedeno v  dalším článku 

tohoto Okénka.

Zastupitelé schválili nákup silničního zametače, 

typ MK110 SVEEPER včetně nádoby. Cena zametače 

je 49.000 Kč vč. DPH a bude sloužit k novému traktoru.

Starosta následně seznámil zastupitele se zá-

měrem vedení Statutárního města Opava vykoupit 

pozemky a vytvořit průmyslovou zónu v katastrálních 

územích Vávrovice a Jaktař.

Zastupitelé rovněž schválili úpravu územní-

ho plánu z  důvodu výstavby garáže u  jednoho 

z  rodinných domů. Schválená žádost bude po-

stoupena na magistrát Statutárního města Opa-

va - odbor hlavního architekta.

Všechny body programu byly schváleny jed-

nohlasně.
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V  městské části přibude pět modrých kontej-

nerů určených pro papír, karton a kartonové obaly 

z důvodu jejich nedostatečné kapacity.

Kontejnery budou umístěny u Kulturního domu 

v Držkovicích, na ulici Jantarové ve směru od Držko-

vic, u  hřiště ve Vávrovicích a  dále u  kolejí Slezské 

univerzity a hasičské zbrojnice na Palhanci.

NOVÉ KONTEJNERY NA PAPÍR
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Statutární město Opava obnovilo jednání 
o vybudování průmyslové zóny v katastru Vávro-
vic a  Jaktaře. Zóna by měla být umístěna mezi 
areálem cukrovaru a silnicí I/11 (Opava - Krnov) 
se začátkem za areálem ZD Hraničář. Celková za-
mýšlená plocha průmyslové zóny, kterou bude 
rozdělovat plánovaný severní obchvat – západní 
část, bude asi 25 ha. Dle územního plánu je uva-
žováno o maximálně středně těžkém průmyslu.

Odbor majetku města již obeslal všechny 
majitele pozemků, kterých se plánovaná průmy-
slová zóna týká a na polovinu března je plánova-
ná schůzka s těmito majiteli.

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA

Stávající traktor, který byl používán 10 let 

a  odpracoval 2412 moto hodin, bude odpro-

dán obálkovou metodou. Nabídky je možné 

doručit na  úřad městské části do  21.3.2016 

do  16 hodin, následně bude vybrán vítězný 

zájemce.

Minimální cena traktoru je stanovena 

na  20.000 Kč, dle znaleckého posudku stav 

stroje odpovídá stáří a  nasazení v  provozu, 

stroj byl řádně a pravidelně servisován. Trak-

tor vykazuje vůli řízení (možná oprava), elek-

tromagnetická spojka po zahřátí spíná nepra-

videlně (možná výměna) a  pneumatiky jsou 

opotřebeny ze 70 %.

Zájemci se mohou na traktor po telefonic-

ké domluvě na čísle 604 229 420 podívat.

Zastupitelstvo městské části rozhodlo o  za-

koupení nového traktoru Karsit pro údržbu zeleně. 

Příslušenstvím tohoto traktoru bude zametač, který 

bude využíván pro úklid chodníků a případně i cest.

Cesty v majetku města uklízí pravidelně Tech-

nické služby Opava, cesty v majetku Správy a údrž-

by silnic uklízí tato společnost. V  mezidobí mezi 

pravidelnými úklidy může být využit v případě po-

třeby nově zakoupený traktor se zametačem. Cena 

traktoru byla 147.990 Kč s DPH.

NOVÝ TRAKTOR PRO SEČENÍ A ÚDRŽBU

PRODEJ POUŽITÉHO
TRAKTORU KARSIT

10 let v užívání, 2412 moto hodin, řádně servisován

Odprodej obálkovou metodou 
(minimální cena 20.000 Kč)

Nabídky podávejte do 21.3.2016 
do 16 hodin na úřad MČ Vávrovice.

Bližší informace na tel. čísle 604 229 420.

Zákon o  svobodném přístupu k  informacím 
ukládá povinným subjektům, mezi které patří 
i  městská část, zveřejnit do  1. března údaje o  své 
činnosti v oblasti poskytování informací za předchá-
zející kalendářní rok. Za období roku 2015 nebyla 
na úřad podána žádná písemná žádost o informace.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
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POZVÁNKA NA TURNAJ

T. J. SOKOL Vávrovice pořádá v sobotu 2. 4. 2016 v 10.00 hodin
 v Tenisovém centru Opava na Karlovecké ulici

TURNAJ  V  BADMINTONU – ČTYŘHRA  SMÍŠENÝCH  DVOJIC
Podmínka pro účast v turnaji: alespoň jeden z páru musí mít trvalé bydliště v městské části 

Vávrovice (Držkovice, Karlovec, Palhanec, Vávrovice). Startovné: 100 Kč na osobu. 

Přihlášky budou přijímány do 30.3.2016 na e-mailové adrese sokolvavrovice@seznam.cz. 

Počet účastnících se párů je omezen (max. 24), systém hry se upřesní před turnajem.  

Propozice turnaje:
09.30 hod. prezentace 

09.45 hod. losování

10.00 hod. začátek zápasů

V pátek 4. března 2016 proběhlo otevírání obá-

lek výběrového řízení na vybudování chodníku mezi 

mrazírnami a bytovými domy (štajmankami). Zví-

tězila fi rma Ostravské stavby, a.s., jejíž nabídka byla 

nejvýhodnější.

Hotový chodník by měl být předán do užívání 

do konce května 2016 a jeho vybudování by mělo 

zvýšit bezpečnost chodců mezi Karlovcem a  Pa-

lhancem.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA CHODNÍK U ŠTAJMANEK

Pracovníci úřadu městské části provedli 

úklid plochy na ulici Vávrovické u železniční vleč-

ky vedoucí do Mlýnu Herber. Na ploše od cesty 

až po  nosníky byly vykáceny náletové poros-

ty a  plocha byla pocepákována. Pozemek je 

ve vlastnictví města, státu a Mlýnu Herber.

Při výstavbě obchvatu města je s touto plo-

chou počítáno jako se skládkou stavebního ma-

teriálu a parkovištěm pro techniku.

ÚKLID NA PALHANCI

18.00 hod. předpokládaný konec turnaje a přesun  

 po vlastní ose do sokolovny ve Vávrovicích

18.30 hod.   vyhlášení výsledků + malé občerstvení



7

V  období od  1.  do  13.  ledna 2016 pro-
běhla tradiční Tříkrálová sbírka, 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  nainstalovaným otočným 
sedadlem pro klienty denního stacionáře 
s omezenou hybností.

Dostane se i na chráněné bydlení a pod-
porované bydlení s  následnou péčí, které 
potřebuje rekonstrukci prostor, rekonstrukci 
sociálního zařízení či obměnu nevyhovují-
cího vybavení bytů. Podpořeno bude také 
Mateřské centrum Neškola.

Celkem se v  naší městské části vybralo 
37.210 Kč – 21.097 Kč bylo vybráno ve  Vá-
vrovicích, 8.938 Kč na  Palhanci, 3.825 Kč 
na  Karlovci a  3.350 Kč v  Držkovicích. Oproti 

sbírce na začátku roku 2015 se vybralo o té-
měř 5.000 Kč více!

Charita Opava tímto děkuje všem, kteří 
se na sbírce podíleli.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Od  vydání posledního Okénka proběhly 
valné hromady SDH Vávrovice, SDH Palhanec 
a SDH Držkovice a Rybářské party hic z Váv-
rovic, kde byla zhodnocena činnost minulé-
ho roku.

Největší změna nastala v  SDH Palha-
nec, kde po desetiletém působení odstoupil 
z  funkce velitele JSDH Eduard Kolb. Staros-
ta městské části mu mimo jiné poděkoval 
za  odvedenou práci a  předal mu pamětní 
list.

Novým velitelem JSDH Palhanec se stal 
Jakub Grigar, který je zároveň zastupitelem 
městské části.

Mimo to proběhla 21.2.2016 rovněž valná 
hromada 9. okrsku Pavla Křížkovského. Tento 

Okrsek zahrnuje sbory dobrovolných hasičů Bru-
movic, Držkovic, Holasovic, Neplachovic, Zadků, 
Kamence, Loděnice, Skrochovic, Štemplovce, 
Úbla, Vávrovic a Vlaštoviček. 

Starostou okrsku je Alois Bartkovský z Lodě-
nice, velitelem pak vávrovický Marek Bartusek.

VALNÉ HROMADY OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ
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•  Víte, že rok 2016 byl vyhlášen OSN Mezi-

národním rokem luštěnin? Vávrovická škola se 

v této souvislosti zapojí do nejrůznějších aktivit, 

spojených s  tímto motem. Jedním z  význam-

ných počinů je organizace potravinové sbírky 

u příležitosti opavského Dne Země.

•  A  víte, že v  letošním roce si připomínáme 

700. výročí narození významného českého 

panovníka Karla IV.? Datum narození připadá 

na  14. 5. 1316. Starší děti již při této příleži-

tosti navštívili v  Domě umění unikátní výstavu 

Magičtí Lucemburkové. A k dalším aktivitám se 

chystáme.

•  Provoznímu zázemí školy začal sloužit „Do-

meček“, který je nepřehlédnutelnou dominan-

tou školního dvora. Jeho rekonstrukce proběhla 

v listopadu 2015 z prostředků školy a po kolau-

daci 21. ledna 2016 slouží jako nářaďovna, sklad 

a dílna. Na jaře proběhne ještě závěrečné osáze-

ní střechy zelení.

•  Ve dnech 15. a 16. ledna se konal zápis dětí 

do 1. ročníku. Ke dni zápisu bylo přijato 11 no-

vých prvňáčků, u dalších tří bylo v zákonné lhůtě 

podáno přerušení řízení. 

•  Mateřinka ve  spolupráci s  Klubem rodičů 

uspořádala v únoru tradiční masopustní průvod 

obcí.

•  Dne 4. března se konal tradiční Karneval 

s nocováním ve škole. Maminkám, možná i  ta-

tínkům, děkujeme za zajištění bohatého občers-

tvení a dárků do tomboly.

•  V letošním roce oslavíme jubilejní 10. výročí 

školní zahrady. Oslavy budou rozloženy do dvou 

termínů. Od 12. dubna bude opavské veřejnosti 

přístupná výroční výstava v prostorách Základní 

umělecké školy na  Solné 

ulici v Opavě „Příběh zahra-

dy“. Tímto vás zveme v ten-

to den v 17 hodin na slav-

nostní zahájení. Druhá část 

oslav proběhne 11. 6. Zahradní slavností v  sa-

motném areálu školy. V  souvislosti s  oslavami 

výročí chceme vzdát poctu Miroslavu Pacnerovi, 

autorovi a tvůrci naší zahrady, který se desetile-

tého výročí nedožil (zemřel 18. 10. 2015 ve věku 

77 let). Chystáme také samostatný prezentační 

letáček.

• Školáci se budou již tradičně prezentovat při 

letošních oslavách Dne Země v neděli 17. 4. 2016 

(náhradní termin 24. 4.) od 14 – 18 hodin, a to 

nejen na ofi ciálním místě konání v Janáčkových 

sadech na  Náměstí Osvoboditelů, ale i výroční 

výstavou k 10. výročí školní zahrady v prostorách 

opavské ZUŠ na Solné ulici.

•  Děti základní školy se zapojily do  různých 

dovednostních soutěží. Některé z  nich již pro-

běhly a  úspěšní reprezentanti přinesli ocenění, 

na  výsledky dalších si ještě počkáme. Úspěš-

ným reprezentantům děkujeme a gratulujeme! 

A  rádi bychom také poděkovali organizátorům 

školního turnaje v  ping-pongu, který se konal 

4. 2. ve vávrovické Sokolovně.

•  Po  dvou letech se škola zapojila do  výzvy 

IKEA „Spolu s vámi“, která spočívá v hodnoce-

ní projektů na  změnu prostředí škol v  soula-

du s  tvorbou a  ochranou životního prostředí. 

Přihlášené projekty hodnotí odborná poro-

ta, výsledky budou přístupné na  internetu 

od 7. března. Škola se do výzvy přihlásila s pro-

jektem „Domeček“.

ŠKOLA
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•  Ve  II. pololetí školního roku 2015/2016 

probíhá shromažďování podkladů pro podrob-

nou analýzu stávajících podmínek, která bude 

sloužit vedení školy pro zpracování další tříleté 

Strategie rozvoje na  období 2016-2019. Ve  hře 

je zejména další rozvoj směrem k trvale udržitel-

nému životu. Děkujeme žákům a rodičům, kteří 

se zapojili do externí analýzy Mapa školy 2016,  

zpracované společností Scio.cz.

•  Zápis dětí do  mateřské školy pro školní rok 

2016/2017 se uskuteční ve dnech 3. a 4. května 

od 8-16 hodin.

•  Ve dnech 9. – 13. května pořádá škola další 

z pobytů v přírodě, tentokrát v prostředí Vranov-

ské přehrady. Dochází tak k  přerušení střídání 

dvouletých družebních výjezdů na  Slovensko, 

a to s ohledem na problematickou dopravní si-

tuaci.

Výzva ke sběru tříděného odpadu. 
Jak se orientovat v separovaných odpadech?

Již několik let se v  rámci různých ekolo-

gických programů snažíme snižovat množství 

komunálního odpadu končícího na  skládce 

a předávat jej k recyklaci. Jsme rádi, že se nám 

podařilo získat pro tuto myšlenku již nemálo 

občanů naší městské části. Prosíme, věnujte 
pozornost následujícím návodům:

PLASTOVÁ VÍČKA
Sbíráte-li plastová víčka, dáváte tím možnost 

využití tohoto odpadu ke zpracování a dalšímu 

využití v textilním průmyslu nebo stavebnictví.

Sbírejte jen víčka Pet lahví! Ta ostatní 

– od  různé kosmetiky, hygienických přípravků, 

papírových obalů apod. patří do žlutého kontej-

neru na plasty. Usnadníte nám tím další třídění, 

kdy je děti rozdělují podle barev.

ELEKTROODPAD
Umožňujeme občanům obce odevzdávat 

drobný elektroodpad včetně použitých baterií 

u  nás ve  škole společně s  velkými nefunkčními 

elektrospotřebiči.

Vzhledem k  tomu, že stále narůstá 
množství odevzdávaných velkých elektro-
spotřebičů, upravujeme jejich sběr vždy 
na první týden v měsíci. Poté budeme organi-

zovat odvoz. Žádáme vás o dodržení tohoto pra-

vidla, aby nám tento odpad zbytečně nezabíral 

skladovací prostory. Drobný elektroodpad a  ba-

terie můžete odevzdávat v průběhu celého roku. 

HLINÍK
Po dohodě s odběratelem hliníkového odpa-

du dochází k úpravě sběru této komodity. Ode-

vzdávat můžete tenkostěnný hliník vytříděný 

od  plechovek a  hrubostěnného hliníku (žaluzie 

apod.). 

Jak poznat, co je hliník a co už ne?
U plechovek snadno. Je-li na plechovce recy-

klační značka ALU a nedrží-li na plechovce mag-

net, jde o hliníkový obal.

Jde-li o víčka potravin, pokrčíte-li je a zůsta-

nou v  pokrčeném tvaru, jde o  hliník. Rozbalí-li 

se, pak takový odpad patří do  plastu. Prosíme, 

abyste tenkostěnný hliník omyli od  zbytků po-

travin. Uskladňujeme jej ve škole a po jisté době 

jeho větší množství zapáchá. Je-li hliníkový obal 

polepený z větší části papírovou etiketou, patří 

do směsného odpadu. Děkujeme.

Pozor! Toto pravidlo platí i pro různé sáčkové 

obaly, které se jeví na první pohled jako hliníko-

vé. Obaly od kávy, chipsů apod. nejsou z hliníku 

a patří rovněž do plastů.

Děkujeme, že spolu s  námi podnikáte 
krůčky k ochraně planety.



Myslivecký rok tradičně končí 31.3. a  tak před 
koncem roku je její tradicí, součástí a nutností sčítání 
zvěře. Tento úkon se provádí poslední nebo předpo-
slední víkend v  únoru. Drobná zvěř hledá v  počasí, 
které bylo deštivé, především krytinu a tak se její vý-
skyt hodně složitě mapuje, velkou pomocí jsou stopy. 
Srnčí zvěř je lépe k vidění. Například letos na hranici 
naší honitby a Holasovic bylo k vidění přes 50 kusů.

Vánoční krmení, které probíhá za dobrého počasí 
24.12., se snažíme spojit s  poklidnými vánočními 
svátky. Kdy tátové vezmou děti na procházku a k té 
příležitosti půjdou zvířátkům dát něco dobrého 
na  zub. Bohužel letos se příliš nevyvedlo. Krmná 
zařízení byla v lesíku směrem na Jamnici zničena ne-

známými vandali. A tak místo poklidných Vánoc jsme 
museli řešit další starost.

Aby toho nebylo málo, tak nás tři týdny po Váno-
cích informoval Odbor životního prostředí Magistrátu 
města Opavy, že u nás bude dělat kontrolu krmných 
zařízení. Náhoda?! Vesměs je to jedno. Kontrola byla 
provedena 5.2. 2016 a dopadla dle očekávání dobře. 
Máme v  dobrém stavu dostatek krmelců, slanisek 
a zásypů na našich 1 300 ha. 

Upozornění: 19. 3. 2016 ve 14:00 proběhne 
výroční valná hromada v KD Vlaštovičky!

Jakub Morbitzer, předseda spolku
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MYSLIVECKÉMU SPOLKU KONČÍ MYSLIVECKÝ ROK

Muži a dorost trénují již od poloviny ledna. 
K  přípravě jsou využívány tělocvičny na  ZŠ Ed-
varda Beneše a SŠ strojní průmyslové a pak sa-
mozřejmě cesty kolem naší vesnice, které slouží 
ke krátkému výběhu. 

Začátkem ledna jel kombinovaný výběr 
na soustředění do Nového Pole u Rýmařova. Se-
hrál zde 2 přátelské zápasy. S  dorostem Rýma-
řova vyhrál 7:4 a s rezervním týmem Rýmařova 
prohrál 2:6. Soustředění se zúčastnilo 20  fot-
balistů, kteří si museli sami vařit. Největším 
žroutem a gurmánem byl opětovně Kuba Skalík. 

Nejlepším rekordmanem v krájení cibule byl vy-
hlášen Ondřej Levák s rychlostí 5 ks/ hodinu. 

Po návratu ze soustředění ještě muži sehráli 
2 přátelské zápasy na  umělé trávě v  Kravařích. 
Nejdříve porazili Dolní Životice 4:3 a o týden poz-
ději Služovice 3:1. Dorostenci samostatně sehráli 
pouze jeden přátelský zápas, a to na umělé trávě 
v Kylešovicích, kde nečekaně porazili kombino-
vaný dorost Slavie Opava 7:3. 

Naši nejmenší začali s  přípravou později. 
Chodí vždy v pátek do tělocvičny na ZŠ Englišova 
a v sobotu na naše hřiště. 

FK NOVA VÁVROVICE JE V PLNÉ PŘÍPRAVĚ NA NOVOU SEZÓNU
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Po  loňské rekonstrukci sprchové buňky pokračují 

před chystanými oslavami 50. výročí založení klubu, 

na kterých by se jako hlavní host měla představit v so-

botu 2. července Fotbalová jedenáctka Vladimíra Men-

šíka, stavební úpravy v kabinách i v letošním roce. 

  Na  základě výběrového řízení provádí fi rma 

Grambal-stavby s.r.o. rekonstrukci WC, betonových 

podlah v šatnách a chodby, kterou kompletně hradí 

MČ Vávrovice. V pátek byl proveden druhý epoxidový 

nátěr podlah a v následujících dnech nás čeká prove-

dení malby v šatnách domácích i hostů, úklidu a vy-

třídění nepotřebného harampádí a ve spolupráci se 

stolařem p. Gottlicherem drobné úpravy lištování stěn 

a stropů, instalace rohové vestavěné skříně a prodlou-

žení lavic v šatně domácích. Do oslav pak ještě vyba-

víme chodbu další vestavěnou skříní a v průběhu jara 

provedeme svépomocí obnovu venkovního nátěru 

kabin, barvu uhradí MČ Vávrovice.

Ing. Jaromír Blaščík, předseda klubu

FOTBALOVÝ KLUB NOVA VÁVROVICE V PŘÍPRAVÁCH NA 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ

Bohužel letos se nemohl kvůli počasí usku-
tečnit Sněhový turnaj v  malé kopané. Sněhová 
nadílka v první části měsíce ledna roztála, hřiště 
bylo tudíž hodně podmočené a hra nebyla možná. 

Upozornění: 13.3. 2016 ve 14:00 proběhne 
výroční valná hromada v Sokolovně!

Jakub Morbitzer

1



březen
Gančař Miroslav (55 let)

Hanelová Miroslava (55 let)

Hanel Jaromír (60 let)

Galvasová Lumíra (60 let)

Štalzer Dalibor (60 let)

Černínová Jana (70 let)

Hanušová Marie (70 let)

Ficková Drahomíra (92 let)

Polová Jiřina (93 let)

duben
Repka Ivan (50 let)

Gillig Daniel (50 let)

Blaščík Pavel (55 let)

Beinhauerová Miluše (55 let)

Vavrla Zdeněk (60 let)

Čechová Hana (60 let)

Koudela Jiří (65 let)

Káč Dětřich (70 let)

Konečná Zdeňka (70 let)

JUBILANTI

• Vymalování šatny a spodní části soklu v sálu 
Sokolovny ve Vávrovicích.

• V Domu služeb byla osazena ochranná 
skříňka na nový plynový kotel.

• V Držkovicích bylo doplněno označení ulic 
Držkovická a Polská.

• Byla provedena pravidelná údržba pivních 
setů, které byly poškozeny v průběhu léta.

• Na Karlovci byl dle plánu pokácen starý 
strom, provádění jarního ořezu větví.

• Pravidelná schůzka starostů městských částí 
v Komárově na téma kanalizace a čističky 
odpadních vod.

• Zaslána žádost o zřízení nového místa Czech-
Point na úřadě městské části.

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ

V případě, že si nepřejete být uvedeni mezi 

jubilanty, kontaktujte úřad Městské části.

Blahopřejeme!

Od  1. března 2016 došlo k  úpravě provozní 

doby pošty ve Vávrovicích. Dopoledne bude ote-

vřeno jako doposud od 8 do 10 hodin, odpoledne 

pak bude otevřeno v pondělí od 15 do 17 hodin 

a od úterý do pátku od 14 do 15 hodin.

Změna byla provedena na popud České poš-

ty a vedení obce ji nemohlo nijak ovlivnit.

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
ČESKÉ POŠTY VÁVROVICE

Šachový turnaj na Palhanci vyhrál opět Ka-

mil Janiš, druhý byl Zdeněk Midrla a třetí Roman 

Midrla. Pořadatelé se už nyní těší na další ročník 

tradičního turnaje.

ŠACHOVÝ TURNAJ

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.
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