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KALENDÁŘ AKCÍ

POSEZENÍ S CIMBÁLKOU
7. 10. 2017, 19:00 hod., KD v Držkovicích 

Pořádá SDH Držkovice.

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.

SPOLEČENSKÉ PŘEDADVENTNÍ SETKÁNÍ
25. 11. 2017, 16:30 hod., KD Držkovice

Hodinové představení Musica Eufonico, poté bude k poslechu a tanci hrát Véna Quis.

Pořádá ÚMČ Vávrovice ve spolupráci s klubem důchodců

SETKÁNÍ SLOŽEK 

1.12. 2017, KD Držkovice

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU VÁVROVICE  

17. 12. 2017, 17:00 hod., u školy ve Vávrovicích 

S vystoupením dětí ze ZŠ a MŠ ve Vávrovicích. Pořádá ÚMČ ve spolupráci s klubem důchodců.

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU DRŽKOVICE  

23. 12. 2017, 17:00 hod., u kulturního domu v Držkovicích 

S vánoční nadílkou pro děti. Pořádá SDH Držkovice ve spolupráci s ÚMČ Vávrovice.

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU PALHANEC  

24. 12. 2017, 14:00 hod., u hasičské zbrojnice na Palhanci

S vánoční nadílkou. Pořádá SDH Palhanec ve spolupráci s ÚMČ Vávrovice.

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

V pondělí 30.10. budou v městské části 

přistaveny v době od 14 do 18 hodin velko-

objemové kontejnery na rostlinný odpad.  Kon-

tejnery budou umístěny na těchto místech:

• Karlovec – ulice Vodárenská

• Palhanec – ulice U Lávky

• Vávrovice – u školy, u bytovek

• Držkovice – u kaple



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

léto bylo v  naší městské části nabité kul-

turními a sportovními akcemi. Každá akce má 

svůj konec a stejně je tomu i s letošním létem, 

které vystřídal před několika dny v  kalendáři 

podzim. 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří měli během 

léta podíl na zajištění akcí konaných v naší měst-

ské části, ať už to byla neckyáda, trokyáda, rybář-

ský pětiboj, různá sportovní klání a další. Všech-

ny tyto akce utužují vazby a přátelství lidí z naší 

městské části a přinášejí nám příjemné chvíle.

Stejná myšlenka, tedy společné setkání, 

stálo před 15 lety při rozhodnutí uspořádat 

slavnosti městské části, které by se po  roce 

uskutečnily vždy ve  Vávrovicích, na  Palhanci 

a v Držkovicích.

Letošní slavnosti hodnotím jako povedené, 

zejména program připravený úřadem městské 

části ve spolupráci s generálním partnerem 

ZD Hraničář nadchl malé i velké a byl lákadlem 

pro spoustu návštěvníků. V  kombinaci s  krás-

ným počasím tak na  slavnosti zavítal rekordní 

počet lidí, který zaskočil naše složky zajišťující 

prodej občerstvení.

V  období do  konce roku bychom chtěli 

na  úřadě doladit projekt revitalizace parku 

ve Vávrovicích tak, aby ho schválilo zastupitel-

stvo, vypsali jsme výběrové řízení a  v  období 

vegetativního klidu se provedlo skácení starých 

či napadených stromů. V  příštím roce by pak 

proběhla výsadba nové zeleně a další úpravy.

Z  fondu oprav Statutárního města Opavy 

bude opraven propad kanalizace na ulici Chme-

lová před hlavním vstupem do školy v nákladu 

6 0 0 . 0 0 0  K č , 

na  ulici Janta-

rová nedaleko 

křižovatky s uli-

cí Hraniční bude 

v y b u d o v á n a 

nová kanalizač-

ní vpusť, aby se 

již na okraji vo-

zovky netvořila 

velká kaluž. Cena této úpravy je 140.000 Kč.

Z menších investičních akcí byla dokončena 

střecha a střešní okno na srubu ve Vávrovicích, 

plechem bude pokryta střecha srubu v Držkovi-

cích. Do  konce roku nás čeká ještě pravidelná 

roční inventarizace majetku a schválení rozpoč-

tu. Díky úpravě statutu a vyššímu výnosu z daní 

bude rozpočet naší městské části pro příští rok 

ve výši 6.240.000 Kč, což je meziroční nárůst asi 

o 500.000 Kč.

Po  pěti letech bude ukončen česko-polský 

projekt na  posílení akceschopnosti dobrovol-

ných hasičů na  obou březích řeky Opavy, díky 

kterému se u nás podařilo vystavět hasičskou 

zbrojnici na Palhanci, provést rekonstrukci stá-

vající zbrojnice ve Vávrovicích a byla dokoupena 

výstroj a výzbroj. Poslední cvičení v rámci pro-

jektu se uskutečnilo v obci Bliszczyce nedaleko 

Krnova.

Přeji vám příjemné čtení o dění v naší měst-

ské části a krásný podzim.
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Osmadvacáté jednání zastupitelstva se 

uskutečnilo 21.8.2017 za účasti sedmi zastupi-

telů, dva byli omluveni.

Zastupitelé schválili směnu pozemků se  

ZD Hraničář. Tato směna probíhá v rámci připra-

vované průmyslové zóny ve Vávrovicích. Dále 

byly schváleny výsledky revize údajů pozemků 

ve vlastnictví Statutárního města Opavy v Katas-

tru nemovitostí v katastrálním území Palhanec. 

Jedná se o změny využití některých parcel a 

sloučení menších sousedících parcel.

Zastupitelé rovněž schválili návrh na přiznání 

osobního příplatku pro dva zaměstnance údržby 

a umístění sídla spolku FK NOVA Vávrovice na 

adrese Jantarová 325/36 ve Vávrovicích (objekt 

stávajících kabin na hřišti ve Vávrovicích).

Posledním bodem programu byla zpráva 

o  činnosti úřadu a diskuze.

Devětadvacáté jednání zastupitelstva se 

konalo v pondělí 25.9.2017 za účasti 7 zastupi-

telů, dva byli omluveni.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelé schválili opravu střešní krytiny 

skladu SDH Držkovice ve výši 80.000 Kč, oprava 

bude provedena do konce měsíce listopadu.

Dále zastupitelé odsouhlasili majetkové zá-

ležitosti týkající se směny a prodeje pozemku. 

Směna byla nutná v souvislosti s majetkoprávní 

přípravou severního obchvatu. Prodej pozemku 

o výměře 39 m2 pak inicioval vlastník sousední-

ho pozemku, který si chtěl zajistit plnohodnotný 

příjezd na svůj pozemek.

Zastupitelé dále schválili výše dotací pro rok 

2018 pro občanská sdružení působící v  měst-

ské části ve výši 300.000 Kč. Schválen byl rov-

něž rozpočet pro rok 2018 ve výši 6.241.000 Kč 

(5.200.000 Kč běžné výdaje, 741.000 Kč kapitá-

lové výdaje a 300.000 Kč dotace).

Schválena byla smlouva na opravu kanaliza-

ce na ulici Chmelová a do rady školy byl schválen 

starosta Miroslav Kořistka.

Všechny body obou zastupitelstev byly 

schváleny jednomyslně.

Prezident Miloš Zeman vyhlásil volby do par-

lamentu na pátek a sobotu 20. - 21. října 2017.

Každý volič obdrží nejpozději jeden den 

před konáním voleb volební lístky na adre-

su svého trvalého bydliště. Pokud svou sadu 

lístků, volič neobdrží nebo o ni přijde, či si ji 

k volbám zapomene vzít, obdrží stejnou sadu 

volebních lístků ve volební místnosti. 

Kromě výběru lístku s volební stranou 

má volič možnost na lístku strany vybrat 

až čtyři konkrétní kandidáty. Díky těmto 

preferenčním hlasům se může kandidát 

VOLBY 2017

posouvat výše a přeskočit kandidáty před 

sebou.

O hlasy se bude v Moravskoslezském 

kraji ucházet celkem 537 kandidátů na 

kandidátkách 26 politických stran a hnutí.

Hlasovací místnost bude pro naši měst-

skou část jako obvykle v budově úřadu na 

adrese Jantarová 288/18 ve Vávrovicích.

Zapisovatelkou bude Lucie Becková, 

u  které je možné si na čísle 737 315 070 

telefonicky objednat přenosnou urnu pro 

imobilní voliče.
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Od roku 2009 probíhal společný česko-

-polský projekt „Posílení akceschopnosti JSDH 

při povodních“. Díky projektu byla vybudová-

na mimo jiné hasičská zbrojnice na Palhanci, 

opravena hasičská zbrojnice ve Vávrovicích, 

obě sdružení dobrovolných hasičů získala vo-

zidla a další výbavu. K 31.10. projekt končí, 

jednou z posledních akcí bylo cvičení všech 

v  grantu zúčastněných jednotek v polských 

Blyszczycích, které se uskutečnilo 23.9.2017.

UKONČENÍ PROJEKTU

V souvislosti s prováděnou revizí údajů katas-

tru nemovitosti v k.ú. Palhanec  bylo vlastníkům 

dotčených nemovitostí písemně zasláno oznáme-

ní o provedené revizi, jehož součástí bude i proto-

kol o výsledků revize, ve kterých budou uvedené 

zjištěné nesoulady v údajích katastru nemovitostí.  

Vlastníci jsou vyzváni k  vyjádření k  navr-

hované změně, kterou mají odsouhlasit na při-

REVIZE ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ PALHANEC

loženém protokolu a doručit zpět na KP Opava. 

Z důvodu možnosti osobního předání oprávněné 

úřední osobě katastrálního úřadu přímo v místě 

bydliště bude v  pondělí 2.  10.  2017 od  15:00 

do 18:00 hod na úřadu městské části přítomen 

zástupce KP Opava, který převezme a  přímo 

na místě ověří podpisy vlastníků na přinesených 

protokolech.

tvořili nejlepší letošní čas 18,01 s. a bylo z toho 

čtvrté místo. Celkově muži skončili na 11. místě 

a o jedno místo si polepšili oproti loňsku. Ženy 

letos často hledaly optimální sestavu a  proto 

se výkony dostavovaly velmi zřídka. Až závěr 

sezony a předposlední kolo v Milostovicích jim 

přinesl stupně vítězů, a  to 3. místo. Celkově 

však ženy skončily na  9.  místě a  pohoršily si 

umístění z minulého roku o čtyři místa.

Děkuji všem členům sportovních družstev 

za  skvělou reprezentaci našeho sboru i  naší 

obce. 

Velitel SDH Marek Bartusek

Sportovní družstva mužů a  žen se v  roce 

2017 opět účastnila seriálu soutěží v požárním 

sportu – Moravskoslezský pohár. Letošní rok 

měl na  programu 14 soutěží v  okresu Opava 

a  Nový Jičín. Jednu ze soutěží také uspořádal 

náš sbor na fotbalovém hřišti FK Nova v měsíci 

červnu.

Družstva mužů i  žen pozměnila pro tento 

rok sestavy svých týmů a to se odrazilo na vý-

konech prvních soutěží. V  průběhu sezony se 

však situace zlepšila a  seběhanost týmů se 

ukázala na  konci sezony zvláště pak u  mužů, 

kdy na  poslední soutěži v  Neplachovicích vy-

SDH VÁVROVICE
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Každým rokem také cukrovar snižu-

je dopady své činnosti na  životní prostředí 

a  na  obyvatele žijící v  jeho těsné blízkosti. 

V  loňském roce 

byla vypracována 

hloubková studie, 

na  jejímž zákla-

dě cukrovar začal 

provádět doporu-

čená protihluková 

opatření – jednalo 

se o  kroky vedou-

cí k  odhlučnění 

provozu vápenky, sušárny nebo příjmu řepy. 

Další opatření budou postupně následovat.

Cukrovarnické kampani předchází během 

letních prázdnin nábor nových brigádníků. 

Aktuálním tématem se pro personalisty cuk-

rovaru stává generační obměna letitých se-

zónních brigádníků. Proto pokud Vám nevadí 

práce na směny a rádi byste se stali součástí 

cukrovarnického soukolí v  příští kampani, 

pošlete svůj životopis během jarních měsíců 

příštího roku, rádi se s Vámi setkáme.

Vedení MSC

Vážení spoluobčané, s nástupem září při-

chází nejen další školní rok, ale i řepná kam-

paň, v  historii opavského cukrovaru již 147. 

v pořadí. Stejně jako řadu z Vás čekají radost-

né i  smutnější okamžiky při pohledu do  žá-

kovských knížek Vašich ratolestí, čekají také 

opavské cukrovarníky dny úspěšné, vystřída-

né těmi méně vydařenými. Je před námi při-

bližně 120 dní nepřetržitého provozu. Během 

této doby zpracujeme necelých 500 000 tun 

cukrové řepy od více než 80 pěstitelů.

Letošní kampani, která začala 15. září, 

předcházely teplé zkoušky, které proběhly 

první zářijový den. Tato 

předkampaňová cukro-

varnická generálka pro-

běhla bez větších kom-

plikací a  ukázala, že celý 

tým zaměstnanců cukro-

varu prováděl s  pečlivostí 

a  důsledností svou práci 

během údržbového ob-

dobí. 

Mimokampaňové období je také časem 

pro realizaci schválených investic. Tou nej-

významnější byl v  letošním roce nákup dvou 

nových řezaček francouzské firmy Maguin. 

Tyto stroje nahradí starší typy používaných 

řezaček a při optimálním chodu zvýší kvalitu 

řízků, a  tím zlepší práci na  extrakční stanici.  

Z  méně nákladných akcí stojí za zmínku au-

tomatické řízení turbín, pořízení nového gra-

nulátoru na  výrobu pelet ze suchých cukro-

varnických řízků či nový elektronický systém 

v závodě. 

MORAVSKOSLEZSKÉ CUKROVARY, A.S. – ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OPAVA
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Upozorňujeme všechny majitele 

psů, kteří doposud neuhradili popla-

tek ze psů, aby tak co nejdříve učinili!

Dále žádáme všechny, kteří využí-

vají čističky odpadních vod ve Vávrovi-

cích, aby dodržovali termíny splatnos-

ti fakturovaného stočného.

Všechny neplatiče jsme již infor-

movali písemně, v případě, že neuhra-

dí své závazky dle instrukcí v rozesla-

ných dopisech, bude jejich pohledávka 

předána k vymáhání.

UPOZORNĚNÍ NEPLATIČŮM

Vážení spoluobčané, mnozí z Vás prav-

děpodobně vědí, že v neděli 17. 9. 2017 

došlo v cukrovaru k smrtelné události. 

V cukrovaru tragicky zahynul pan Jiří 

Navrátil, palhanecký rodák a dlouholetý 

pracovník cukrovaru. Příčiny tohoto ne-

štěstí  jsou nejasné  a jsou vyšetřovány 

Policií ČR. Čest jeho památce.

Z piety k zesnulému se vedení cuk-

rovaru rozhodlo v letošní kampani ne-

pořádat den otevřených dveří. 

Vedení MSC

OZNÁMENÍ O ÚMRTÍ

Rodačky z Vávrovic Veronika Konečná a Karolína 

Konečná slavily spolu s mažoretkami AMA z Opavy ně-

kolik velkých úspěchů. Odměnou za dlouholetý tvrdý 

trénink jim byla zlatá medaile a titul mistryň ČR v kate-

gorii mini mix junior. Druhou příčku obsadila děvčata 

v kategorii velká formace mix kadetky.

Počátkem června vyjely mažoretky AMA  na ME 

v  Chorvatské Crikvenici, kde holky reprezentovaly 

skupinu v několika sestavách a kromě jiných titulů si 

odvezly ty nejcennější v podobě zlatých medailí za pó-

diovou sestavu i defilé. Největší úspěchy pak děvčata 

zaznamenala na Mistrovství světa v Praze. Při  účasti 

devíti zemí z celého světa předvedly holky nejpove-

denější sestavy a nádherná umístění i tituly. Největším 

zážitkem bylo obhájení titulu z ČR v mini mixu junior, 

v kategorii kadetek byla největším úspěchem zlatá 

medaile ve velké formaci mixu a 2 stříbrné medaile 

v pochodovém defilé a mini mix.

Vedení městské části gratulujeme děvčatům ke 

všem získaným oceněním a titulům!

ÚSPĚCHY MAŽORETEK AMA A NAŠICH RODAČEK
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Vedení městské části děkuje níže uvedeným 

sponzorům za podporu slavností!

Generální sponzor: Zemědělské družstvo Hra-

ničář Loděnice, sponzoři: MJM Litovel, Grambal 

stavby, Propark, B-net, Kamil Ludwig, RITSCHNY 

kovošrot a sběrné suroviny, Mondelēz, Mlýn Her-

ber, Moravskoslezské cukrovary, Bidfood (mra-

zírny), Prestar, Femont Opava, Agrozem Opava, 

Stavmat, Renáta Repková, Salón Repete.

Požární útok – muži

1. Vávrovice – 22,12

2. Palhanec – 28,72

3. Držkovice – N

Požární útok – ženy

1. Vávrovice – 25,44

Požární útok – muži

1. Žáci Vávrovice – 32,19

2. Žáci Vávrovice – 32,79

Volejbal

1. místo – Karlovec

2. místo – Slunečnice

3. místo – Vávrovice

Farmářská olympiáda

1. místo – Šimková Gabriela, Šimek Pavel 

2. místo – Zelinková Nikola, Weiss Karel

3. místo – Jarošová Daniela, Hrbáč Kamil

Vítězové býčího rodea

Muži – Turča Patrik (31 s)

Ženy – Rubešová Veronika (33 s)

Děti – Balaryn Evžen (50 s)

Střelba – muži

1. místo – Foltýn Jan (30 b.)

2. místo – Rybář Jan (29 b.)

3. místo – Slanina Rostislav (29 b.)

Střelba – ženy

1. místo – Černínová Veronika (29 b.)

2. místo – Klapetková Jana (29 b.)

3. místo – Tesařová Radka (29 b.)

Střelba – děti

1. místo – Döhner Tomáš (27 b.)

2. místo – Lagan Matěj (27 b.)

3. místo – Havel Jakub (27 b.)

Střelba – absolutní vítěz:  Döhner Tomáš

15. SLAVNOSTI – VÝSLEDKY A PODĚKOVÁNÍ
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ním dvoře, ale i  v  budově samotné a  po-

skytuje příjemné výhledy ze školních oken.

A co školáky čeká? Co plánují? Jak se zapo-

jí do života obce?

Ve  škole se letos vzdělává 25 dětí MŠ 

a 46 žáků ZŠ ve 4 třídách a  jednom oddělení 

školní družiny.

Novinkou je povinné předškolní vzdě-

lávání v posledním roce docházky v MŠ. Dále 

se mezi povinné předměty zařadila výuka 

plavání.

Již sedmým rokem probíhá realizace 

mezinárodního vzdělávacího programu Eko-

škola, třetím rokem se třetím mezinárodním 

titulem. Letos se Ekoškoláci zaměří na  pre-

venci spotřebního způsobu života a  osvětu 

mezi veřejností. V  rámci světového dne Eko-

škol připravují členové ekotýmu výsadbu 

vzrostlých stromů v  obvodu sportovní arény 

na školní zahradě. Očekává se, že stromy bu-

dou poskytovat stín a pomohou lépe zadržo-

vat dešťovou vodu.

Počasí si s  úvodem 

letošního školního roku 

pohrálo a  o  konání tra-

diční Zahradní slav-

nosti se rozhodovalo 

na  poslední chvíli. Vše 

se nakonec podaři-

lo, sluníčko vykouklo 

a  školní rok mohl být 

4.  9. „odstartován“ 

tradičně ve školním am-

fiteátru za  účasti dětí, 

žáků, rodičů, zaměst-

nanců školy a starosty naší městské části.

I  když letos škola oslavila své pětade-

vadesátiny, neztrácí krok s  dobou a  podle 

toho je také i  letos připravena. Mimo běž-

nou údržbu, jako je malování, úpravy tříd 

související s měnícím se počtem žáků, pro-

běhla další etapa modernizace. Školní 

infocentrum, které slouží jako odborná 

počítačová učebna se rozrostlo na  cel-

kových 10 žákovských pracovních míst. 

Při výuce informatiky tak každý žák může 

pracovat na „svém“ počítači. V další odbor-

né učebně přírodovědy byly doplněny 

nové magnetické tabule, sloužící pro 

psaní, prezentace, ale také jako promítací 

plocha.

Očekávané úpravy se dočkala také škol-

ní dílna, kde jsou pro tvořivou práci s ma-

teriálem připraveny 2 dílenské pracovní 

stoly se svěráky.  Dokončena byla také 

výsadba zeleně na  střeše „Domečku“, 

která vytváří přírodní mikroklima na  škol-

ŠKOLA
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Z  operačního programu pro vý-

zkum, vývoj a vzdělávání získala škola 

finanční prostředky ve  výši 295 tisíc 

korun na  realizaci projektu „Setká-

ní za  školou“, který bude naplňovat 

v  následujících dvou letech. Projekt 

podporuje děti ohrožené školním neú-

spěchem, volnočasové aktivity rozvíje-

jící logiku, představivost a čtenářskou 

gramotnost. Dále umožňuje učitelům 

se aktivně vzdělávat v  moderních 

formách a  metodách vzdělávání a  ro-

dičům dává možnost účasti na  přednáškách 

a  besedách s  odborníky na  nejrůznější i  pal-

čivá témata.

Z dalších úspěšných žádostí je třeba uvést 

získání finančních prostředků z  programu 

Podpory bezpečnosti škol na  pořízení 

vnitřního videosystému sloužícího eliminaci 

pohybu nežádoucích osob v objektu školy.

Mimo uvedené úkoly budou školáci udr-

žovat léty osvědčené tradice. 

Budeme rádi, když zachováte škole přízeň 

a budete se svou účastí podílet na akcích, kte-

rými se školáci aktivně zapojí do života obce. 

VYUŽITÍ SÁLU SOKOLOVNY VE VÁVROVICÍCH

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

09:00 - 10:00

Sokol

stolní tenis 

08:30 - 14:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00 Sokol

stolní tenis 

14:00 - 15:45

Škola

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Sokol

stolní tenis 

16:30 - 19:00

Sokol

stolní tenis 

16:30 - 20:00

Sokol

stolní tenis 

16:30 - 19:45

17:00 - 18:00

Sokol

stolní tenis 

17:00 - 20:30

Hasiči

17:00 - 19:00
18:00 - 19:00

19:00 - 20:00

20:00 - 21:00
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kdy se nám propadlo potrubí. Opravu se nám 

podařilo odstranit společným úsilím našich čle-

nů a pracovníků ÚMČ těsně před začátkem další 

velké akce.

15. ROČNÍK SLAVNOSTÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI 

OPAVA – VÁVROVICE se konal v  duchu country 

a  westernu. Zastupitelům se podařilo připravit 

pestrý program, například ukázky zeměděl-

ské techniky, kterou si mohli účastníci osahat 

a  vyzkoušet v  praxi. Občerstvení bylo zajiště-

no složkami z  Palhance, které se tohoto úkolu 

úspěšně zhostily. Trošku jsme se obávali počasí, 

ale po  dopoledním dešti se nebe umoudřilo 

a podpořilo hojnou účast těchto oslav. Obzvlášť 

spokojení mohli být občané z Palhance, kterým 

se podařilo ukořistit hlavní ceny z bohaté tom-

boly. Třešničkou na  dortu byl krásný ohňostroj, 

který si všichni pochvalovali. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem lidem, 

kteří pomáhali s přípravami a realizací těchto akcí. 

Vladimír Stoniš

Po  ukončení sezóny 2016/2017 jsme se 

umístili ve  druhé půli tabulky, přičemž většinu 

bodů jsme získali právě v jarní části a trošku jsme 

si zlepšili náladu po nevydařeném podzimu. 

Letní pauza neprobíhala v duchu odpočinku, 

ale čekaly nás přípravy areálu na tři akce. V rámci 

několika brigád byly opraveny lavičky, střídačky 

a  drobné rekonstrukce, na  které jsme si troufl i 

vlastními silami. Dále proběhla výměna a zabez-

pečení vylomeného okna v  kabinách, instalace 

nových okapů a v režii obecního úřadu také stav-

ba nové zdi mezi bufetem a kabinami. 

V  červnu proběhla první akce „25. VÝROČÍ 

FOTBALU NA PALHANCI“, na kterou byli pozváni 

bývalí členové Tělovýchovné jednoty Palhanec. 

Nejvíce práce nás však čekalo v měsíci srpnu, 

kdy jsme pořádali „VELKÝ DĚTSKÝ DEN“. V letoš-

ním ročníku byl připraven rekordní počet atrakcí 

zdarma, což přilákalo ještě více rodin s dětmi než 

v předešlých letech. Jedinou kaňkou na této vy-

dařené akci byla porucha na sociálním zařízení, 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PALHANEC

2
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Děti byly rozděleny na dvě kategorie do 10 let 

a do 15 let. Vítězi ve stanovených kategoriích 

byli A. Kuhnová, V. Šafarčík, M. Maiwaldová 

a V. Grigar. Na zdaru úspěšné akce se podíleli 

i naši sponzoři Agrozem Opava, s.r.o., Bidfood 

Opava s.r.o., Moravskoslezské cukrovary, a.s. 

Vávrovice a PrecisTech CZ s.r.o.

Rybářská parta hic zorgani-

zovala v tomto roce několik akcí. 

Jako každý rok, tak i letos, jsme 

v  květnu soutěžili v  lovu ryb 

na rybníku v Lukavci. Soutěže se 

zúčastnili i hosté. Nejlepších vý-

sledků mezi členy dosáhli Adolf 

Olbrich, Aleš Hruška a  Lukáš 

Neděla. Nejdelšího kapra o dél-

ce 70 cm ulovil Zdeněk Vavrla. 

Z  hostů zvítězil Luboš Foltýn, 

druhé místo obsadil Zdeněk 

Grambal a třetí Michal Kovalčík.

V  červnu se uskutečnilo po-

sezení členů a  jejich rodinných příslušníků. 

Obě akce budeme opakovat ještě v  měsíci 

září.

Naší největší a  nejnáročnější akcí byla 

v  červenci soutěž Rybářský pětiboj, který se 

uskutečnil za vysoké účasti dětí, žen a mužů. 

RYBÁŘSKÁ PARTA HIC

13



14

2:7. V 56. minutě snižoval na 3:7 Jan Lichovník ostrou 

ranou z 16 metrů k pravé tyči. Minutu na to znovu 

navýšil vedení Galus Teamu Tomáš Otýpka 3:8. V dal-

ších minutách se vzepjal k náporu Bobo Team a třemi 

brankami v řadě korigoval výsledek až na 6:8. Nejprve 

v 60. minutě proměnil pokutový kop hráč Petr Čavera, 

v 62. Zdeněk Richlý téměř od pomezní čáry zavěsil 

odrazem míče od vzdálenější tyče a vzápětí skóroval 

i Martin Schoppik. V 66. a 70. minutě navýšil vedení 

Galus Team po brankách Filipa Mruska a Jana Schnei-

dera. Na konečných 7:10 uzavřel výsledek v 73. minu-

tě Martin Schoppik.  

Z  penaltového rozstřelu, kterého se zúčastnili 

všichni hráči, vyšel znovu vítězně Galus Team v pomě-

ru 6:5. Po utkání se sešli hráči obou družstev i se svými 

příznivci u  malého sladkého pohoštění či opékané 

makrely z kuchyně Ervína Galvase a Vlastimila Svobo-

dy, a dobrého zlatavého moku, a krátce pobesedovali 

o svých dojmech ze střetnutí. 

Bobo Team – Galus Team 7:10 (1:5). Bran-

ky: Martin Schoppik 3, Petr Janotka, Jan Lichovník, 

Zdeněk Richlý a Petr Čavera – Jan Schneider 3, Tomáš 

Otýpka 3, Filip Mrusek 2, Daniel Škopek a David Gal-

vas. Rozhodčí: Pavel Maiwald.

V sobotu 29. července 2017 bylo 

sehráno na  2  x  40 minut exhibiční 

fotbalové utkání Bobo Team (výběr 

rodiny Laifertových) – Galus Team 

(výběr Davida Galvase), zápas, uspo-

řádaný k uctění 20. výročí úmrtí Vác-

lava Laiferta při mistrovském utkání 

Vávrovice – Stěbořice v dubnu 1997. 

Počasí nebylo pro fotbal příliš ideální, 

polojasno, teplota 28 °C. 

Zpočátku utkání se soupeři oťu-

kávali uprostřed hřiště a poté převzal iniciativu Galus 

Team, který z první vážnější akce v 8. minutě otevřel 

skóre Janem Schneiderem. V 11. minutě navýšil ve-

dení svého týmu lobem přes brankáře Filip Mrusek 

po krásné kolmici Davida Galvase. Teprve ve 14. mi-

nutě ohrozil branku svého soupeře i Bobo Team, který 

vzápětí nevyužil své další dvě šance Zdeňkem Richlým 

a Janem Lichovníkem. Zákonitě přišel trest v podobě 

dvou branek Tomáše Otýpky ve 25. a 32. minutě. Ze-

jména jeho druhá branka z  hranice velkého vápna 

pod břevno mimo dosah brankáře byla ukázková. 

Do  přestávky se skóre měnilo ještě dvakrát, nejpr-

ve ve  34. minutě Petr Janotka snížil na  1:4 střelou 

po zemi podél brankáře. Vzápětí v 36. minutě uzavřel 

poločasový výsledek na  1:5 Daniel Škopek křížnou 

střelou k pravé tyči. 

Skóre utěšeně narůstalo i  po  přestávce. Již 

ve 42. minutě proměnil David Galvas pokutový kop 

za faul na Tomáše Otýpku – 1:6. V dalších minutách 

nevyužili své šance hráči Bobo Teamu. To se podaři-

lo až Martinu Schoppikovi ve 49. minutě, kdy snížil 

střelou podél vybíhajícího brankáře k levé tyči – 2:6. 

V 54. minutě však překvapil Jan Schneider brankáře 

Bobo Teamu nečekanou střelou do  levé šibenice – 

MEMORIÁL VÁCLAVA LAIFERTA
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Dne 22.7.2017  proběhl na  hřišti ve Vávro-

vicích 8. ročník NOVA CUPu. Počasí tentokráte 

fotbalu docela přálo. Bylo mírně pod mra-

kem a  trošku dusněji. Do  turnaje se přihlásilo 

12  týmů, ovšem v  den turnaje se omluvil BNP, 

který loni skončil na 3. místě.

Týmy byly rozlosovány do  2 skupin, jedna 

po  6 (skupina L) a  jedna po  5 týmech (skupi-

na S). Ve skupině L od počátku dominoval tým 

Mladých Pušek, ale i  on měl problém. Hlavně 

podcenil zápas s  Babráky, který skončil remí-

zou 2:2, ale i tak jim 11 bodů stačilo na 1. mís-

to ve  skupině a  přímý postup do  semifi nále. 

Do čtvrtfi nále postoupil 2. a 3. tým tabulky. Tam 

postoupila Španělská vesnice, remízový král, 

který získal 9  bodů. Překvapením skupiny byl 

Arsenal Hlubočec, který v  prvním zápase jed-

noznačně prohrál s Mladými puškami, ale pak 3 

zápasy vyhrál. Získal 10 bodů a postoupil. Na 4. 

místě ve skupině skončila Fotbalová tragédie se 

7 body, 5. místo obsadili Babráci se 4 body a po-

slední Sbeer team bez bodu.

Skupinu S ovládl tým Momentálně narušení, 

kteří ztratili pouze remízou s Kladiváři. O 2. místo 

si to rozdali Radiátoři a AFK Netopýři, Radiátoři 

díky lepšímu skóre skončili druzí a Netopýři tře-

tí. Čtvrté místo patřilo Kladivářům a  poslední 

FK Božkov.

Zápasy o  umístění začali čtvrtfi nálovými 

souboji. AFK Netopýři svůj souboj s  Arsenalem 

Hlubočec prohráli až po  penaltách. Španělská 

vesnice porazila Radiátory 1:0.

V zápase o 7. místo byli úspěšnější Kladiváři, 

když suverénně vyprovodili Fotbalovou tragédii 

v poměru 3:0. V souboji o 5. místo zvítězili AFK 

Netopýři nad Radiátory 2:0. Zápas o 9. místo se 

neuskutečnil, Babráci odjeli dříve a tak FK Bož-

kov vyhráli kontumačně.

Semifi nálové souboje byly vyrovnané. V tom 

prvním vyhráli Mladé pušky nad Španělskou 

vesnicí 3:1, ve druhém vyhráli Momentálně na-

rušení nad Hlubočcem až na penalty. V souboji 

dvou poražených semifi nalistů byla úspěšnější 

Španělská vesnice, když zcela jednoznačně pře-

jela Hlubočec 4:0. Finále bylo dramatičtější, ale 

již po několikáté se z celkového vítězství radovali 

Mladé pušky v poměru 2:1.

Dovednostní hry: Nejlepší kyblíkáři byli 

Filip Mrusek a Martin Schoppik, nejlepší golfi sta 

Radek Buchta a nejlepší košíkář Jan Chryczyk.

Individuální ocenění: Nejlepší hráč Kevin 

Postřimovský, nejlepší golman Jiří Olbrich a nej-

lepší střelec Filip Mrusek.

Rozhodčí turnaje: Aleš Gebauer, Pavel 

Maiwald, Tomáš Hanel

Děkujeme sponzorům: Statutární město 

Opava, Agrozem Opava a Agrana - cukrovar, Řez-

nictví Na Hůrce

NOVA CUP

1



JUBILANTI

srpen

Štěrbová Marie (70 let)

září

Mořkovský Václav (50 let)

Král Václav (60 let)

Šimková Magdaléna (65 let)

Valečková Jaroslava (65 let)

Rybková Ludmila (70 let)

Tesařová Libuše (70 let)

Hudečka Jiří (75 let)

Orlíková Marie (80 let)

Ficková Marta (80 let)

Jaglarzová Ludmila (85 let)

Vavrla Jiří (85 let)

Kubesová Marie (90 let)

říjen

Najman Pavel (55 let)

Komárek Jiří (65 let)

Bortlová Anežka (65 let)

Složil Karel (70 let)

Matoušů František (75 let)

Solnický Kamil (75 let)

Stonišová Garmitta (75 let)

listopad

Kubný Josef (60 let)

Grambalová Dagmar (60 let)

Laifertová Anežka (60 let)

Matějíčková Dagmar (60 let)

Matoušů Marie (70 let)

Chovanec Zdeněk (70 let)

Sas Jan (75 let)

• Schůzka s pamětníkem panem Hruškou na 
Základní škole ve Vávrovicích.

• Podána žádost o stanovisko ke změně povolení 
k vypouštění odpadních vod z ČOV Vávrovice.

• Úklid větví a prořez stromů v hasičském areálu 
v Držkovicích po silném větru.

• Pravidelná schůzka všech starostů městských 
částí a vedení Statutárního města Opava.

• Výpomoc s opravou propadlého kanalizačního 
potrubí na hřišti TJ Palhanec.

• Zajištění monitoringu kontejnerů na Palhanci.

• Slavnostní zahájení školního roku na školní 
zahradě ve Vávrovicích.

• Nahlášení černé skládky starých pneumatik 
u cesty na Vlaštovičky, která bude zlikvidována.

• Zajištění potřebných povolení pro převážení 
cukrové řepy přes most ve Vávrovicích.

• Žádost o úpravu dopravního značení k zamezení 
průjezdů kamionů obcí Vávrovice.

• Slavnostní zapálení vápenky a zahájení kampaně.

• Oprava ventilátoru a provedení technické 
kontroly vozidla Gazelle.

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.

( )


