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KALENDÁŘ AKCÍ

NA KOLE DO OPAVY NA FIDORKU, DO KRNOVA NA KOFOLU
17. 9. 2016, startovat se bude v Opavě u Městského koupaliště a v Krnově u Petrova 

rybníku. Cestou bude připravena řada zajímavých stanovišť.

ŠACHOVÝ TURNAJ  

1. 11. 2016 - 28. 2. 2017, v restauraci „U Lávky“ na Palhanci 
Pořádají palhanečtí šachisté, přihlášky u paní Vrbické na čísle 736 619 307.

 VEČER SENIORŮ 2016  

26. 11. 2016, 16:00 hod., Kulturní dům Držkovice

SETKÁNÍ SLOŽEK SE ZASTUPITELI MČ  

2. 12. 2016, 17:00 hod., Kulturní dům Držkovice 

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

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice.

HLEDÁME VEDOUCÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 

Máte volné alespoň jedno odpoledne v týdnu?  
Jste spolehliví a kreativní?

Jste nadšení pro práci s dětmi?
 

Pokud ano, pak jste to právě Vy, kdo se do našeho týmu hodí. Zprostředkujeme zaměstnání 

na dohodu o provedení práce nebo ŽL. Vybavíme vás vlastní metodikou a materiály k výuce.

Nabídka:
Angličtina pro nejmenší, konverzace – Florbal – Tanečky, aerobik, moderní tanec 

Hra na fl étnu – Švadlenka – S výtvarkou kolem světa – Sportovní a míčové hry

Jste student, rodič, dobrovolník? Vidíte se na této pozici?

Pak nám napište a pošlete své CV na: zsvavrovice@seznam.cz.

Těšíme se na vás.



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,

prázdniny a  čas letních dovolených jsou 

za námi a vám se dostává do rukou další čís-

lo našeho Okénka.

Letní měsíce byly opět bohaté na kulturní 

a sportovní dění v naší městské části.

Podařilo se nám dokončit rekonstrukci naší 

knihovny v  Domu služeb ve Vávrovicích, kdy 

došlo k opravě elekroinstalace, opravám omí-

tek, výmalbě a vybavení novým nábytkem.

V rámci první etapy oprav byly na ulici 

Jantarová opraveny propadlé kanalizační 

poklopy. Dále byly vyměněny a nově napo-

jeny silniční vpustě před Domem služeb, kdy 

by tato oprava měla řešit dlouhodobý pro-

blém při přívalových srážkách, při kterých 

docházelo k zaplavování sklepů přilehlých 

budov.

Městská část zakoupila tři kusy chemic-

kých WC, které budou dlouhodobě umístěny 

na hřišti FK NOVA Vávrovice a mimo fotbalo-

vou sezonu budou tato WC využita pro kul-

turní akce pořádané naším úřadem.

Na srpnovém zasedání zastupitelstva 

byla předložena studie revitalizace parku ve 

Vávrovicích. Dvě studií navrhované varianty 

naleznete uprostřed tohoto vydání Okénka 

a  budu rád, pokud se občané k těmto návr-

hům vyjádří.

Koncem měsíce července zasáhly naši 

městskou část velké přívalové deště, které si 

vyžádaly aktivaci našich hasičských  zásaho-

vých jednotek z Vávrovic a Palhance. Příva-

lová voda z  polí nad železniční tratí ve  Vá-

vrovicích se vylila z  melioračních přikopů 

a  opětovně vypla-

vila zahrádkářskou 

kolonii, zahrady 

a sklepy na ulici No-

vosvětská a  Chme-

lová. V  současné 

době řešíme vyčiš-

tění těchto příkopů 

ve  spolupráci s  od-

borem majetku magistrátu Statutárního 

města Opava, aby se situace pokud možno 

neopakovala.

Letní sezona byla v  naší městské části 

velmi bohatá na  kulturní a  sportovní akce, 

které uspořádala naše občanská sdružení 

i  úřad městské části. Slavila se výročí zalo-

žení našich spolků – na začátku června pro-

běhla slavnostní schůze k 110. výročí založe-

ní SDH Držkovice, o měsíc později pak 50 let 

od založení oslavil FK NOVA Vávrovice. Osla-

vy se konaly společně s tradiční neckyádou.

V polovině července oslavilo SDH Palha-

nec 95 let a vyvrcholením celého léta byly 

14. slavnosti městské části v Držkovicích.

Na přípravu všech těchto akcí bylo vy-

naloženo nemalé úsilí organizátorů. Děkuji 

všem členům občanských sdružení, zaměst-

nancům úřadu městské části a  spřáteleným 

sponzorům za  ochotu a  pomoc při realizaci 

našeho kulturního léta.

Přeji všem občanům pěkné babí léto 

a podzimní dny.

starosta
3



4

Sedmnácté jednání zastupitelstva se 

uskutečnilo 30.5.2016 za účasti všech členů za-

stupitelstva.

Zastupitelé schválili tři investice - realizaci 

nového vybavení knihovny v Domu služeb, moni-

toring kanalizace na ulicích Novosvětská, K Celnici 

a Chmelová ve Vávrovicích a vypracování studie na 

renovaci parku ve Vávrovicích.

Dále zastupitelé schválili prodej pozemků 

soukromému vlastníkovi (zahrada a ostatní plo-

cha) a dohodu o pracovní činnosti pro pracovníka 

údržby veřejných prostranství.

Starosta dále předložil přehled hospodaře-

ní za loňský rok a místostarosta přednesl zprávu 

o činnosti úřadu.

V následující diskuzi se probíral územní plán 

a možnosti dočištění sečených ploch.

Všechny body programu jednání byly schvále-

ny jednohlasně.

Osmnácté jednání zastupitelstva se ko-

nalo 27.6.2016 opět za přítomnosti všech zastu-

pitelů.

Zastupitelé schválili výměnů tří kanalizačních 

vpustí na ulici Jantarové v prostoru před Domem 

služeb, kde po deštích stála voda. Výměna byla 

provedena včetně nového napojení do kanalizace.

Dále byla schválena oprava pěti  kanalizačních 

poklopů na ulici Jantarová, obě opravy byly reali-

zovány na konci srpna.

Schválena byla rovněž darovací smlouva 

s fi rmou Mondelez CR Biscuit Production, s.r.o. 

ve výši 50.000 Kč. Dar byl poskytnut na činnost 

mladých hasičů SDH Vávrovice a mládežnických 

týmů FK  NOVA Vávrovice. Posledním bodem 

programu bylo schválení programu a rozpočtu 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Termíny zastupitelstev: 
Další jednání zastupitelstva se uskuteční 

v pondělí 26.9. od 18 hodin a v pondělí 

31.10. od 18 hodin. Všechna jednání 

zastupitelstva jsou veřejná. Zveme k účasti 

všechny občany, kteří mají zájem o dění 

v naší městské části.

14. slavností městcké části. Všechny body pro-

gramu byly schváleny jednohlasně.

Devatenáctého jednání zastupitelstva 
se zúčastnilo 7 členů zastupitelstva, dva byli 

omluveni.

Zastupitelé schválili zakoupení tří kusů mo-

bilních toalet, které budou umístěny na hřišti 

FK  NOVA Vávrovice a budou v majetku městské 

části.

Dále zastupitelé schválili dotační smlouvy 

pro SDH Vávrovice a FK NOVA Vávrovice, obě na 

25.000  Kč. Dotace byly uděleny díky daru fi rmy 

Mondelez CR Biscuit Production, s.r.o.

Zastupitelé rovněž vzali na vědomí studii pro-

veditelnosti úprav parku ve Vávrovicích.

Na závěr starosta informoval o defi nitivní 

podobě slavností městské části a místostarosta 

přednesl zprávu o činnosti úřadu.

V termínu pátek 7. a sobota 8. října 2016 

proběhnou volby do krajských zastupitelstev. 

V  pátek budou volební místnosti otevřeny od 

14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin. 

Pro naši městskou část bude volební místnost 

jako obvykle v budově úřadu městské části.

KRAJSKÉ VOLBY
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Po  celý školní rok musely holky z  obce 

Vávrovice (Klára Pírková, Veronika Konečná 

a  Karolína Konečná) s  celou svou skupinou 

trénovat, aby mohly zdolat kolo kvalifikace 

a  dostat se mezi nejlepší skupiny České re-

publiky. Odměnou jim byla stříbrná medaile 

a  titul Vicemistryně ČR v  kategorii sedmice 

junior baton.

Počátkem června vyjely mažoretky AMA 

na  Mistrovství Evropy do  chorvatské Crik-

venice, kde holky reprezentovaly skupinu 

v  několika sestavách a  kromě jiných titulů 

si odvezly ty nejcennější v  podobě zlatých 

medailí za pódiovou sestavu i defilé.

Posledním krokem dlouhé cesty bylo 

Mistrovství světa v Praze. Dne 23. 8. 2016 se 

děvčata z  mažoretkové skupiny AMA Opava 

vypravila na  cestu do  Prahy, kde je čekal 

čtyřdenní boj o  mistrovské tituly. V  účasti 

devíti zemí z  celého světa předvedly naše 

holky nejpovedenější sestavy a  odvezly si 

nádherná umístění i tituly. Největším zážit-

kem byl poslední den soutěže, kde si skupina 

AMA vybojovala „zlatý hattrick“ a  obsadila 

první místa ve  všech věkových kategoriích 

mini mixů (sestavy s  hůlkou a  třásněmi).  

Poděkování za reprezentaci nepatří jen výše 

zmíněným děvčatům, ale také jejich trenér-

kám Hance Stromské a Barboře Steinwirtho-

vé. Za tento výkon jim děkujeme.

Radka a Roman Koneční

Vedení městské části Vávrovice gratu-
luje holkám k vynikajícím úspěchům!

MAŽORETKY Z VÁVROVIC NEJLEPŠÍ NA SVĚTĚ
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Desátou zahradní slavností byl zahájen nový 

školní rok 2016/2017. Po tradičním úvodu v am-

fi teátru si všichni prohlédli školní prostory, které 

po  prázdninovém malování doznaly nepřehléd-

nutelných změn. Ty jsou výsledkem plánovitého 

zkvalitňování podmínek pro vzdělávání. 

Ve školním roce 2016/2017 se ve třech třídách 

s pěti ročníky vzdělává 47 dětí.  V mateřské škole, 

kde letos poprvé přijali i děti mladší tří let, přesto 

zůstává volné místo.

Školáci vstoupili do  jubilejního roku, neboť 

v jeho závěru si slavnostní akademií připomenou 

95. výročí od výstavby školní budovy. 

S novým rokem přichází nové výzvy a projek-

ty.  Z června pokračuje již zahájený druhý ročník 

Envicupu, zaměřeného na  spolupráci opavských 

malotřídních škol v  oblasti environmentálního 

vzdělávání. 

Ve  spolupráci s  polskou školou v  Ratiboři se 

rozběhl mezinárodní projekt integrace ve  výuce, 

kultuře a  sportu, podpořený Euroregionem Si-

lesia. V  rámci tohoto projektu, se učitelé budou 

v následujícím půlroce vzájemně vzdělávat v čes-

kém a  polském jazyce, vymění si zkušenosti se 

vzděláváním v  jednotlivých 

zemích.  Účastníci z  obou 

stran hranice stráví spo-

lečně dva třídenní pobyty 

v  polských Beskydech. Nej-

prve se vzájemně poznají učitelé v Brenne a v pro-

sinci se žáci obou škol zúčastní společného pobytu 

ve Visle. Celý projekt vyvrcholí příští rok v dubnu 

v partnerské škole v Ratiboři. Koordinátorem pro-

jektu je polská škola, vávrovičtí jsou v něm part-

nerem. Projekt byl podpořen částkou přesahující 

1 milion korun.

Do  dalšího roku vstupuje také mezinárod-

ní vzdělávací projekt Ekoškola. Ten již ve  škole 

za  šest let zdomácněl a  díky osvětě na  něm 

spolupracují, přímo či nepřímo, mnozí občané 

Vávrovic. Pokud jde o  veřejnou činnost, pak lze 

za  významné označit vliv školáků na  důsledné 

třídění odpadů v obci. Mnozí si již zvykli odevzdá-

vat ve škole víčka PET lahví, hliník, drobné i větší 

vysloužilé domácí elektrospotřebiče či baterie. 

Nezanedbatelný podíl lze spatřit také při sběro-

vých akcích starého papíru.

A pro oživení přicházíme s upozorněním 
týkajícím se sběru výše uvedených odpadů. 
Elektropřístroje přijímáme vždy první tý-
den v měsíci. Poté je předáváme k odvozu. 
Hliník, víčka a  baterie můžete přinášet 
po  celý školní rok. A  papír sbíráme vždy 
na podzim a na jaře vždy po celý týden. 

Po  dvou měsících zdánlivého klidu tak škola 

opět ožívá. Průběh školního roku můžete i vy sle-

dovat na www.zsvavrovice.cz.

Mgr. Pavel Gregor,
ředitel ZŠ a MŠ Vávrovice

ŠKOLA OŽÍVÁ

Základní škola a Mateřská škola 

Opava-Vávrovice pořádá

PODZIMNÍ SBĚR 
STARÉHO PAPÍRU

19. – 23. 9. 2016
KONTEJNER PŘED ŠKOLOU 

VE VÁVROVICÍCH



Vedení městské části nechalo 

zpracovat studii pro revitalizaci par-

ku ve Vávrovicích, níže naleznete 

popis návrhu studie a na následu-

jící dvoustraně pak návrhy včetně 

legendy.

Dendrologický průzkum, který 

studii předcházel, ukázal, že je po-

třeba bez ohledu na plánovanou 

revitalizaci vykácet tři ze vzrost-

lých lip a smrk pichlavý, který bývá 

osvětlený v době vánočních svátků. 

Lípy jsou duté, mají kořenové nábě-

hy a  jsou napadené dřevokaznými 

brouky či jmelím. Smrk je pak z více 

než 50 % suchý.

Vykáceny by dle studie měly být i thuje u dět-

ského hřiště a náletové dřeviny. Ostatní vzrostlé 

stromy by byly při revitalizaci zachovány a ošetřeny.

STUDIE PARKU VE VÁVROVICÍCH

POPIS NÁVRHU STUDIE REVITALIZACE PARKU
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Řešené území je centrálním prostorem 

v  obci Vávrovice. Prostor je doposud užíván 

spíše jako dětské hřiště, které je umístěno 

v centrální části. Park je odpočinkovým a zá-

chytným bodem pro celé okolí. Návrhová část 

se snaží podchytit potenciál tohoto místa. 

Hlavní snahou je vytvořit místo s velkou šká-

lou využití pro různé věkové a sociální skupi-

ny. Celkově návrh dělí park na zóny.

Park je rozčleněn na několik charakterově 

odlišných částí, které jsou doplněny adekvát-

ním mobiliářem. Jedná se o  aktivní, klido-

vou zónu a  centrální shromažďovací plochu. 

Ve  středové části je vytvořena menší plocha 

právě pro setkávání místních obyvatel.

Jihozápadní území oddělené chodníkem 

bude aktivní částí. V návrhu se počítá s uplat-

něním nejen dětských prvků jako je pískoviš-

tě a další herní sestavy, ale taktéž prvků pro 

dospělé. Vybrány jsou zajímavé workoutové 

prvky, které budou sloužit k venkovnímu cvi-

čení. V  poslední době tyto prvky nacházejí 

velké uplatnění ve veřejném prostoru, kdy jej 

velmi často užívají všechny věkové skupiny, 

zejména pak rodiče, kteří hlídají své ratolesti 

na dětském hřišti.

Pro větší komfort v aktivní zóně parku jsou 

navrženy piknikové stoly a lavice. V budoucnu 

zde vytvoří přistínění nová výsadba zejména 

listnatých stromů. 

Vedení městské části uvítá konstruktivní ná-

vrhy či připomínky všech občanů, které je možné 

zaslat e-mailem, sdělit ústně v úředních hodi-

nách či vhodit do schránky úřadu.

(pokračování na straně 10)



723

108/2 108/1

lípa

jedle jedle

lípa lípa lípa

lípa

lípa

lípa

lípa lípa lípa lípa lípa
lípa

lípa lípa
lípa

lípa

jedle

borovice

borovice

lípa

sk
i s

tep
pe

r

Ai
r s

kie
r

Ai
r w

alk
er

Pa
ra

lel
 w

or
ke

r

informační tabule

houpačka zavěšená

houpačka kládová

popelnice
zábradlí

bet.zídka pod živým plotem

poklop šachty poklop šachty

poklop šachty

chodník

jímka

zastávka bus

zábradlí

soukromý objekt

studna

koš
sloup V.O.

sloup - V.O.rozhlas
lavičky

sloup V.O.

koš

koš
stojany na kola

info.tabule

sloup V.O.

stojany na kola

prolézačka

K CELNICI

JA
NT

AR
OV

Á

lípa lípa lípa

lípa

lípa

lípa

lípa

buk

dub

jedle

šlapáky

sakury

DĚTSKÁ ČÁST

kvetoucí záhon

kvetoucí záhon

hlohy
hlohy

hlohy

sakury

STÁVAJÍCÍ SESTAVA

NOVĚ CHODNÍK

PIKNICK ČÁST - STOLNÍ HRY

sakury

SHROMAŽĎOVACÍ 
PROSTOR

WORK OUTOVÉ PRVKY

posezení s kmenů
kácených lip

CIBULOVINY V TRÁVĚ

buk
zvýšené pískoviště se stolečky

jedle

SÍŤ S POPÍNAVKAMI

TRVALKOVÉ ZÁHONY

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

NADZEMNÍ VEDENÍ NN  ČEZ 

VEDENÍ O2

NEPROVOZOVANÉ VEDENÍ O2

VODOVOD SMVAK

VODOVOD  PŘÍPOJKY

PLYN PODZEMNÍ STL RWE

PODZEMNÍ VEDENÍ V.O. (ROZHLAS)

108/2

723

108/1

lípa

jedle jedle

lípa lípa lípa lípa

lípa

lípa

lípa

lípa lípa lípa lípa lípa
lípa

jedle

lípa lípa
lípa

lípa

borovice

borovice

Paralel wo
rker

Air walker

Air skier

informační tabule

houpačka zavěšená

houpačka kládová

popelnice
zábradlí

lavičky

bet.zídka pod živým plotem

poklop šachty poklop šachty

poklop šachty

chodník

jímka prolézačka

živičný chodník

sloup - V.O.rozhlas

sloup V.O.

zastávka bus

zábradlí

studna

lavičky

soukromý objekt

sestava se skluzavkou

pískoviště

lípa lípa lípa

lípa

lípa

lípa

lípa

buk

dub

jedle

jedle

šlapáky

posezení s kmenů
kácených lip

muchovník

sakury

DĚTSKÁ ČÁST

SHROMAŽĎOVACÍ 
PROSTOR

WORK OUTOVÉ PRVKY

PIKNICK ČÁST - STOLNÍ HRY

kvetoucí záhon

kvetoucí záhon

hlohy
hlohy

hlohy

SÍŤ S POPÍNAVKAMI

K CELNICI

JA
NT

AR
OV

Á

buk

kvetoucí záhon

koš

koš

koš

stojany na kola

stojany na kola

sloup V.O.

sloup V.O.
sloup V.O.

sloup V.O.

sloup V.O.

info.tabule

lípa lípa lípa

lípa

lípa

lípa

lípa

buk

dub

buk
jedle

jedle

šlapáky

posezení s kmenů
kácených lip

muchovník

sakury

DĚTSKÁ ČÁST

SHROMAŽĎOVACÍ 
PROSTOR

WORK OUTOVÉ PRVKY

PIKNICK ČÁST - STOLNÍ HRY

kvetoucí záhon

kvetoucí záhon

hlohy
hlohy

hlohy

SÍŤ S POPÍNAVKAMI

CIBULOVIN V TRÁVĚ

STUDIE PARKU NA POZEMCÍCH 108/1, 102/2,0723
V K.Ú. VÁVROVICE

STÁVAJÍCÍ LISTNATÉ STROMY

STÁVAJÍCÍ JEHLIČNATÉ STROMY

STÁVAJÍCÍ STŘÍHANÝ ŽIVÝ PLOT - LISTNATÝ

NOVĚ NAVRŽENÉ LISTNATÉ STROMY 15KS

NOVĚ NAVRŽENÉ JEHLIČNATÉ STROMY 2KS

STŮL S LAVICEMÍ  3XLAVIČKY - ŽIDLE  4X

LAVIČKY KLASICKÉ - BEZ OPĚRADLA  4KS / S OPĚRADLEM 5KS

NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY  250m2

ŠLAPÁKOVÉ ZPEVNĚNÉ PÁSY 55m (67ks)

TRÁVNÍK S JARNÍMI CIBULOVINAMI  420m2

OSVĚTLENÍ  4ks

PLOCHA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 350m2 / SHROMAŽĎOVACÍ PROSTOR 50m2

TRÁVNÍKOVÉ PLOCHY  2 900m2

NOVĚ NAVRŽENÉ KEŘOVÉ VÝSADBY 280M2

TRVALKOVÉ ZÁHONY  72M2

1:500Ing. Magda Cigánková Fialová

Městská část Vávrovice
Jantarová 288/18747 73 
Opava - Vávrovice

3 X A4

08-2016

STUDIEp.č. 108/1, 102/2, 723
k.ú. Vávrovice

Ing. Romana Šašinková, Bc.Adam Kořistka

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

NADZEMNÍ VEDENÍ NN  ČEZ 

VEDENÍ O2

NEPROVOZOVANÉ VEDENÍ O2

VODOVOD SMVAK

VODOVOD  PŘÍPOJKY

PLYN PODZEMNÍ STL RWE

PODZEMNÍ VEDENÍ V.O. (ROZHLAS)

A T E L I É R   Z A H R A D N Í  A  K R A J I N Á Ř S K É  A R C H I T E K T U R Y

Název akce:

Stupeň:

Datum:

Měřítko:
výkresu:
Číslo

Číslo pare:

Název výkresu:

Objednatel:

Lokalita:

Vedoucí práce:

Spolupráce:

sídlo: Bukovanského 2089/37, 710 00 Ostrava
ateliér: Českobratrská 7, 702 00 Ostrava
M:+420 604 826 200, E:magda.jiri@seznam.cz
                      www.zaka22.cz

Formát:

LEGENDA NÁVRHU: LEGENDA:

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

KATASTR172/2

ZAMĚŘENÍ

OPLOCENÍ -  ZEĎ

4

STUDIE - VARIANTA II.

Varianta I

Varianta II

REKONSTRUKCE A NOVÉ NÁVRHY 
PARKU VE VÁVROVICÍCH



10

Doplněny jsou o kvetoucí keře a trvalkové 

záhony, které budou kvést co nejdelší časový 

úsek. Jako zajímavý prvek pro optické od-

dělení budovy skladu a  parku byla vybrána 

lehká konstrukce z  ocelových lanek porostlá 

popínavými rostlinami. Dojde tak většímu 

ozelenění celého prostoru.

Severovýchodní strana je charakterově 

odlišná. Tento prostor bude částečně pone-

chán v  současném stavu a  vytvoří se tak kli-

dová zóna. Při sledování a zjišťovacím řízením 

přímo v řešeném prostoru byl sledován pohyb 

obyvatel a užitnost místa.

Nutností je otevření prostoru pro pěší 

v severovýchodní části parku, kde chybí spo-

jení mezi centrální částí a  křižovatkou vozo-

vek. Tato spojnice je čas od času již využívána 

místními a možná i z tohoto důvodu byl pře-

rušen živý plot rostoucí kolem parku. Navržen 

je chodník ze šlapáků, tvořen betonovými či 

kamennými kvádry. Chodník by měl usnadnit 

přesun obyvatel a  zamezit vyšlapávání trav-

natých částí. Doplněním bude bod se sezením 

pod korunami stromů v  přistíněné části par-

ku.

K  sezení jsou užity kládové lavice, vy-

tvořené seříznutím hran skácených stromů. 

Na konci chodníku je umístěn další záchytný 

bod. Jde o sezení pro krátkodobý odpočinek. 

Uplatnit jej můžou cyklisti i  kolemjdoucí. 

Umístěna by zde v  budoucnu mohla být 

i  informační cedule s  návazností na  obec, 

případně její historií či další zajímavosti 

o okolí.

Po  stránce zeleně bude park doplněn 

hlavně o  kvetoucí druhy jako jsou třešně 

a  lípy, v  případě keřového patra muchov-

níky, dříny, kaliny, hortenzie a  další. Vyš-

ší keře budou zespod vyvětveny a  vytvoří 

příjemný deštníkovitý tvar. Vybírány byly 

zejména přírodě blízké druhy, které nejen 

že zvýší biodiverzitu a  stabilitu území, ale 

taktéž nebudou esteticky závadné pro pod-

hled. Jelikož se jedná o  park v  menší obci, 

je nutností užívat méně cizokrajných druhů, 

které by narušily celkový dojem a  ráz. Dal-

ším kvetoucím elementem jsou trvalkové 

záhony uplatněny především v  centrální 

části prostoru. Ty budou vysazeny i s cibulo-

vinami a  docílí se tak dlouhé doby kvetení. 

Samostatně budou cibuloviny vysazovány 

i  do  trávníku ve  východní části parku, vý-

sledkem bude silný jarní aspekt, který bude 

velmi příjemný na pohled.

V  rámci návrhu, jehož základ je stejný, 

jsme vytvořili dvě varianty návrhu.

Varianta I. je nejlogičtější. Chodník jsme 

zúžili na  základní šířku 250  cm. Centrální 

plocha u nového vánočního stromu navazuje 

na  travnatou plochu a  otevírá se do  klidové 

části parku.

Odcloněn je pouze nepěkný pohled 

na  zadní části stavení v  jižním rohu. Clonu 

vytvoří smíšený záhon růží, hortenzií, stále-

zelených keřů a  trvalek. Nové pískoviště lo-

gicky lemuje plochu a  mezi přepážkami jsou 

stolečky na bábovky.

Varianta II. je bohatší na květinové záho-

ny. Ty lemují centrální plochu z  obou stran. 

Chodník jsme ponechali ve  stávající šířce 

a  rozdělili na  dvě zóny. Z  hladké zámkové 

dlažby vznikne pruh široký 250 cm pro prů-

chod a  zbylý pruh bude vydlážděn žulovými 

kostkami v  šířce 1  m. Do  žulové části se vlo-

ží lavičky, koše a  bude to zóna pro povídání 

a zastavení.
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Vážení občané, podzim už se nezadržitelně 

blíží a my opět jako každý rok přicházíme s ak-

tualitami a stručným nástinem řepné kampaně.  

Letošní v pořadí již 146. kampaň se zcela netra-

dičně rozjela bez obvyklých teplých zkoušek, 

tedy bez jakési předkampaňové cukrovarnické 

generálky. I přes tuto neobvyklost se nám po 

překonání menších obtíží podařilo kampaň 

úspěšně rozjet. Vzhledem k téměř optimálním 

podmínkám pro růst řepy a očekávaným vyso-

kým výnosům je před námi přibližně 130 dní 

kampaně, během kterých zpracujeme více než 

500 000 tun cukrové řepy. 

Údržbové období předcházející kampani 

bylo ve znamení řady generálních oprav a více či 

méně nákladných investic. Jednalo se především 

o rekonstrukci cest a ploch v areálu cukrovaru 

určených primárně pro skladování vyslazených 

řepných řízků. Z dalších větších investic zmiňme 

pořízení paletizéru na úsek balení a skladování 

cukru či rozsáhlou výměnu dopravních cest pro 

cukr moučku, která přispěla ke snížení mož-

nosti kontaminace cukru, a tím ke zvýšení jeho 

kvality. Z menších, avšak neméně významných 

investic, jmenujme například pořízení záložního 

zdroje pro dekantační stanici či centrální mazací 

systém pro surovárnu.

Každoročně také investujeme do minimali-

zace dopadu především kampaňového provozu 

na obyvatelstvo žijící v blízkosti cukrovaru. V le-

tošním roce byla dokončena hloubková studie 

na zmapování zdrojů hluku, ze které vyplynula 

řada protihlukových opatření, které budeme 

postupně realizovat. Stejně jako v předešlých 

letech platí i pro tento rok opatření k zajištění 

čistoty veřejných komunikací v průběhu svozu 

cukrové řepy.

Popřejme tedy společně opavským cukro-

varníkům bezproblémovou a úspěšnou kampaň. 

Zároveň nám dovolte, abychom vás pozvali na 

tradiční den otevřených dveří, během kterého 

blíže představíme technologii zpracování cukro-

vé řepy a ukážeme, co vše musíme udělat, aby-

chom vám mohli osladit život. O termínu konání 

vás budeme informovat prostřednictvím místní-

ho zastupitelstva.

MORAVSKOSLEZSKÉ CUKROVARY, A.S. – ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OPAVA

Opakovaně bychom chtěli požádat všechny 

občany, aby udržovali pořádek u kontejnerů, 

házeli do kontejnerů pouze to, co do nich patří, 

a v případě jejich naplnění nenechávali odpad 

u kontejnerových stání.

Jedná se zejména o kontejnery na ulici  Vo-

dárenská na Karlovci, U Lávky na Palhanci a dále 

na ulici Chmelová ve Vávrovicích.

Ke kontejnerům nepatří ani elektroodpad, 

který je možné zdarma odevzdat ve sběrných 

dvorech ve městě nebo u Záklaní školy ve Vávro-

vicích. Zároveň bychom chtěli požádat všechny 

majitele psů, aby po svých mazlíčcích na pro-

cházkách po městské části uklízeli exkrementy, 

vyhodit je můžou do nových košů k tomu urče-

ných, případně do popelnic označených MČ.

Exkrementy, byť v sáčku, v žádném případě 

nepatří do kontejnerů na plasty či sklo, neboť 

velmi znepříjemňují následné třídění odpadů na 

třídící lince!

NEPOŘÁDEK U KONTEJNERŮ
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V  sobotu 6. srpna bylo sehráno exhibiční 

fotbalové utkání Bobo Team (výběr rodiny Lai-

fertových) – Galus Team (výběr Davida Galvase), 

zápas, pořádaný k uctění 19. výročí úmrtí Václava 

Laiferta při mistrovském utkání Vávrovice – Stě-

bořice v dubnu 1997. Počasí bylo pro fotbal ideál-

ní, polojasno s teplotou 21 st. C. 

Zpočátku utkání měl více ze hry Galus Team, 

od 10. minuty se hra vyrovnala a šance se střídaly 

na obou stranách. V 15. minutě se k odraženému 

míči od  břevna po  hlavičce vlastního hráče dostal 

Roman Lichovník a nezištně přihrál na úplně volné-

ho Luboše Foltýna, který pohodlně skóroval – 1:0. 

Již ve 20. minutě se znovu prosadilo družstvo Bobo 

Teamu, když hráč č. 15 krásně skóroval přes zeď 

do pravého horního rohu z přímého kopu – 2:0. 

Narůstající převahu Galus Teamu ještě 

ve 25. minutě nezužitkoval hráč č. 10, ani David Gal-

vas, jejichž střely z hranice velkého vápna zneškod-

nil brankář Martin Laifert a ve 26. minutě zachránil 

na  brankové čáře Luboš Foltýn před hráčem č. 8, 

který obešel i brankáře Laiferta. Ve 27. minutě však 

již hráč č. 7 dorazil do sítě vyraženou střelu brankáře 

Laiferta – 2:1. Minutu na to si Přemysl Valeček ne-

šťastně srazil míč do vlastní branky – 2:2. Do konce 

poločasu pak byla hra vyrovnaná bez větších šancí.

Z počátku druhého poločasu byla hra znovu 

vyrovnaná a vynikali brankáři. V 55. minutě vyra-

zil brankář Galus Teamu střelu z ostrého úhlu jen 

na hlavu nabíhajícího Luboše Foltýna, pro něhož 

nebylo problémem zavěsit do  odkryté branky 

– 3:2. V  58. minutě zvýšil Jiří Laifert hlavičkou 

po  rohovém kopu už na  4:2. V  dalším průběhu 

utkání se začala projevovat zvýšená aktivita Ga-

lus Teamu. V  63. minutě po  chybě střídajícího 

brankáře Bobo Teamu zachránil na brankové čáře 

razantním odkopem Tomáš Šenk. Trestný kop Da-

vida Galvase v 71. minutě prosvištěl těsně kolem 

pravé šibenice. V  73. minutě na  opačné straně 

průnik hráče č. 15 bravurně zlikvidoval brankář 

Bartusek. Z  protiútoku vykopával na  brankové 

čáře František Laifert průnik hráče č. 4. V 77. mi-

nutě střela Luboše Foltýna těsně minula pravou 

šibenici. V 78. minutě snížil David Galvas střelou 

zpoza velkého vápna pod víko doprostřed branky 

– 4:3. V nastaveném čase v 83. minutě ještě hráč 

Bobo Teamu č. 15. trefi l břevno. Z protiútoku se 

prosadil hráč č. 8 po  přesné přihrávce mladého 

Jana Šnajdera – 4:4.

Z  penaltového rozstřelu, kterého se zúčast-

nili všichni hráči, vyšel nakonec vítězně Bobo 

Team v poměru 7:4. Po utkání se sešli hráči obou 

EXHIBIČNÍ UTKÁNÍ A SBÍRKA FK NOVA
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Předposlední týden v  červenci uspořádala 

FK NOVA Vávrovice 7. ročník NOVA CUPU v malé kopa-

né. Turnaje se zúčastnilo 9 týmů, účastníci byli z Váv-

rovic, Držkovic, Palhance, Opavy, Holasovic, Loděnice 

a Neplachovic. Hned od prvního zápasu bylo patrné, 

kdo bude favoritem. Poslední ostří hoši převyšovali 

od počátku turnaje ostatní a zaslouženě zvítězili.

Skupina A
Poslední ostří hoši – Juventus Židovnic u Hnojnic 

3:0, BNP – The Monsters 1:0, Poslední ostří hoši 

– BNP 2:0, The Monsters – Beer boys 2:2, Posled-

ní ostří hoši – The Monsters 1:1, Beer boys – Ju-

ventus Židovnic u Hnojnic 3:0, Juventus Židovnic 

u Hnojnic – The Monsters 2:0, Beer boys – BNP 

1:1, Poslední ostří hoši – Beer boys 6:0, Juventus 

Židovnic u Hnojnic – BNP 1:2

1. Poslední ostří hoši 3 1 0  10 bodů  12:1

2. BNP  2 1 1  7 bodů     4:4

3. Beer boys 1 2 1  5 bodů     6:9

4. Juv. Židovnic u Hnoj. 1 0 3  3 body     3:8

5. The Monsters 0 2 2  2 body     3:6

Skupina B
Vlaštovka – SK Loděnice 4:0, Vožundři – Kylles 

Hill 3:0, Vožundři – Vlaštovka 2:4, Kylles Hill – 

SK Loděnice 2:2, Kylles Hill – Vlaštovka 0:2, Vo-

žundři – SK Loděnice 2:1

1. Vlaštovka 3 0 0  9 bodů  10:2

2. Vožundři 2 0 1  6 bodů  7:5

NOVA CUP 2016
3. SK Loděnice 0 1 2  1 bod     3:8

4. Kylles Hill 0 1 2  1 bod     2:7

Skupina o 7. – 9. místo
The Monsters – Kylles Hill 3:1, Kylles Hill – Ju-

ventus Židovnic u Hnojnic 2:1, Juventus Židovnic 

u Hnojnic – The Monsters 2:0 (výsledek ze sku-

piny A)

Pořadí: 7. Juventus, 8. The Monsters 9. Kylles Hill

Čtvrtfi nále: Vožundři – Beer boys 5:3

BNP – SK Loděnice 2:1 po penaltách

Semifi nále: Vožundři – Poslední ostří hoši 0:6

BNP – Vlaštovka 1:2

O 5. místo: SK Loděnice – Beer boys 0:2

O 3. místo: Vožundři – BNP 2:3 po pen.

Finále: Poslední ostří hoši – Vlaštovka 3:1

Nejlepší střelec turnaje Tomáš Otýpka (Po-

slední ostří hoši)

Nejlepší hráč turnaje Jakub Půda (Vlaštovka)

Nejlepší golman turnaj Radek Matýsek (BNP)

Dovednostní soutěže
Nejlepší dálkař David Galvas (Vlaštovka)

Nejlepší člunkař Martin Borunský (Juventus)

Nejlepší hlavičkáři Ondřej Černý a Dominik Varyš 

(SK Loděnice)

družstev i  se svými příznivci u  malého pohoš-

tění v podobě opékané makrely, srnčího guláše 

a  dobrého zlatavého moku, a  krátce pobese-

dovali o svých dojmech ze střetnutí. V průběhu 

zápasu proběhla fi nanční sbírka na soustředění 

žákovského družstva FK NOVA, v rámci níž bylo 

vybráno 2 tisíce korun. Děkujeme.

Bobo Team – Galus Team 4:4 (2:2). Branky: Lu-

boš Foltýn 2, Jiří Laifert, hráč č. 15 – hráč č. 7, vlast-

ní, David Galvas, hráč č. 8. Rozhodčí Zdeněk Richlý.
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závod Opava, Femont Opava, RITSCHNY kovo-

šrot a  sběrné suroviny, Raab Karcher staviva, 

ZD  Hraničář Loděnice, Buly Aréna - Aquapark 

Kravaře a Renáta Repková – kadeřnictví.

Požární útok – muži
1. Vávrovice – 20,48 + 20,20

2. Držkovice – 28,75 + 28,09

3. Palhanec – 44,38 + 42,34

Přetahování lanem
Kategorie muži – Holasovice

Kategorie žen –  Holasovice

Pojídání párků – dospělí
1. místo – Pavel Krameš

Střelba
Terča Milan –  absolutní vítěz

Kuželky – muži
1. místo – Otipka Jiří ml. – 18

2. místo – Cibulka Jaroslav – 16 (8)

3. místo – Cibulka Jan – 16 (6)

Kuželky – ženy
1. místo –  Rypplová Jarmila – 11

2. místo – Schreierová Lenka – 9 (5)

3. místo – Bergerová Monika – 9 (4)

Kuželky – do 15 let
1. místo – Vávrová Julie – 11

2. místo – Stejskal Mikuláš – 9 (6)

3. místo – Kahle Richard – 9 (1)

Volejbal
1. místo – Karlovec

2. místo – Vávrovice

Vedení městské části děkuje níže uvede-
ným sponzorům za podporu slavností!

Sponzoři: MJM Litovel, Kamil Ludwig, 

Grambal-stavby, Jiří Štrohalm - B-NET, SA-

TRO servis, BidVest (mrazírny), Prestar, Mlýn 

Herber, Moravskoslezské cukrovary, odštěpný 

14. SLAVNOSTI – VÝSLEDKY A PODĚKOVÁNÍ
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V průběhu prázdnin  se spor-

tovní družstva mužů i  žen SDH 

Vávrovice zúčastňovala soutěží 

v  Moravskoslezském poháru. 

3.  září jsme uspořádali předpo-

slední kolo i  na  hřišti FK NOVA 

Vávrovice. Za  krásného počasí 

a skvěle připravenou soutěž jsme 

byli oceněni skvělými výkony 

soutěžních družstev a  překoná-

ním traťového rekordu. Vávrovice 

muži se umístili na 12. místě a ženy na 4. místě. 

Věřím, že se bylo na  co dívat. Hned druhý den  

následovalo závěrečné kolo v  Neplachovicích. 

Opět nádherné počasí i výkony. I zde byl překonán 

traťový rekord, jak v mužské kategorii – čas 16,10 

s, tak v ženské kategorii. Muži Vávrovice se umístili 

na 11. místě, což v celkové tabulce jim vyneslo 12. 

příčku. Ženy Vávrovice se umístily 

na 5. místě a rovněž 5. místo uháji-

ly i v celkovém pořadí. Ženy si tímto 

umístěním zajistily účast na  slav-

nostním předávání cen MSP za rok  

2016, které se uskuteční v  Bolati-

cích. Děkuji všem, kteří podporo-

vali soutěžní družstva mužů i  žen 

z Vávrovic a celou soutěž MSP.

 Marek Bartusek,
velitel SDH Vávrovice

MORAVSKOSLEZSKÝ POHÁR V POŽÁRNÍM SPORTU



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

červenec
Levák Jaromír (50 let)

Fojtík Antonín (55 let)

Schindlerová Bronislava (60 let)

Hanelová Milena (60 let)

Káčová Dana (65 let)

Andrlíková Marie (65 let)

Marková Anna (65 let)

Valeček Jiří (65 let)

Bukovská Božena (70 let)

Demele Miroslav (70 let)

Krajčík Jan (75 let)

Mierná Anna (75 let)

Gillig Václav (80 let)

Klapetková Jaroslava (85 let)

srpen
Tesař Roman (50 let)

Gattnerová Marie (60 let)

Sedláček Petr (60 let)

Vavrla Radomír (65 let)

Navrátil Miroslav (75 let)

Prusek Karel (75 let)

září
Smolka Oldřich (50 let)

Satke Lumír (55 let)

Rubeš Luděk (55 let)

Gattner Pavel (55 let)

Žídek Josef (60 let)

říjen
Satková Miroslava (50 let)

Zygula Aleš (50 let)

Schreier Ivo (50 let)

Cagaš Petr (55 let)

Warzel Jan (55 let)

Bala František (65 let)

Janků Lenka (70 let)

Demelová Růžena (70 let)

Zygulová Eliška (75 let)

Stromská Hedvika (80 let)

Vavrla Bohumil (85 let)

listopad
Osadníková Taťána (50 let)

Grajcar Petr (50 let)

Hrušková Jana (55 let)

Šindler Karel (60 let)

Laganová Olga (60 let)

Vavrlová Dagmar (65 let)

Neugebauerová Helena (70 let)

Trojanová Jana (75 let)

Schreierová Blažena (85 let)

Jančová Zdeňka (85 let)

Bialý Zdeněk (90 let)

• Dokoupena chybějící dlažba a podkladový 

materiál pro volejbalové hřiště na Karlovci

• Pravidelná kontrola stavu komunikací 

v celé městské části se zástupci TS Opava

• Nátěr střechy kapličky v Držkovicích, nátěr 

zábradlí u cyklostezky v Držkovicích

• Kabiny FK NOVA Vávrovice se staly trvalou 

stavbou (doposud byly stavbou dočasnou)

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ PODZIMNÍ ÚKLID
V  pondělí 31.10. budou v  městské části 

přistaveny v době od 14 do 18 hodin velkoob-

jemové kontejnery na rostlinný odpad. 

Umístění kontejnerů:
• Karlovec – ulice Vodárenská

• Palhanec – ulice U Lávky

• Vávrovice – u školy, u bytovek

• Držkovice – u kaple

Blahopřejeme!
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