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KALENDÁŘ AKCÍ

ČARODĚJNICE 2017  

30. 4. 2017, 16:00 hod., v parku ve Vávrovicích
Průvod čarodějnic půjde od školy na hřiště FK NOVA, pořádá KRPŠ Vávrovice.

AUTOBUSOVÝ VÝLET KLUBU DŮCHODCŮ DO LITOMYŠLE 

24. 5. 2017, odjezd v 6:00 hod., cena 200 Kč, více informací a rezervace na 721 157 804

TANEČNÍ ZÁBAVA S MARATONEM  

2. 6. 2017, 20:00 hod., v areálu Sokolovny ve Vávrovicích 

Pořádá KRPŠ Vávrovice.

MSP 2017 VÁVROVICE  

17. 6. 2017, 14:00 hod., na fotbalovém hřišti FK NOVA ve Vávrovicích

NECKYÁDA SDH VÁVROVICE
24. 6. 2017, v areálu Sokolovny ve Vávrovicích 

RYBÁŘSKÝ PĚTIBOJ 

15. 7. 2017, na fotbalovém hřišti ve Vávrovicích 
Pořádá Rybářská parta hic z Vávrovic.

TANEČNÍ ZÁBAVA S MARATONEM  

22. 7. 2017, 20:00 hod., v areálu Sokolovny ve Vávrovicích
Pořádá TJ Sokol Vávrovice.

VELKÝ DĚTSKÝ DEN TJ PALHANEC 2017 

12. 8. 2017, na fotbalovém hřišti na Palhanci 

SLAVNOSTI MČ VÁVROVICE  

26. 8. 2017, od 9:30 hod., v areálu fotbalového hřiště na Palhanci

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



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané, zima je za námi a můžeme se 

těšit na probouzející se přírodu a delší dny. Začátek le-

tošního roku byl na našem úřadě ve znamení příprav 

investičních akcí.

Pracujeme na projektové dokumentaci pro revita-

lizaci parku ve Vávrovicích, což bude z hlediska objemu 

financí největší akce naší městské části v letošním roce.

Provedena byla výměna střešní krytiny na Domě 

služeb ve  Vávrovicích, zaměstnancům údržby byl 

zakoupen nový vysavač na trávu a listí, vyčištěn byl 

meliorační příkop podél železniční trati ve Vávrovicích. 

Zaměstnanci úřadu vyrobili svépomocí patnáct laviček, 

které budou sloužit v průběhu kulturních akcí. U firmy 

Femont rovněž proběhl průklest melioračního příkopu. 

Z důvodu ukončení smlouvy o veřejně prospěšných 

pracích končí dva zaměstnanci údržby. Díky nové dotaci 

byli ve spolupráci s Úřadem práce Opava zaměstnáni 

dva noví zaměstnanci s nástupem od 1.4.2017.

Bohužel není vždy vše, jak bychom si představovali. 

Na  jednání s ředitelem Povodí Odry  bylo oznámeno 

ukončení prací na protipovodňové hrázi Vávrovice. Jako 

hlavní důvody ukončení prací na projektové dokumen-

taci byly uvedeny majetkové problémy s výkupem po-

zemků. Celé zdůvodnění naleznete dále v tomto vydání 

Okénka. Velice mne mrzí, že výstavba hrází tímto nebu-

de uskutečněna, protože přípravě bylo věnováno více 

než jedenáctileté úsilí a nemalé finanční prostředky.

Další věc, která trápí nejen mne, ale i naše spolu-

občany, je neustálý nepořádek v okolí kontejnerů. Chci 

opakovaně apelovat na všechny, aby u kontejnerů do-

držovali pořádek a nehromadili odpad mimo kontejne-

ry. Pokud je některý z kontejnerů plný, využijte prosím 

další, které jsou v  naší městské části umístěny nebo 

počkejte na pravidelný vývoz.

Zároveň bych chtěl požádat všechny uživatele ka-

nalizace, aby do odpadů nevhazovali žádné větší před-

měty, zejména pak had-

ry. Jedná se především 

o  ulici Říční, kde jsme 

z  důvodu ucpání v  loň-

ském roce opravovali 

čerpadla v  přečerpávací 

jímce hned čtyřikrát!

Z  pohledu kultur-

ního vyžití byly úvodní 

měsíce roku ve  znamení plesů a  valných hromad 

našich občanských sdružení. Plesovou sezonu zahá-

jili hasiči z Držkovic, následoval ples Sokolu Vávrovice 

a ples obecní. Pro děti byl uspořádán klubem rodičů 

dětský karneval, masopustní průvod uspořádali naši 

nejmenší z  mateřské školky. Všechny vyjmenované 

akce byly povedené, čemuž odpovídala i hojná účast. 

Chtěl bych tímto poděkovat všem sponzorům, kteří 

uvedené akce jakkoli podpořili.

Valné hromady uspořádaly všechny naše hasič-

ské spolky, rybářská parta Hic i Sokol Vávrovice. Ha-

siči z  Držkovic rovněž organizovali valnou hromadu 

devátého okrsku Pavla Křížkovského. Všech valných 

hromad jsem se účastnil osobně, případně jsem byl 

zastoupen místostarostou.

Byla zhodnocena zájmová, kulturní i  sportovní 

činnost všech spolků, díky obětavosti a nadšení členů 

je společenský a sportovní život v naší městské části 

bohatý a pestrý, za což patří všem členům poděková-

ní.

Závěrem bych chtěl všem spoluobčanům popřát 

krásné a slunečné Velikonoce a příjemné prožití jar-

ních měsíců.
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Třiadvacáté jednání zastupitelstva se usku-

tečnilo 30.1.2017. Zastupitelé schválili směnnou smlou-

vu mezi Statutárním městem Opava a panem Kamilem 

Tesařem, týkající se směny pozemků v parku ve Vávro-

vicích, kdy část chodníku byla na pozemku pana Tesaře. 

Směna proběhne bez fi nančního vypořádání.

Dále zastupitelé vzali na vědomí žádost fi rmy 

Ferram strojírna s.r.o. o  odprodej parcely 378/8 

v  k.ú. Vávrovice. Prodej pozemku nebyl schválen 

odborem architekta.

Zastupitelé dále schválili žádost paní Hanslí-

kové o budoucím odkupu parcely číslo 706/1 v k.ú. 

Vávrovice.

Dalším bodem programu bylo schválení do-

tačních smluv občanským sdružením, kterým byla 

schválena dotace na činnost v roce 2017 a schválení 

nového velitele zásahové jednotky SDH Palhanec 

pana Eduarda Kolba s účinností od 1.2.2017.

Čtyřiadvacáté jednání zastupitelstva se 

uskutečnilo 27.2.2017. Zastupitelé schválili odkup 

parcel 118/4 a  118/5 v  k.ú. Palhanec, jedná se 

o  ostatní plochy komunikací, část ulice Topolová, 

která byla v soukromém vlastnictví.

Zastupitelé dále schválili návrh na opravu chod-

níku ulice K Celnici v délce čtyřiceti metrů, kde bude 

kačírek nahrazen chodníkovou dlažbou.

Pětadvacáté zasedání zastupitelstva se 

konalo 13.3.2017 a  zastupitelé na  něm schválili 

ZASTUPITELSTVO
návrhy smluv s Úřadem práce, kontaktním pracovi-

štěm Opava, pro zřízení dvou pracovních míst „uklí-

zeč veřejných prostranství“ pro období 1.4.2017 až 

31.3.2018 pro Městskou část Vávrovice. Dále bylo 

schváleno zřízení nového pracovního místa na po-

zici řidič údržbář s účinností od 1.4.2017 na dobu 

neurčitou, místo bylo obsazeno panem Richardem 

Košárkem, který pro městskou část již rok pracoval.

Zastupitelé dále schválili výrobu patnácti kusů 

zahradních laviček. Lavičky budou mobilní a  budou 

používány pro potřeby městské části a  pro potřeby 

občanských sdružení k pořádání kulturních akcí. Výrobu 

zajistí zaměstnanci úřadu a náklady na materiál jsou 

odhadovány na 43.000 Kč vč. DPH.

Zastupitelé rovněž vzali na vědomí stanovisko pod-

niku Povodí Odry, týkající se ukončení přípravy projektu 

ochranných hrází ve Vávrovicích a  schválili zveřejnění 

jmenného seznamu majitelů nemovitostí, kteří z růz-

ných důvodů nesouhlasili s  prodejem či technickým 

řešením hrází. Tito budou rovněž uvedeni v  kronice 

městské části.

Všech tří uvedených zasedání se účastnilo osm za-

stupitelů, jeden člen byl vždy omluven. Všechny body 

programů schůzí byly schváleny jednohlasně, pouze při 

volbě nového velitele zásahové jednotky JSDH Palha-

nec se jeden ze zastupitelů zdržel hlasování.

V  závěru všech schůzí byla přednesena zpráva 

o činnosti úřadu a probíhala diskuze.
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9. okrsku Pavla Křížkovského a Sokola Vávrovi-

ce i Mysliveckého sdružení Opavice Vávrovice.

Jedinou větší změnou v rámci těchto sdru-

žení je návrat Eduarda Kolba na pozici velitele 

zásahové jednotky SDH Palhanec.

V prvních měsících letošního roku proběh-

ly pravidelné valné hromady všech tří sborů 

dobrovolných hasičů naší městské části, vedení 

obce se zúčastnilo valné hromady hasičů z pol-

ských Wiechovic, uskutečnila se valná hromada 

ZAČÁTEK ROKU VE ZNAMENÍ VALNÝCH HROMAD
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Státní podnik Povodí Odry 

investorsky připravoval stavbu 

hrází ve  Vávrovicích, které měly 

ochránit proti účinkům velkých 

vod až do hodnoty stoletých prů-

toků, již od roku 2005. Do součas-

né doby proběhlo bezpočet jed-

nání, pracovních schůzek a  také 

veřejná projednání s  občany. 

Za celou dobu byl třikrát přepra-

cován návrh technického řešení 

a  čtyřikrát se měnila projektová dokumentace 

pro územní rozhodnutí. V průběhu let byly zapra-

covány připomínky polské strany a  zohledněny 

požadavky vlastníků pozemků a nemovitostí. Celá 

přípravná fáze stála 2 mil. Kč, přičemž celkový roz-

počet výstavby byl odhadován na 78 mil. Kč.

I  přes veškerou snahu o  shodu při opakova-

ných majetkoprávních projednáváních, vysvětlo-

vání a odůvodnění všech aspektů potřebnosti této 

stavby spočívající v  ochraně majetku, trvají ně-

kteří vlastníci mnohdy na několikanásobně vyšší 

kupní ceně, než kterou je možné nabídnout. Dal-

šími z požadavků, kterým není možné vyhovět, je 

výkup celých pozemků nad rámec trvalého záboru 

či směna pozemků, kdy Povodí Odry nemá jako 

protihodnotu adekvátní pozemky. V  neposled-

ní řadě byl některými vlastníky i přes několikerá 

projednání vysloven nový jednoznačný nesouhlas 

s navrženou trasou a vznesen opakovaně požada-

vek na další úpravu projektu.

Problematické jsou rovněž záležitosti, které 

souvisí s  fi nancováním rekonstrukce polské části 

hlavního silničního mostu a stavbou inundačních 

mostů na  polském území. Pro úplnost je nutné 

VÝSTAVBU HRÁZÍ ZHATILI MAJITELÉ POZEMKŮ

připomenout skutečnost, že připravovaná výstav-

ba vodního díla Nové Heřminovy předpokládá tlu-

mení vod z hodnot 388 m3/s na hodnoty 330 m3/s. 

Uvedené znamená, že městská část Vávrovice, 

která je ohrožována průtoky cca od 200 m3/s, bude 

i nadále zaplavována.

Neustálé změny domluvených podmínek, fi -

nanční požadavky, kterým státní podnik nemůže 

vyhovět, a v  některých případech i  spekulativní 

přístup, znamenají ukončení příprav i  realizace 

protipovodňových hrází ve Vávrovicích.

Ing. Jiří Pagáč,

generální ředitel Povodí Odry

(redakčně kráceno)

Z  celkového počtu 44 vlastníků pozemků 

a nemovitostí, kterých se výstavba protipovodňo-

vé hráze týkala, se nepodařilo najít shodu s níže 

uvedenými vlastníky, kteří budou rovněž uvedeni 

v kronice městské části:

Ing.  Jindřich Frič, Ph.D., Dana Valečková, 

manželé Košárkovi, Ludmila Sedláčková, Václav 

Kocman, Zdeňka Blagová, Martin Vavrla a Pavlína 

Vavrlová.
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Letní provozní doba platí od  poloviny března 

také na sběrném dvoře v Jaktaři na ulici Přemyslov-

ců, kde mohou občané vozit v obvyklém množství 

veškerý odpad mimo nebezpečného a  vysloužilé 

elektrospotřebiče. Sběrný dvůr je otevřen v pracov-

ní dny od 11 do 17:30 a v sobotu od 8 do 11 hodin.

Zároveň důrazně žádáme všechny občany, aby 

u  kontejnerů na  plasty, sklo a  papír nenechávali 

žádný odpad! Pokud jsou kontejnery plné, vyčkejte 

jejich vyvezení, případně využijte služeb sběrného 

dvoru.

Stejně jako v  loňském roce budou přista-

veny velkoobjemové kontejnery na  biologický 

odpad. Termín přistavení je stanoven na  pon-

dělí 3.4.2017 v době od 14 do 18 hodin.

Kontejnery budou umístěny na  Karlovci 

na ulici Vodárenská, na Palhanci na ulici U Láv-

ky naproti Skiservisu Jaglarz, ve  Vávrovicích 

u školy, na ulici Novosvětské u bytovek a v Drž-

kovicích u kaple.

Chtěli bychom všechny, kteří kontejnery 

využijí, požádat, aby větve ze stromů nařezali 

nebo nastříhali na menší části, 

aby bylo místo v kontejneru co 

nejlépe využito!

Kromě velkoobjemových 

kontejnerů byly opět po  celé 

městské části rozvezené také 

hnědé kontejnery na  biood-

pad, které budou sloužit až 

do podzimu s vyvážkou jednou 

týdně.

KONTEJNERY

cenu 147.000 Kč vč. DPH z rozpočtu měst-

ské části. Zrychlí se tak zejména práce při 

kosení trávy a při podzimním úklidu spa-

daného listí.

Ve  spolupráci s  Úřadem práce získala 

městská část dotaci na  zaměstnání dvou 

nových pracovníků údržby – v týmu údržby 

tak bude nově Pavel Lasák a Lucie Kostko-

vá.

Četu opustí Zdeněk Hluchý a  Vlasti-

mil Rodek, kteří byli zaměstnáni z  dotace 

v  předchozím období a  končí jim smlouvy 

na  dobu určitou. Vedení úřadu městské 

části jim tímto děkuje za odvedenou práci.

Práci údržby od jarních měsíců ulehčí 

nový fukar na trávu a listí zakoupený za 

NOVÍ PRACOVNÍCI ÚDRŽBY, NOVÝ FUKAR NA LISTÍ 
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Harmonogram strojního zametání vozovek v roce 2017

Příměstská 
část Termín

Měsíc

Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen

Palhanec-

Karlovec

1. termín 25.4. (út) 23.5. (út) 27.6. (út) 25.7. (út) 22.8. (út) 26.9. (út) 24.10. (út)

2. termín 26.4. (st) 24.5. (st) 28.6. (st) 26.7. (st) 23.8. (st) 27.9. (st) 25.10. (st)

Vávrovice
1. termín 25.4. (út) 23.5. (út) 27.6. (út) 25.7. (út) 22.8. (út) 26.9. (út) 24.10. (út)

2. termín 26.4. (st) 24.5. (st) 28.6. (st) 26.7. (st) 23.8. (st) 27.9. (st) 25.10. (st)

Držkovice
1. termín 25.4. (út) 23.5. (út) 27.6. (út) 25.7. (út) 22.8. (út) 26.9. (út) 24.10. (út)

2. termín 26.4. (st) 24.5. (st) 28.6. (st) 26.7. (st) 23.8. (st) 27.9. (st) 25.10. (st)

Pro každý měsíc jsou navrženy dva možné 

termíny úklidu. První termín je hlavní, v  tento 

den bude zahájeno strojní zametání. Druhý ter-

mín je určen k případnému dokončení úklidu.

V případě špatných povětrnostních podmínek 

bude zahájení nebo dokončení úklidu odloženo 

na nejbližší pracovní den, pokud nebude s před-

staviteli příměstských částí dohodnuto jinak.

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ

S  končící zimou končí období vegetačního 

klidu. Dřeviny postupně přejdou s  přibývajícím 

teplým počasím do vegetace. Období vegetačního 

klidu je zpravidla od 1.11. do 30.3. kalendářního 

roku. S ukončením vegetačního klidu by se mělo 

také ukončit kácení povolených dřevin.

Pokud máme na zahradě v zastavěném území 

obce či města ovocnou dřevinu, nevyžaduje se pro 

tyto dřeviny povolení ke kácení. Dalším kritériem, 

kdy se nevyžaduje povolení ke  kácení, je obvod 

kmene dřeviny do  80 cm, měřeno ve  výšce cca 

130 cm. Jde o tzv. podlimitní dřeviny.

Než přistoupíme ke  kácení dřevin, měli by-

chom vždy vyhodnotit funkční a estetický význam 

dřevin na  stanovišti, protože skácení jednoho 

stromu trvá třeba jen několik minut, ale než vy-

roste nový strom, uplyne dlouhý čas. 

Po  provedeném kácení neperspektivních 

dřevin bychom neměli zapomenou vysadit dře-

viny nové, pro které bychom měli zvolit vhodné 

stanoviště. Pro volbu stanoviště musíme vzít 

v úvahu také růstové vlastnosti zvoleného dru-

hu dřevin v  dospělosti. Vlastník dřevin by také 

měl zajistit následnou péči o dřeviny, jako např. 

správných výchovný řez, zapěstování korun 

a další parametry. 

Ing. Karel Kovalčík,

referent oddělení ochrany přírody a krajiny

KÁCENÍ STROMŮ
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Úřad pro zastupování státu ve  věcech ma-

jetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona 

č.  256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky 

nemovitostí a  další oprávněné osoby, kteří ne-

jsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně 

určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se 

přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovi-

tosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva 

týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřa-

du pro zastupování státu ve věcech majetkových 

www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v čás-

ti „Nedostatečně určitě identifi kovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majet-

kových tímto upozorňuje na skutečnost, že po-

kud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě 

stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se 

za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 

2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá 

věc do vlastnictví státu.

VÝZVA VLASTNÍKŮM NEMOVITOSTÍ

Upozorňujeme všechny majitele psů na splat-

nost poplatku ze psů. Poplatek musí být uhrazen 

nejpozději do 31.3.2017! Poplatek uhraďte hotově 

na  úřadu městské části, případně si zavolejte na 

úřad městské části pro variabilní symbol a číslo účtu 

pro bezhotovostní úhradu. Při hotovostní platbě si 

můžete na úřadu rovněž bezplatně vyzvednout sáč-

ky na psí exkrementy.

Také v letošním roce proběhne na jaře očková-

ní psů. V Držkovicích se očkování uskuteční v pátek 

21.4. od 16 hodin. Objednávky je možné nahlásit 

u paní Anny Fiedlerové. Očkování se uskuteční také 

ve Vávrovicích, a to v sobotu 22.4. od 8 hodin. Ob-

jednávky na očkování psů ve Vávrovicích je možné 

rezervovat osobně u  paní Marty Pruskové nebo 

na telefonním čísle  737 442 887.

POPLATEK ZE PSŮ, OČKOVÁNÍ

Jen několik měsíců funguje nové zabezpe-

čovací zařízení na  vlakové trati Opava - Krnov 

a  již došlo k  jeho poškození. Polský řidič kami-

onu projížděl ulicí Obecní ve Vávrovicích a  přes 

výstražná světla vjel na  železniční přejezd. Při 

sklápění závor došlo ke  kontaktu s  vozidlem 

a  k  jejich poškození. Celková způsobená škoda 

dosahuje 200.000 Kč.

Řidič z místa činu ujel bez zastavení, vlaková 

souprava projela místem nehody po  26 sekun-

dách od  incidentu. Vše zaznamenal kamerový 

systém a čtyřicetiletý řidič si již vyslechl obvině-

ní z trestného činu.

KAMION POŠKODIL ZÁVORY VE VÁVROVICÍCH
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Po čtyřech měsících byl ukončen a vyhodnocen 

již 8. ročník šachového turnaje na  Palhanci. Dne 

14. března 2017 za  účasti představitele obce 

pana Vladimíra Stoniše proběhlo vyhlášení vítězů 

a  předání cen. Na  1. místě se umístil již tradičně 

doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc., na 2. místě pan 

Zdeněk Midrla a na 3. místě pan Vladimír Míček.

Vyhlášení se neslo v  přátelském duchu a  již 

dnes se všichni těší na příští ročník, na který je sr-

dečně zván každý obyvatel naší městské části. 

Úřadu městské části děkujeme za  poháry pro 

vítěze.

 Za všechny pořadatele 

Jolana Vrbická a Robert Toška

ŠACHOVÝ TURNAJ 

ho materiálu pro klienty ošetřovatelské, pečo-

vatelské a hospicové péče, pro pečovatelskou 

službu bude pořízeno auto, do chráněných dí-

len vysokozdvižný vozík a v terapeutické dílně 

Radost určené pro mentálně postižené budou 

provedeny stavební úpravy.

V rámci tříkrálové sbírky se na Opavsku le-

tos vykoledovalo 1.987.138 Kč, přičemž v naší 

městské části to bylo 33.951 Kč.

Ředitel Charity Opava pan Jan Hanuš dě-

kuje všem, kteří do  sbírky přispěli. Vybrané 

peníze budou použity na nákup zdravotnické-

CHARITA DĚKUJE ZA DARY
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Integrace Polsko-Česká Ratiboř-Opava 

se zaměřila na  rozvoj partnerství v  oblasti 

výuky, kultury a  sportu. Na  startu projektu 

se pedagogové obou škol věnovali intenzivní 

výuce češtiny a polštiny, aby si pak při tříden-

ním společném pobytu v  horském středisku 

Szcyrk lépe rozuměli. Žáci obou 

škol se vzájemně setkali 19. říj-

na ve  škole ve  Vávrovicích a  od-

poledne podnikli společný výlet 

do  ostravské ZOO. Před Vánoci 

v  čase adventu se oba partneři 

projektu sjeli do  Visly v  polských 

Beskydech, kde už v  pravé zimní 

atmosféře prožili opravdu velmi 

pestrý program plný nevšedních 

zážitků. Podrobně se o tomto pro-

jektu můžete dočíst na  školním 

webu. Projekt „Integrace“ bude 

slavnostně ukončen 5. dubna 

v  Ratiboři. Financován byl Evrop-

ským fondem pro regionální rozvoj a koordi-

nátorem byla polská partnerská škola.

Ohlédnutí 2016
Dlouhé zimní období vyplnila školá-

kům realizace dvou partnerských projektů. 

Envicup 2016, zaměřený na  vzdě-

lávání dětí k  tvorbě a  ochraně životního 

prostředí, se inspiroval tématem „papíru“. 

Děti se v průběhu realizace seznamovaly 

s celým procesem jeho výroby, využití až 

po  následnou recyklaci. V  rámci exkurzí 

žáci navštívili provozy papírny Smurfit 

Kappa v Žimrovicích, Model Obaly Opava 

a sběrné suroviny Ritschny ve Vávrovicích. 

Společně se utkali také v  tvořivých a  vě-

domostních soutěžích. Projekt byl podpořen 

Statutárním městem Opavou, koordinátorem 

byla Základní škola a  Mateřská škola Opava-

-Komárov. Šlo již o  II. ročník a  zapojeny byly 

4 neúplné opavské základní školy.

Další projekt se týkal mezinárodní spo-

lupráce s  našimi letitými polskými partnery. 

ŠKOLNÍ STŘÍPKY
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V  průběhu I. polole-

tí se malí i  velcí školáci 

účastnili také tradič-

ních školních svátků 

a  slavností. Vrátit se 

k  nim můžete v  Kronice 

a ve fotogalerii na www.

zsvavrovice.cz.

Ve  zkratce ze 
školního diáře 2017

Úspěch ve spor-
tovním turnaji 
školních družin 
Na  začátku druhého 

pololetí jsme mohli za-

znamenat 1. místo, které 

pro naši školu vybojoval 

v  turnaji žáků v  badmintonu školních družin 

Tomáš Černín. Děkujeme Tomášovi za vzor-

nou reprezentaci a  gratulujeme k  osobnímu 

úspěchu!

Jarní sběr starého papíru
Tradiční jarní úklid obce od  starého pa-

píru provedou děti školní družiny v  týdnu 

od  27. do  31. března 2017. Před školou 

bude po  celý uvedený týden opět přistaven 

sběrný kontejner, do  kterého můžete starý 

papír odevzdávat i sami. Velice tím dětem po-

můžete. Děkujeme vám předem za vydatnou 

spolupráci.

Sběr elektroodpadu
Přestože jsme již před půlrokem infor-

movali veřejnost o  změnách v  odevzdávání 

vysloužilého elektroodpadu a  informační 

cedule stále visí na vratech do školního dvo-

ra, někteří občané tuto změnu nerespektují 

a vytváří nám u školy nevzhlednou nelegální 

skládku. Velikost vysloužilého elektroza-
řízení (30  x  30  x  40  cm) je dána otvorem 

ve  sběrném boxu. Co jím neprojde, to nám 

smluvní firma neodveze. Proto žádáme toho, 

kdo u  nás odložil šicí stroj a  mikrovlnnou 

troubu, aby si je odvezl do  sběrného dvora. 

Děkujeme.

Ocenění ke Dni učitelů 2017
U  příležitosti tradičního oceňování peda-

gogických pracovníků ke Dni učitelů, převezme 

při slavnostním setkání pedagogů v Domě kul-

tury Petra Bezruče 6. dubna 2017 poděkování 

a  odměnu za  svou pedagogickou práci paní 

učitelka Mgr. Jana Kavanová. Blahopřejeme!
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Opavský Den Země
Školní vzdělávací program Spolu za  po-

znáním je zaměřen na  výchovu a  vzdělávání 

dětí směrem k  trvale udržitelnému rozvoji 

a  společnosti. Tak se také škola již tradičně 

prezentuje při oslavách Opavského Dne Země. 

Ten letošní připadne na  neděli 23. dub-
na  2017. Spolu s  dalšími školami a  měst-

skými organizacemi vávrovičtí školáci spo-

luvytváří bohatý a  zajímavý program, který 

byste si rozhodně neměli nechat ujít. Na  své 

si přijdou všechny generace, kterým není bu-

doucnost naší planety lhostejná.

Zápisy do MŠ a ZŠ
Rodiče již jistě zaregistrovali změnu v ko-

nání zápisu dětí do 1. ročníku základních škol. 

V zásadě by mělo jít o to, aby školy neudělo-

valy tolik odkladů a děti tak k zápisům přichá-

zely vyspělejší. Snad tomu tříměsíční posun 

napomůže. 

Zápis do  základní školy se koná 
21. dubna 2017 od 14-18 hodin a v sobo-
tu 22. dubna 2017 od 8-11 hodin. K zápi-
su potřebujete rodný list dítěte.

Podle Obecné závazné vyhlášky č.1/2016 

je stanoven jediný spádový obvod pro všech-

ny ZŠ zřizované Statutárním městem Opava, 

což umožňuje rodičům vlastní volbu školy. 

Velice si vážíme toho, že k  nám dojíždí stále 

více dětí i ze vzdálenějších míst nejen Opavy.

Zápis dětí do  mateřské školy se koná 
2.  a  3. května 2017, vždy mezi 6.30 až 
16  hodinou. Při přijímání dětí do  mateřské 

školy je třeba dodržet podmínky (kritéria), kte-

ré školy vyvěšují na  veřejně přístupných mís-

tech školy a na svých internetových stránkách. 

I  v  docházce dětí do  mateřské školy dojde 

od  nového školního roku k  významné změ-

ně. Poslední rok předškolního vzdělávání 
bude od školního roku 2017/2018 povinný.

95 let základní školy (1922-2017)
S předstihem zveme všechny bývalé žáky, 

přátele a  příznivce školy, aby spolu s  námi 

oslavili významné školní výročí. V  sobotu 
10. června 2017 si připomeneme 95 let 

historie výuky ve školní budově na Chmelové 

ulici. V  průběhu dne může každý návštěvník 

nahlédnout do  učeben i  zázemí školy, pro-

brat se historickými i  soudobými dokumenty 

a  fotografiemi. Žáci se veřejnosti představí 

kulturním programem při Výroční akademii 

a  v  případě příznivého počasí se program 

rozšíří i na školní dvůr i zahradu. Všichni jste 

srdečně zváni a těšíme se na hojnou účast!

Zážitkový školní výlet 
(20. a 21. června 2017)
Na  závěr letošního školního roku připra-

vujeme pro děti základní školy netradiční 

dvoudenní zážitkový školní výlet. Věří-

me, že bude adekvátní náhradou za  původ-

ně plánovanou družební cestu na  Slovensko. 

Od té jsme upustili po té, co jsme se dověděli 

o změně podmínek v realizaci těchto partner-

ských vztahů.

Tolik ke  stručnému výčtu uskutečněných 

i  očekávaných nejvýznamnějších školních 

událostí. Těšíme se, že se s  mnohými s  při-

bývajícím jarem a hojnějším výskytem venku 

opět častěji setkáme, zvláště pak při červno-

vých výročních oslavách.
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FK NOVA Vávrovice uspořádal dne 

17.12.2016 uzavřený turnaj v malé kopané 

v tělocvičně SŠ strojní průmyslové na Pras-

kové ulici. Turnaje se zúčastnilo 16 hráčů, 

kteří si losem vylosovali své spoluhráče, 

a mohlo se začít. Hrálo se systémem 2x ka-

ždý s každým.

Nakonec na  prvním místě skončilo 

družstvo Jana Morische, které si odneslo 

putovní pohár. Druhé skončilo družstvo On-

dry Leváka, třetí Jakuba Slívy a na krásném 

čtvrtém místě skončil tým Vaška Pchálka. 

Nejlepším střelcem turnaje byl s 8 branka-

mi Ondřej Levák. Nejpěknější branku vstře-

lil Vašek Pchálek, kdy trefil z voleje přesně 

roh brány, nevadilo ani to, že to byla jeho 

branka. 

Na Silvestra se na  hřišti ve  Vávrovicích 

po  2 letech sešli odvážlivci, kteří obnovili 

tradici silvestrovského fotbálku.

Zúčastnilo se 23 hráčů, kteří se rozdě-

lili do  dvou družstev z  nichž jedno mělo 

rozlišovací dresy. Hřiště nebylo pokryto 

sněhem, ale bylo hodně namrzlé a  tak te-

rén zabraňoval technickému nadání všech 

hráčů. Proto týmy vsadily na týmovou akti-

vitu a krátké přihrávky, které byly mnohem 

efektivnější. 

Slabá fanouškovská kulisa (cca 10 lidí) 

viděla pěknou podívanou a  spoustu bra-

nek, kdy družstvo bez dresů podlehlo svým 

oblečeným soupeřům 11:13.

Mgr. Jakub Morbitzer,

FK NOVA Vávrovice

FOTBALOVÉ STŘÍPKY

V  minulém roce došlo z  důvodu zanese-

ných melioračních příkopů u železniční tratě 

ve Vávrovicích za zahrádkářskou kolonií při 

velkém lijáku k zaplavení několika přilehlých 

ulic. V  únoru tak proběhlo vyčištění těchto 

příkopů a odstranění náletových keřů a stro-

mů. Čištění provedla firma Levay a  bylo hra-

zeno z rozpočtu Statutárního města Opava.

VYČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ 
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FOTOGRAFIE Z PLESŮ

Plesu městské části se zúčastnilo okolo 100 lidí, 

zábavu zajišťovalo Duo Mazánek a pro všechny pří-

tomné byla připravena bohatá tombola.

Vedení městské části děkuje fi r-
mám Bid Food, Mlýn Herber, Kamenictví 

Ludwig, Moravskoslezské cukrovary, Ko-
vošrot Ritschny, Femont Opava, Prestar, 
Grambal Stavby, SATRO servis, kadeř-
nictví Renata Repková a  Salónu RePeTe 
za sponzorské dary a věcné ceny.



JUBILANTI

• Tradiční schůzka s vedením statutárního města 

a starostů všech městských částí

• Nahlášení spadlého stromu, který vadil průtoku 

vody v korytě řeky Opavy

• Podání pravidelné roční zprávy o stavu vypouš-

těných vod z ČOV Vávrovice

• Rozšíření technického zázemí pro zaměstnance 

úřadu městské části v areálu cukrovaru

• Zaměstnanci provedli vyčištění okolí meliorač-

ního příkopu u fi rmy Femont Opava. Jednalo 

se o likvidaci trávy, křoví a stromů, jejichž větve 

byly štěpkovány a budou v jarních měsících 

použity namísto mulčovací kůry na obecních 

plochách.

• Oprava pivních setů (laviček), které byly poško-

zeny v průběhu letní sezóny

• Dokončení úklidu zanedbaného prostoru 

naproti cukrovaru na Palhanci

• Proběhlo referentské školení řidičů

• Směna pozemků potřebná pro zahájení revitali-

zace parku

• Schůzka s veliteli JSDH

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ

V případě, že si nepřejete být uvedeni v Okénku mezi 

jubilanty, kontaktujte úřad Městské části.

Blahopřejeme!

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.

březen
Černín Vítězslav (50 let)

Bracková Šárka (50 let)

Benešová Milena (55 let)

Filipiová Šárka (55 let)

Cibulková Ludmila (55 let)

Blaščík Jaromír (60 let)

Hruška Jan (60 let)

Nováková Miroslava (60 let)

Kiršnerová Zdena (65 let)

Tesařová Eva (65 let)

Vašinka Vladimír (65 let)

Grygar Josef (70 let)

Kreiselová Olga (70 let)

Prusková Marta (75 let)

Valentová Milena (80 let)

Stoniš Eduard (80 let)

Rubešová Alena (80 let)

Ficková Drahomíra (93 let)

duben
Stonišová Pavla (50 let)

Otipková Lenka (55 let)

Fojtíková Ludmila (55 let)

Kaláč Jaroslav (55 let)

Malý Pavel (70 let)

Solnická Jaroslava (70 let)

Weissová Elfrída (85 let)

květen
Tkačíková Renáta (50 let)

Šindlerová Naděžda (55 let)

Filipi Tomáš (55 let)

Krčmařík Václav (65 let)

Stromská Antonie (70 let)

Prachařová Maria (75 let)

Steklá Štěpánka (75 let)

Slanina Rudolf (91 let)


