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KALENDÁŘ AKCÍ

RYBÁŘSKÝ PĚTIBOJ 

15. 7. 2017, 14:00 hod., na fotbalovém hřišti ve Vávrovicích 

Pořádá Rybářská parta hic z Vávrovic.

NOVA CUP – 8. ROČNÍK TURNAJE V MALÉ KOPANÉ
22. 7. 2017, 8:30 hod., hřiště FK NOVA Vávrovice

Pořádá FK NOVA Vávrovice.

TROKIÁDA PLAVIDEL  

22. 7. 2017, 13:00 hod. 

Pořádá SDH Palhanec, start v Sokolovně ve Vávrovicích.

TANEČNÍ ZÁBAVA S MARATONEM  

22. 7. 2017, 20:00 hod., v areálu Sokolovny ve Vávrovicích

Pořádá TJ Sokol Vávrovice.

EXHIBIČNÍ ZÁPAS BOBO TEAM – GALUS TEAM
29. 7. 2017, 17:00 hod., hřiště FK NOVA Vávrovice

Připomenutí 20. výročí úmrtí Václava Laiferta.

VELKÝ DĚTSKÝ DEN 2017 

12. 8. 2017, 13:00 hod., na fotbalovém hřišti na Palhanci 

 Pořádá TJ Palhanec.

SLAVNOSTI MČ VÁVROVICE  

26. 8. 2017, 9:00 hod., areál fotbalového hřiště TJ Palhanec (více na 4. straně)

PIVNÍ SLAVNOSTI  

2. 9. 2017, 10:00 hod., v Sokolovně ve Vávrovicích 

Pořádá restaurace Sokolovna.

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



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

na  prahu letních prázdnin se vám do  ru-

kou dostává letošní druhé vydání našeho 

Okénka.

Zastupitelé na  svých jednáních schválili 

několik menších investičních akcí - ve Vávro-

vicích bude provedena oprava střechy srubu 

v areálu Sokolovny, v areálu TJ Palhanec byly 

opraveny toalety. Pro pracovníky údržby byl 

zakoupen profesionální mulčovací stroj, který 

si poradí i s 80 cm vysokou trávou.

Schváleno bylo vybudování nové 

kanalizační vpusti na  ulici Jantarová, kde se 

po  každém dešti tvořila velká kaluž, vyřeší 

se tak dlouholetý problém s  odvodněním 

komunikace. Dodlážděn byl chodník na  ulici 

K  Celnici, kde bylo dříve pouze okrasné 

kamenivo.

Na ulici Chmelová před hlavním vstupem 

do  školy se propadla kanalizace, prostor je 

nyní překrytý plechem. Oprava bude hrazena 

z  fondu oprav kanalizací Statutárního města 

Opava.

V  červnu proběhla po  dvou letech revize 

obecního rozhlasu, kalibrováno bylo čidlo 

u mostu v Držkovicích a přidáno jedno hlásné 

místo.

Na  konci dubna nás uvedla v  pohotovost 

řeka Opava, po vydatných deštích se její hla-

dina začala zvedat. Dobrovolní hasiči na  Pa-

lhanci čerpali mlýnský náhon, v  Držkovicích 

monitorovali most. Stoupající hladina se 

zastavila asi 30 cm pod hranicí rozlití, přesto 

se o stav řeky zajímala média. Důvodem byly 

nesprávně nastavené hodnoty povodňových 

stupňů na či-

dle limnigrafu 

v  Držkovicích, 

který před-

časně nahlásil 

třetí povod-

ňový stupeň. 

Jelikož je čidlo 

nové, až nyní 

bylo prověře-

no větším průtokem vody a následovalo jeho 

přenastavení.

Přestože jsme se nákupem nového fukaru 

na trávu a dvou křovinořezů chtěli co nejlépe 

připravit na  sezónu sečení trávy, díky dlou-

hodobé nemocenské jednoho z  pracovníků 

a dvěma výpovědím zaměstnanců zajištěných 

skrze Úřad práce jsme se dostali do kompliko-

vané situace. Dva noví zaměstnanci nastoupili 

před několika dny a údržba včetně sečení trá-

vy by se tak měla opět dostat do normálu.

S  příchodem pěkného počasí se rozběhla 

sportovní i kulturní sezóna. Hasiči z Palhance 

postavili tradiční májku, Klub rodičů 

ve Vávrovicích pořádal taneční zábavu, škola 

uspořádala slavnostní akademii k  95. výročí 

založení, hasiči hostili Moravskoslezský pohár 

a počasí přálo i neckyádě.

Přeji vám všem pohodové léto, krásnou 

dovolenou a  budu se těšit na  setkání na  již 

15. slavnostech městské části, které se budou 

konat 26. srpna 2017 na hřišti na Palhanci.
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U křižovatky ulic K Celnici a Novosvětské 

byl dle plánu opraven chodník, který byl do-

posud vysypán pouze okrasným kamenivem. 

Toto bylo odvezeno, vyměněno bylo podloží 

a položená nová dlažba.

Na křižovatce silnice první třídy I/57 a uli-

ce Obecní byly osazeny nové patníky. Tyto 

by měly zlepšit orientaci řidičů odbočujících 

z  frekventované hlavní silnice, kde scházejí 

odbočovací pruhy.

Toto řešení je pouze dočasné, při výstavbě 

Severního obchvatu Opavy - západní části se 

na této křižovatce počítá s vybudováním od-

bočovacích pruhů.

OPRAVA CHODNÍKU A NOVÉ PATNÍKY



Šestadvacáté jednání zastupitelstva 

se uskutečnilo 24.4. za  účasti všech devíti 

zastupitelů. Zastupitelé schválili opravu stře-

chy srubu v  areálu Sokolovny ve Vávrovicích, 

na  kterém bude provedena výměna krytiny. 

Dále schválili opravu WC na hřišti TJ Palhanec.

Zastupitelé dále projednali přípravy slav-

ností městské části a vyslechli si zprávu o čin-

nosti.

Sedmadvacáté jednání zastupitelstva 

se uskutečnilo 26.6. za účasti pěti zastupitelů, 

čtyři byli omluveni.

Zastupitelé schválili nákup 

mulčovacího stroje VARI F 600 B s  motorem 

Briggs  &  Stratton v  ceně 59.900 Kč. Stroj 

má záběr 60 cm a  v  závislosti na  velikosti 

ZASTUPITELSTVO

a hustotě trávy zvládne zmulčovat až 2000 m2 

za hodinu. Využíván bude pracovníky městské 

části pro údržbu zeleně.

Zastupitelé dále schválili opravu komuni-

kace na  ulici Jantarová v  blízkosti křižovatky 

s  ulicí Hraniční. Na  místě se tvoří při deštích 

velká kaluž, což by mělo vyřešit vybudování 

nové kanalizační vpusti. Práce provede První 

hornoslezská stavební z  Dolního Benešova, 

cena bude 150.000 Kč.

Zastupitelé dále schválili směnu pozemků 

u  ulice Obecní ve  Vávrovicích. Směna je po-

třebná pro vybudování silniční spojky mezi 

firmou Prestar a železničním přejezdem, kte-

rá je součástí výstavby severního obchvatu 

Opavy - západní části.

dvůr v  Jaktaři na  ulici Přemyslovců, který je 

v  letní provozní době (15.3. - 15.11.) otevřen 

v pracovní dny od 11 do 17:30 a každou sobotu 

od 8 do 11 hodin!

Z  důvodu opětovného 

nepořádku u  kontejnerů byly 

u kontejnerových stání na uli-

cích Karlovecká a  U  Lávky 

instalovány kamery Městské 

policie. Záznamy těchto ka-

mer budou vyhodnocovány 

a  osoby, které u  kontejnerů 

zanechají odpad mimo nádo-

by, budou pokutovány.

Dodržování pořádku 

u  kontejnerů je v  celé měst-

ské části dlouhodobým problémem. Je zakázá-

no nechávat odpad u nádob v případě, že jsou 

naplněny. Pro větší odpady nebo odpady, které 

do kontejnerů nepatří, je možné využít sběrný 

NEPOŘÁDEK U KONTEJNERŮ
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(Hasík, dopravní výchova, situace ohrožení 

– evakuace)

• Sportovní aktivity – turistika, sportovní den, 

badminton, plavání, jízda zručnosti

• Návštěva Divadla loutek Ostrava, Opava, 

knihovny

• Cesty za poznáním: Praha, Opava, Moravský 

kras – Macocha

• Prezentace školy na  Opavském Dni Země, 

na  výstavě skalniček, v  obci (setkání složek 

v  Držkovicích, koledování pod Vánočním 

stromem, občasník Okénko, Den otevřených 

dveří u příležitosti 95. výročí školy).

A s ním těšení školáků na prázdniny. Končí 

další školní rok. V  historii školního vyučování 

v budově na Chmelové ulici šlo o rok jubilejní. 

Školáci si počátkem června připomínali pěta-

devadesátiny. Kdo navštívil 10. června Den 

otevřených dveří, měl možnost prohlédnout si 

historickou projektovou dokumentaci stávající 

budovy, včetně jejich pozdějších úprav. V galerii 

na schodišti se pak mnozí návštěvníci poznávali 

na  dobových i  současných 

fotografi ích ze školních tříd 

i  nejrůznějších akcí. Kdo 

chtěl, mohl si prohlédnout 

staré dokumenty nebo 

kroniky, zaznamenávající 

bohatou činnost školy. Vr-

cholem oslavy byla zdařilá 

Výroční akademie v  sále 

Sokolovny. A  kdo promar-

nil tuto příležitost, musí si 

počkat dalších pět let, kdy 

škola oslaví století.

Oslavy 95. výročí byly vyvrcholením školní-

ho roku 2016/2017, jehož stručnou rekapitulaci 

přinášíme:

• Projekt Integrace Polsko-Česká Ratiboř-Opa-

va (společné pobyty pedagogů a žáků v Tě-

šínských Beskydech, společný výlet v  ZOO 

Ostrava a  setkání v  Ratiboři i  Vávrovicích, 

jazykový kurz)

• Projekt Envicup 2016 (EVVO-partnerství 

malotřídních základních škol Opavy – téma: 

Když se řekne papír“

• Vzdělávací průvodní aktivity v  oblasti pre-

vence a  výskytu nebezpečných událostí  

LÉTO JE TADY…
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Pro děti školní rok končí, ofi ciál-

ně však trvá do 31. srpna. V průběhu 

prázdnin je plánována údržba tříd 

a herny mateřské školy malováním. 

Odborná počítačová učebna bude 

rozšířena na  10 žákovských stano-

višť, bude zde instalovaný server 

a  provedena nová kabeláž. Mateř-

ská škola se dočká dalších úložných 

prostor na přístupových schodištích 

a dílna v Domečku na školním dvoře 

bude vybavena pro výuku technic-

kých dovedností.

Nezbytnou úpravou v  souladu se změnami 

rámcových vzdělávacích programů projdou oba 

školní vzdělávací programy tak, aby po schválení 

školskou radou byly připravené pro začátek no-

vého školního roku.

Ve  fázi schvalování jsou 2 dotační projekty 

týkající se jednak vzdělávací oblasti a jednak za-

bezpečení ochrany budovy a žáků. Jeden projekt 

z  evropského operačního programu pro konku-

renceschopnost a druhý z MŠMT ČR.

Pokračovat budou nezbytné brigády 

na  školní zahradě. Uvádíme termíny jejich 

konání. V závorce je uveden vždy náhradní ter-

mín pro případ deštivého počasí: Červenec 2017 

– 10. (11.), 20. (21.), 31. 7., Srpen 2017 – (1. 8.), 

10. (11.), 21. (22.), 30. (31.) 8.

Pro žáky školy platí podmínka alespoň 

1  osobní účasti na  brigádě. Děkujeme rodičům 

za součinnost.

Využíváme této příležitosti také k  tomu, 

abychom poděkovali všem, kteří školu pod-

porovali, ať už přímo nebo účastí na  jejích 

akcích. Veliký dík za podporu školy patří  panu 

starostovi a zastupitelům Úřadu městské části. 

Díky nim mají všichni školáci nové stejnokroje 

a jako odměnu za práci ve školním 

roce jim „obec“ uhradila autobus 

na  dvoudenní školní výlet v  Mo-

ravském krasu.

Přejeme všem dětem krásné 

prázdniny. Všem rodičům a  přáte-

lům školy spoustu pěkných sluneč-

ných dnů a ničím nerušených zážit-

ků z letních dovolených.

Těšíme se na  setkání na  startu 

nového školního roku 4. září 2017 

při tradiční Zahradní slavnosti.
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lo 18 vzorků, od  členů MS Opavice, ale také 

od obyvatel městských částí. Koštovat a bodo-

vat mohl každý, kdo se akce zúčastnil. Hodno-

titelů bylo kolem 30, nejvíce mohl každý dát 

10 bodů (5 za chuť, 5 za vůni). Nejlepší vzorek 

patřil panu Ulrichovi z Vlaštoviček, druhá byla 

Lucie Zaliborová a třetí Jana Uvírová. Pro první 

tři vítěze byly připraveny poháry. Všem zúčast-

něným děkujeme za  účast a  doufáme, že se 

zúčastní i v příštím roce. 

Dne 17.3. proběhla v  kulturním domě 

ve  Vlaštovičkách výroční myslivecká schůze 

za  účasti členů MS Opavice z.s., dále starostů 

městských částí Miroslava Kořistky a  Reného 

Holuši, místostarostky honebního společenství 

Petry Elblové a ostatních hostů z řad přátel my-

slivosti. Na programu byla výroční zpráva před-

sedy, hospodáře, fi nančního hospodáře a kon-

trolní komise. V  závěru svým slovem přispěli 

i pozvaní hosté. Vše proběhlo podle programu. 

Ohlasy na  práci mys-

liveckého spolku byly 

pozitivní. 

Po  ukončení schů-

ze program pokračoval 

II. ročníkem v  mysli-

veckém koštu slivovi-

ce a  jiných ovocných 

pálenek. Celkem se 

do  soutěže přihlási-

VÝROČNÍ MYSLIVECKÁ SCHŮZE

8



díru, do které postupně umisťovali roury, které 

spojovali a zpevňovali, nakonec jámu zasypali 

a hlínu kolem udusali. Do této práce se zapojilo 

10 myslivců a 1 dobrovolník.  Myslivecký spolek 

se tímto také obrací na  občany městské části 

Vávrovice s žádostí o darování mladých strom-

ků, abychom více osadili naše remízky z okolí. 

Děkujeme.

Poslední neděli v  březnu a  první neděle 

v  dubnu byly pro Myslivecký spolek Opavice 

pracovní. Naši myslivci na třešňové aleji, která 

spojuje silnici Bruntálskou a  Krnovskou, vysa-

dili několik druhu stromů či keřů jako například 

břízu, jasan, habr, maliník, smrk, vrbu a další. 

Mladé stromečky byly upevněny a navíc kolem 

byla vystavena oplocenka, která zamezí vy-

soké zvěři, aby stromečky 

ohlodaly nebo vytloukly. 

Na závěr se museli stromky 

polít, o což se postaral pan 

Zalibor, který to zajistil po-

mocí přenosných nádrží. 

Zároveň byla o  kousek 

dále v  remízku vybudo-

vána, pomocí betonových 

rour, další umělá nora pro 

lišky. Pomocí bagru my-

slivci vykopali dlouhou 

VÝSADBA STROMŮ
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řízení obcí s  rozšířenou působností, podrobnou 

analýzu rizik s cílem vyhodnotit ohrožující fakto-

ry na území kraje a obcí s rozšířenou působností. 

Výsledek analýzy ukázal, že nejvýznamnějšími 

zdroji ohrožení na hodnoceném území jsou pří-

valové lijáky s  následkem povodní na  vodních 

tocích. V  menší míře nás pak ohrožují i  další 

jevy, z nichž můžeme uvést například: vichřice, 

mimořádně vysoké letní teploty a následné su-

cho, extrémně nízké teploty, sněhová kalamita, 

hromadné nákazy hospodářských zvířat, závaž-

ná nehoda v  dopravě silniční, železniční nebo 

Každý občan našeho státu má právo na zdra-

vý a bezpečný život a přiměřenou ochranu své-

ho majetku. Mohou však nastat situace, kdy je 

toto právo narušeno. Škodlivé působení sil a jevů 

vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, 

epidemiemi, dále havárie ohrožující život, zdra-

ví, majetek nebo životní prostředí, staví člověka 

do  situace, kdy běžná životní pravidla neplatí. 

Takové stavy nazýváme mimořádnou událostí.

Ve  druhé polovině roku 2016 provedl Ha-

sičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, 

ve  spolupráci s  pracovníky odboru krizového 

MOHOU NÁS OHROZIT MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI?

hasiči, policie, městská policie a záchranná služ-

ba, všichni s velkým množstvím techniky.

Takto rozsáhlé cvičení celého integrovaného 

záchranného systému probíhá obvykle jednou 

za pět let a v naší městské části se uskutečnilo 

poprvé. Všechny cvičné úkoly byly splněny, po-

děkování patří SDH Palhanec za přípravu zázemí 

celého cvičení.

U  mlýnského náhonu 

na  Palhanci proběhlo dne 

10.5.2017 cvičení integro-

vaného záchranného sys-

tému. Cvičení organizoval 

Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje 

spolu s  Oddělením hava-

rijního a  krizového řízení 

Magistrátu města Opavy. 

Náplní cvičení byla protipo-

vodňová opatření na náho-

nu Mlýnu Herber, výstavba 

protipovodňových stěn z  napouštěcích vaků 

a pytlů s pískem.

Následoval nácvik evakuace školy ve Vávro-

vicích a vyhledávání osob na Stříbrném jezeře.

Celého nácviku se účastnilo dvanáct jedno-

tek dobrovolných hasičů Opavy včetně všech tří 

jednotek z naší městské části. Dále profesionální 

VELKÉ CVIČENÍ IZS NA PALHANCI
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letecké, narušení dodávek energií a pitné vody.

Důležitým prvkem v  systému ochrany před 

následky mimořádných událostí je prevence. 

Čím lépe je obec nebo město připraveno na řeše-

ní všech typů ohrožení, tím je dopad na obyvate-

le a území nižší. Pokud k takové situaci dojde, má 

starosta obce nebo primátor možnost úzce spo-

lupracovat se složkami integrovaného záchran-

ného systému (hasičský záchranný sbor, Policie 

ČR a zdravotnická záchranná služba) a prostřed-

nictvím výkonu státní správy se aktivně podílet 

na řešení nežádoucích stavů. V těchto případech 

je pro starostu obce nebo primátora výhodné, 

má-li zřízenu komisi, která mu pomáhá v řešení 

mimořádné události.

Základními nástroji pro ochranu obyvatel-

stva jsou zejména varování, evakuace a nouzové 

přežití obyvatelstva.

Varování je včasné předání informace o hro-

zícím nebo již vzniklém nebezpečí. Při varování 

obyvatel se klade důraz na jasné a srozumitelné 

předání informace co nejširšímu počtu obyvatel. 

Z tohoto důvodu je na našem území vybudován 

tzv. jednotný systém varování a vyrozumění, je-

hož viditelnou a  slyšitelnou částí jsou zejména 

elektronické sirény, jejichž zkoušku slyšíme kaž-

dou první středu v měsíci. Toto zařízení provozu-

je Hasičský záchranný sbor České republiky. Dále 

se může k  tomuto účelu na  úrovni obce využít 

například obecní rozhlas.

Evakuace je organizované přemístění osob, 

zvířat a  nezbytných věcí (předmětů kulturní 

hodnoty, nebezpečných látek, zařízení nutné 

výroby) do míst, kde již nehrozí nebezpečí a kde 

je zpravidla zabezpečeno pro obyvatele náhrad-

ní ubytování a  stravování, pro zvířata ustájení 

a  pro předměty uskladnění. Evakuaci nařizuje 

velitel zásahu (Hasičský záchranný sbor ČR, Po-

licie ČR), v době krizového stavu primátor nebo 

starosta obce. V případě, že se jedná o evakuaci 

z  větší plochy, dochází vždy k  přemístění osob 

částečně samovolně, kdy část obyvatel po vyhlá-

šení evakuace opustí ohrožené území vlastními 

dopravními prostředky nebo pěšky. Na  včasné, 

a tím i bezpečné, evakuaci se podílejí složky in-

tegrovaného záchranného systému, orgánů ve-

řejné správy a  v  neposlední řadě disciplinovaní 

evakuovaní občané.

V  případě déletrvajících mimořádných 

událostí navazuje na  varování a  evakuaci osob 

zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva. 

Jedná se o celou řadu činností a postupů s jedi-

ným cílem – minimalizovat negativní dopady 

na  životy obyvatel a  zabezpečit jejich základní 

životní potřeby. Realizují se nepřetržitě po dobu, 

po kterou to mimořádná situace vyžaduje.

Pro úspěšné fungování celého systému je 

důležitým prvkem také správně informovaný 

občan, který nepodlehne panice a umí správně 

reagovat na vzniklou událost. Povinností každé-

ho z nás je chránit sebe, osoby blízké, svůj ma-

jetek, a  také podle svých možností poskytnout 

pomoc ostatním ohroženým občanům.

Další související a  zajímavé informace 

můžete získat na  stránkách www.hzsmsk.cz       

a www.opava-city.cz v sekci ochrana obyvatel.

Právní rámec: zákon č. 239/2000 Sb. o  IZS, 

zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení, vyhláš-

ka MV č. 380/2002 Sb. k  přípravě a  provádění 

úkolů ochrany obyvatelstva.

HZS Moravskoslezského kraje, územní

odbor Opava a Ing. Roman Otipka,

Magistrát města Opavy



 

 

2. ročník Rybářského pětiboje 
Party Hic z Vávrovic 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na zábavné soutěžní odpoledne 
konané dne 15.7.2017 

na fotbalovém hřišti FK Nova Vávrovice 
Prezentace závodníků 14:00 – 14:30 
Zahájení pětiboje 14:30 
Rybářský pětiboj bude rozdělen do kategorií: 
  Děti do 10-ti let 
  Děti do 15-ti let 
  Muži 
  Ženy 

Pětiboj: -  Nahoď 
- Tref cíl 
- Ulov rybu 
- Poznej rybu 
- Urči délku ryby 

První tři místa z každé kategorie budou ohodnocena věcnými cenami.  
Pro závodníky bude nachystáno jednotné rybářské vybavení potřebné pro 
disciplíny. 
Během odpoledne možnost zakoupení grilovaných makrel a dobrot z udírny. 
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storách úřadu městské části přítomen zástupce 

Katastrálního pracoviště Opava, který převez-

me a přímo na místě ověří podpisy vlastníků na 

přinesených protokolech.

V souvislosti s prováděnou revizí údajů ka-

tastru nemovitosti v k.ú. Palhanec  bude vlast-

níkům dotčených nemovitostí v nejbližší době 

písemně zasláno oznámení o provedené revizi, 

jehož součástí bude i protokol o výsledku revi-

ze, ve kterých budou uvedené zjištěné nesou-

lady v údajích katastru nemovitostí.  Vlastníci 

jsou vyzváni k vyjádření  k navrhované změně, 

kterou mají odsouhlasit na přiloženém proto-

kolu a doručit zpět na Katastrální pracoviště 

Opava.

Z důvodu možnosti osobního předání 

oprávněné úřední osobě katastrálního úřa-

du přímo v místě bydliště, bude v pondělí 

2. 10. 2017 od 15:00 do 18:00 hod. v pro-

REVIZE ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

V letních měsících bude Knihovna 

ve Vávrovicích otevřena pouze v pon-

dělky 17.7. a 14.8., oba dny v době 

od 15 do 18 hodin.

Krásné léto přeje všem čtenářům 

knihovnice Naděžda Kejlová

KNIHOVNA VÁVROVICE



nepříznivé počasí se soutěže zúčastnilo 

21 mužských týmů a 10 ženských týmů. Týmy 

byly odměněny poháry, diplomy, finanční od-

měnou a dary od sponzorů. 

15. června se konalo vyhodnocení vý-

tvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí 

a  mládeže“, kde se na  2. místě umístil Lukáš 

Hruška v kategorii M2. 

Druhý červencový víkend naše mládež 

oslaví celou sezónu spolu se sbory z Brumovic, 

Holasovic a  Loděnic na  tradičním stanování 

u kotlíkového guláše. Muži a ženy  budou celé 

prázdniny pokračovat v soutěži Moravskoslez-

ský pohár a bojovat o nejlepší umístění.

Daniela Trojanová

Sbor SDH Vávrovice a  jeho sportovní 

družstva letošní sezónu odstartovali v plném 

proudu. Začali jsme v  květnu Okrskovým ko-

lem hry „Plamen“ v  Holasovicích mládežnic-

kých družstev 9.  okrsku Pavla Křižkovskéko. 

Mladší žáci se umístili na  3.  místě a  starší 

žáci se umístili na 5. místě. O týden později se 

konalo na hřišti v Brumovicích Okrskové kolo 

v PS, kde muži úspěšně vybojovali 1. místo. 

Na  konci měsíce května začal pro muže 

a  ženy seriál soutěží Moravskoslezského po-

háru, který byl zahájen 1.  kolem v  neděli 

na Svobodě.  

Letos se u  nás netradičně konalo 4. kolo 

Moravskoslezského poháru 17. června. I přes 

SDH VÁVROVICE
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vrovic se umístili na 2. místě, pohár pak puto-

val do Milostovic. Gratulujeme!

Na  konci května se v  Měst-

ské části Komárov uskutečnil 

další ročník tradiční soutěže 

O putovní pohár primátora měs-

ta Opavy. Dobře zorganizované 

soutěže se zúčastnily všechny 

tři sbory dobrovolných hasičů 

z naší městské části.

Hasiči z  Palhance a  Držkovic nebyli pro 

technické problémy klasifikování, hasiči z Vá-

SOUTĚŽ O PUTOVNÍ POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA OPAVY

í l í ě há kb l

V  lednu jsme začali přípravu tradičně  kon-
dičním soustředěním v  Jeseníkách. Poté jsme 
pokračovali nabíráním fyzických sil na domácím 
hřišti. Před jarní částí jsme sehráli několik přátel-
ských utkání. Vlastní jarní částí soutěže prochá-
zíme se střídavými úspěchy a v současné době se 
nacházíme na jedenáctém místě.

9. června jsme v  rámci sportovního dne 
cukrovaru Opava uskutečnili setkání býva-
lých hráčů TJ Palhanec u  příležitosti 25 let 
palhaneckého fotbalu. Akce se díky velkému 

množství účastníků a  krásnému počasí vy-
dařila. 

Během jara u nás došlo k zvelebování naše-
ho areálu, kde jsme provedli výstavbu stěny mezi 
jednotlivými kabinami, chystáme se zřídit nové 
okapy a opravit stávající lávky včetně nátěrů.

V  srpnu uskutečníme velký dětský den, kde 
bude opět spousta atrakcí, např. aquazorbing, 
kouzelník, paintball a další, které budou mít děti 
zdarma. Tímto Vás všechny srdečně zveme.

Jiří Navrátil

TJ PALHANEC
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JUBILANTI

červen

Englišová Radomíra (50 let)

Bergerová Šárka (50 let)

Chryczyk Stanislav (50 let)

Konečný Pavel (50 let)

Běhavá Lenka (55 let)

Kocián Jan (70 let)

červenec

Novák Pavel (50 let)

Jarošová Blanka (50 let)

Fiedler Karel (50 let)

Hanel Ivo (60 let)

Francková Ivana (60 let)

Vlach Zdeněk (65 let)

Kubesová Jaroslava (70 let)

Hajderová Gabriela (70 let)

Grigarová Marie (75 let)

Šindlerová Anna (85 let)

Hos Milan (85 let)

srpen

Kaláčová Pavlína (50 let)

Kremerová Naděžda (55 let)

Sedláčková Ludmila (60 let)

Hanelová Růžena (60 let)

Ludvíková Marie (65 let)

Falharová Marie (75 let)

• K památníku padlým hrdinům byly položeny 
květiny s trikolorou.

• Schůzka majitelů pozemků v průmyslové zóně 
s vedením Statutárního města Opavy.

• Pravidelná schůzka starostů všech městských 
částí s vedením města.

• Příspěvek Základní škole ve Vávrovicích 
na autobusovou dopravu na dvoudenní škol-
ní výlet na Macochu.

• Zajištění pohárů pro tradiční hasičskou soutěž 
Moravskoslezský pohár ve Vávrovicích.

• Zajištěno monitorování prostoru velkoobje-
mových kontejnerů na problémových místech 
na Palhanci.

• Pracovní schůzka s panem Štamberou, v jehož 
režii budou letošní slavnosti městské části.

• Účast na soutěži zásahových jednotek sborů 
dobrovolných hasičů – O pohár primátora 
Statutárního města Opavy.

• Údržba prostor a přesuny laviček a dalšího vy-
bavení pro kulturní akce občanských sdružení 
působících v naší městské části.

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.


