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KALENDÁŘ AKCÍ

POSEZENÍ U VÍNA S CIMBÁLOVOU MUZIKOU OPAVŠTÍ HUDCI  
29. 9. 2018, 19:00 hod., v Kulturním domě v Držkovicích 

Drobné občerstvení ke stolům zajištěno. Srdečně zve Sbor dobrovolných hasičů Držkovice.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ 2018  
6. 10. 2018, 10:00 hod., na volejbalovém hřišti na Karlovci 

Pořádá Volejbalový klub Karlovec.

MYSLIVECKÝ HON 

10. 11. 2018, 7:00 hod., sraz u hospody Vlaštovka
+

POSLEDNÍ LEČ 

10. 11. 2018, 18:30 hod., Kulturní dům ve Vlaštovičkách
K tanci a poslechu DJ Miško. Ochutnávka zvěřinových pochutin. 

Myslivecké tradice a tombola (srnče, divočák). Pořádá myslivecké sdružení Opavice Vávrovice.

ZABÍJAČKOVÉ HODY 

17. 11. 2018, 9:00 hod., restaurace Sokolovna ve Vávrovicích
+

VELKÁ LISTOPADOVÁ SAMETOVÁ OLDIES DISKOTÉKA 

17. 11. 2018, 20:00 hod., restaurace Sokolovna ve Vávrovicích
Retro oblečení vítáno! Hraje DJ Petr Sniegoň. Vstupné 70 Kč.

SPOLEČENSKÝ VEČER 2018 

17. 11. 2018, 17:00 hod., v Kulturním domě v Držkovicích
Pásmo pana Smolky. Pořádá ÚMČ ve spolupráci s klubem rodičů a klubem seniorů ve Vávrovicích.

Účastí na akcích pořádaných městskou částí a spolky souhlasíte s pořizováním 

vašich fotografií a videozáznamů, které budou použity pro potřeby městské 

části (zpravodaj, internetové stránky apod.).
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

v letních měsících proběhla v naší městské 

části řada kulturních a  sportovních akcí, je-

jichž vyvrcholením byly již šestnácté Slavnos-

ti naší městské části. I  přes mírnou nepřízeň 

počasí došlo k  výsadbě pamětní lípy k  uctění 

sta let od  založení republiky. Po slavnostním 

pochodu k Sokolovně pak následoval bohatý 

program pro všechny věkové skupiny.

Chtěl bych poděkovat organizátorům 

i pomocníkům z řad našich občanů, členů ob-

čanských sdružení, pracovníků městské části 

i  zastupitelům za  zdárný průběh těchto akcí. 

Jsem rád, že máme možnost se na pořádaných 

akcích potkávat a naše městská část tak spo-

lečensky žije.

Školáci za  sebou budou mít první měsíc 

školní docházky, která byla slavnostně zaháje-

na na  školní zahradě. Přivítáni byli noví prv-

ňáčci i nové děti ve školce.

Park ve  Vávrovicích prochází revitalizací, 

která by měla být hotová do  konce listopa-

du. Přibudou nové prvky pro děti i  dospělé, 

vyměněny budou lavičky a atraktivnější bude 

rovněž výsadba, včetně cibulovin a kvetoucích 

rostlin.

V nejbližší době bude zahájen rozvoz hně-

dých popelnic na bioodpad, které byly poříze-

ny z dotací a dodány budou všem přihlášeným 

žadatelům. Kontejnery na  bioodpad, které 

jsou v  naší městské části rozmístěny, budou 

v  provozu naposledy v  příštím roce. Všichni, 

kdo si doposud o popelnici na bioodpad nepo-

žádali a chtěli by ji využívat, tak mohou stále 

učinit na našem úřadě.

Z  provoz-

ních důvodů 

dojde od 1. říj-

na letošního 

roku k  úpravě 

otevírací doby 

pobočky pošty 

ve  Vávrovicích, 

jak je uvedeno 

na  poslední 

straně Okénka.

Ke svému konci se chýlí další čtyřleté volební 

období a  je tak čas na  složení účtů našeho za-

stupitelstva. Významné investiční a  další akce, 

které se realizovaly, naleznete na  následujících 

stránkách.

Chtěl bych vás tímto požádat, abyste se vo-

leb zúčastnili, ať už dáte svůj hlas komukoli ze 

sedmadvaceti kandidátů ze tří kandidátek, kte-

ré byly do  naší městské části postaveny. Volit 

se bude zároveň do zastupitelstva Statutárního 

města Opava, kde se o vaši přízeň bude ucházet 

14 kandidátek a do Senátu, kde bude na výběr 

ze sedmi kandidátů.

Chtěl bych tímto poděkovat stávajícím zastu-

pitelům za dobrou a konstruktivní spolupráci. Dále 

bych chtěl poděkovat našim zaměstnancům, kteří 

se starají nejen o údržbu potřebnou pro správný 

chod naší městské části, a  všem občanům, kteří 

sami nebo pod hlavičkou občanských sdružení 

pomáhají dělat naši městskou část hezčí.

starosta
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s  Technickými službami Opava s.r.o. na  re-

alizaci nového veřejného osvětlení parku 

ve Vávrovicích.

Jako další byl projednáván a  schválen 

rozpočet městské části na  následující rok 

ve  výši 6.938.000  Kč. Z  této částky připadá 

6.108.000 Kč na  běžné výdaje, 500.000 Kč 

na  kapitálové výdaje a  330.000 Kč na  dota-

ce.

Osmatřicáté jednání zastupitelstva 

se uskutečnilo 20.8.2018 za účasti všech za-

stupitelů.

Zastupitelé schválili návrh smlouvy 

o  dílo týkající se realizace parku Vávrovice 

a vzali na vědomí zprávu týkající se 16. Slav-

ností městské části. 

Dále byla přednesena zpráva o  činnosti 

úřadu od uplynulého jednání zastupitelstva 

a  diskuze probíhala na  témata dopravního 

zrcadla na  ulici K  Celnici a  nové otevírací 

doby pošty ve Vávrovicích.

Devětatřicáté jednání zastupitel-
stva se uskutečnilo 24.9.2018 za účasti osmi 

zastupitelů, jeden byl omluven.

Zastupitelé schválili instalaci dopravní-

ho zrcadla na  ulici K  Celnici ve  Vávrovicích 

a  nákup 8 ks kabátů k  slavnostním unifor-

mám pro členy SDH.

Zastupitelé dále schválili smlouvu 

ZASTUPITELSTVO

Zastupitel Počet absencí Účast

Blaščík J. 4 90 %

Dubová E. 9 77,5 %

Galvasová L. 6 85 %

Grigar J. 10 75 %

Koreník J. 0 100 %

Kořistka M. 0 100 %

Ludwig K. 2 95 %

Schreier I. 10 75 %

Stoniš V. 5 87,5 %

V  právě končícím čtyřletém volebním 

období proběhlo třicetdevět jednání zastu-

pitelstva a  jedno zastupitelstvo mimořádné. 

Účast zastupitelů byla poměrně vysoká, jak je 

vypočteno v tabulce vpravo (řazení zastupitelů 

abecedně). Absence na jednání byly vždy řádně 

omluveny a ani jednou se nestalo, že by jedná-

ní muselo být odloženo z  důvodu nedostatku 

zastupitelů.

Všechna jednání i  hlasování zastupitel-

stva jsou veřejná a kdokoli z občanů může být 

na jednáních přítomen.

ÚČAST ZASTUPITELŮ NA JEDNÁNÍCH ZASTUPITELSTVA MČ VÁVROVICE
VE  VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 – 2018



5

Mezi největší investiční akce, které se 

realizovaly v  posledním volebním obdo-

bí, patří vybudování chodníku na  Karlovci 

u mrazíren, oprava chodníků na ulici Obecní, 

výměna 60 m kanalizace u  školy ve  Vávro-

vicích, generální oprava čističky odpadních 

vod, oprava sprch a WC v  kabinách na  hřišti 

ve Vávrovicích, opravy obecních budov a pří-

prava a současná realizace revitalizace parku 

ve Vávrovicích.

Pro zaměstnance byl zakoupen nový 

traktor, křovinořezy a  fukar na  listí, došlo 

k  rozšíření dílny údržby a  navýšení zelených 

ploch, o které se naši pracovníci starají. Nově 

se sečou příkopy a okolí cyklostezek.

Část těchto akcí byla realizována díky na-

výšení rozpočtů městských částí na základě 

úpravy obecně závazné vyhlášky Statut Sta-

tutárního města Opava. Po jeho úpravě mají 

městské části větší volnost v investicích, kdy 

se rozpočet naší městské části zvýšil průměr-

ně o 1,5 mil. Kč ročně.

Díky navýšenému rozpočtu mohla být 

navýšena podpora dotací na  činnost občan-

ských sdružení, zlepšena výzbroj zásahových 

jednotek dobrovolných hasičů, pořízeno 

zásahové vozidlo pro SDH Držkovice a za-

koupeny vysílací stanice pro JSDH Vávrovice 

a Palhanec.

Ne všechny plánované akce se však poda-

řilo realizovat. Zastaven byl projekt protipo-

vodňových hrází ve  Vávrovicích, nepodařilo 

se získat prostředky na vybudování Kulturní-

ho domu na Palhanci ani na opravu kanaliza-

ce a  živičného povrchu na  ulici Novosvětská 

ve Vávrovicích.

INVESTIČNÍ AKCE
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letáků a obálku s lístky není kam dát. Tentokrát se 

bude roznášet velká obálka s  hlasovacím lístkem 

do  zastupitelstva magistrátu, dále hlasovací lístky 

do zastupitelstva naší městské části a také do Sená-

tu, tak ať máme objemnější obálku kam hodit.

Naše městská část má téměř 1.100 oprávně-

ných voličů, na  doručení bývají většinou šibeniční 

termíny, cca 4-5 dnů (Držkovice, Vávrovice, Palha-

nec, Karlovec) a takové hledání nesmírně zdržuje.

A pokud už si řeknete, že kvůli nějakým volbám, 

které jsou jednou za čas, nebudete nic dělat, uvě-

domte si, že jednou třeba budete potřebovat sanit-

ku či hasiče, a to pak při hledání hraje každá minuta 

svou roli.

Dále bych Vám ve zkratce chtěla oživit obecná 
pravidla voleb. 

Volit může každý občan, který nejpozději 

v  druhý den voleb dosáhl 18 let, není ome-
zen na  volebním právu a  prokáže svou totož-

nost platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem (v případě nesrovnalostí nebo 

pochybností se musí totožnost ověřit telefonicky 

na  ohlašovně na  magistrátu a  tento proces je ča-

sově náročnější). Volí sám, jen pokud mu to zdra-

votní stav nedovolí, je možná pomoc druhé osoby 

(nikoliv komise, proto se na nás neobracejte, 
v tomto nesmíme dle zákona vyhovět!). Navíc 

si vzhledem ke  svému zdravotnímu stavu můžete 

požádat o volbu doma, kdy k vám přijde nejméně 

dvoučlenná komise s  přenosnou schránkou. Tuto 

žádost podávejte vždy s  předstihem, abychom 

na  začátku voleb měli seznam, ke  komu je třeba 

zajít a  mohl se včas udělat itinerář jízdy. Protože 

máme velmi rozsáhlý volební okrsek, jsme odká-

záni na služební vozidlo z magistrátu, které neob-

VOLBY 2018

Vážení spoluobčané, voliči,

před nadcházejícími říjnovými volbami do Se-

nátu a  obecních zastupitelstev a  po  zkušenostech 

z minulých voleb bych Vám ráda sdělila několik po-

střehů a obrátila se na Vás s prosbou.

První věcí je velká absence domovních 
schránek a rovněž jmen na zvoncích či schrán-
kách. U několika domů chybí dokonce i popisné 
či orientační číslo. Chápu, že při rekonstrukci je 

to dočasná situace, i  když i  tehdy byste měli mít 

číslo třeba za  oknem nebo na  plotě, ale velmi to 

komplikuje roznášku volebních lístků. Při doručo-

vání máme z  magistrátu seznam trvalých pobytů 

oprávněných voličů. Musíme přesně podle seznamu 

doručit hlasovací lístky, do seznamu zaznamenávat 

informace, pokud nebyly lístky doručeny a z  jaké-

ho důvodu (chybějící schránka, nenalezeno číslo 

apod.). 

Nepřehledná bývá situace, pokud máte po-

stavené nové domy třeba na zahradách stávajících 

domů, tyto domy mohou být už dle katastru za-

psané na jiné ulici, schránku však máte společnou 

a při roznášení obíháme celé ulice, abychom zjistili, 

že vchod je jinde než schránka, která je navíc nedo-

statečně popsaná. Podobná situace je i  u  nových 

domů, které ještě nemusí být zkolaudovány, tudíž 

nemají číslo. A ty stojí v řadě novostaveb, kdy ně-

které domy již mají po kolaudaci, lidé trvalý pobyt 

a chybí schránka či jméno a rovněž číslo. A my ob-

cházíme všechny domy, hledáme schránky, čísla, 

jména, protože podle seznamu tady někdo bydlí 

a musí dostat lístky, ale my netušíme, kam je do-

ručit. 

Také má spousta z Vás schránky menších roz-

měrů (příp. různé trubky apod.) plné reklamních 
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starává jen náš okrsek, tzn. jakmile mají volný vůz, 

domlouváme se na termínu. 

Samotné objíždění občanů trvá cca hodinu 

a  nikdy nevíme, kde se jak dlouho komise zdrží, 

tudíž nemůžeme sdělit občanům přesný, ale 
pouze přibližný čas příjezdu. Doba se odvíjí také 

od toho, jak jsou komise vytíženy, protože většinou 

ihned po zahájení voleb až do zhruba 17. – 18. hodi-

ny je největší nápor, tudíž musí být přítomni všichni 

členové komise. Nemá proto smysl volat na obecní 

zastupitele nebo do volební místnosti a dožadovat 

se okamžitého příchodu/příjezdu komise, neovlivní-

me to. Komise se snaží dostat s přenosnou schrán-

kou za voliči již v první den voleb, ne vždy to však 

vyjde. A samozřejmostí je, že komise nikdy nebude 

na občany zvonit po osmé hodině večer. Z tohoto je 

zřejmé, že pokud jde vše bez komplikací, dostaví se 

komise za občany mezi 18. – 20. hodinou v první 

den voleb, v druhý pak někdy po desáté hodině.

V  samotné volební místnosti se pak musíte 
prokázat platným občanským průkazem či cestov-

ním pasem přímo osobně. Není možné předkládat 

cizí doklady s tím, že onen občan čeká venku a vy mu 

tam úřední obálku s lístky donesete sami či dokon-

ce za  něj odvolíte („protože stejně víte, koho chce 

volit“), je možné požádat o odvolení před budovou 

úřadu, aby volič nemusel nahoru do  schodů, rádi 

za ním s přenosnou schránkou sejdeme.

Při samotné volbě musíte hlasovací lístky 
vkládat až za  plentou a  komise má povin-
nost znemožnit občanovi hlasování, pokud 
za plentu neodejde. Zároveň za ni musí jít sám, 

pakliže nemá zdravotní problém, u  kterého mu 

může asistovat osoba blízká. Není to náš výmysl, tak 

zní zákon a kdyby nám přišla kontrola, jakože občas 

chodí, mohlo by dojít k zneplatnění voleb a vše by se 

muselo opakovat.

V nadcházejících volbách bude situace ve voleb-

ní místnosti komplikovanější, protože se u nás jedná 

o souběh tří různých voleb. Senátní volby budou 

mít žluté hlasovací lístky a žluté obálky, komu-

nální lístky a obálky budou šedé. 

Hlasovací lístky se musí vložit do správné 
obálky, jinak se vaše hlasy stanou neplatnými. 
Komunální hlasy (do obce i na magistrát) se vkládají 

do obálky společně, vaším právem je však volit jen 

do těch voleb, do kterých chcete, tudíž můžete vo-

lit jen obecní zastupitelstvo a  nemusíte magistrát, 

nebo opačně, nebo jen Senát a komunální volby ne-

musíte. Záleží na vašem rozhodnutí, ale musíte lístky 

vložit vždy do správných úředních obálek, které vám 

budou ve volební místnosti vydány. 

Komise bude navíc muset ověřovat totožnost 

občanů a zapisovat je do dvou seznamů (pro Senát 

a  komunální volby), podle toho, kam chce občan 

hlasovat, časová náročnost bude tudíž vyšší a zřejmě 

se budou v určitých časech tvořit fronty, mějte pro-

sím trpělivost, spěchem vznikají akorát zmatky. 

Vše budeme dle potřeby ve  volební místnosti 

voličům vysvětlovat, pokud Vám tedy nebude coko-

liv jasné, ptejte se hned komise – ovšem dříve, než 

vejdete za plentu, za ní za vámi nesmíme.

Lucie Becková
zapisovatelka OVK 6001, Vávrovice

Volby se uskuteční v pátek 5.10. 
(14:00 – 22:00) a v sobotu 6.10. (8:00 
– 14:00). Volební místnost je jako ob-
vykle v prvním patře úřadu městské 
části na adrese Jantarová 288/18, Vá-
vrovice.

Pro objednání přenosné volební 
schránky volejte na číslo 737 315 070.
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v ulicích, kde byly nádoby rozdány nejdříve, 

postupně budou připojovány další oblasti až 

do vytvoření konečné stabilní struktury svo-

zových tras.

„Biooodpad bude na  území města vy-

vážen jednou za  čtrnáct dnů, v  liché týdny. 

Zkušebně bude vývoz probíhat i  v  zimních 

měsících a následně bude vyhodnoceno, zda 

se v tomto období bude ve vývozu pokračo-

vat či nikoli,“ uvedla vedoucí odboru životní-

ho prostředí Marie Vavrečková

Nákup 5 tisíc bionádob za více než 5 mili-

onů korun je z 85% hrazen dotací z Evropské 

Unie – Fondem soudržnosti v rámci Operač-

ního programu Životní prostředí. 

Lidé, kteří si zažádali o přidělení nádoby 

na  biologicky rozložitelný odpad, se koneč-

ně dočkají. Ačkoliv je město chtělo distribu-

ovat již na jaře, na základě podnětu jednoho 

z  účastníků výběrového řízení řešil danou 

zakázku Úřad pro hospodářskou soutěž a vše 

se bohužel značně protáhlo. Během prázd-

nin bylo správní řízení definitivně uzavřeno 

ve prospěch města, které tak mohlo konečně 

podepsat smlouvu s  firmou, jež soutěž vy-

hrála.

První dodávku bionádob obdrželo město 

od dodavatele 6. září 2018, do domácností 
je pak budou v nejbližší době rozvážet 
pracovníci naší městské části vždy v od-
poledních hodinách. Před samotným 
rozvozem budeme předem informovat 
rozhlasem.

První svoz bioodpadu je plánován 

na  pondělí 24. září 2018.  Vyvážet se začne 

NÁDOBY NA BIOODPAD MÍŘÍ DO DOMÁCNOSTÍ

Darovací smlouvy budou pro vypůjčitele z Vaší 

městské části připraveny po  datu 31.  10.  2018 

na  Úřadě městské části  Vávrovice (dále „Úřad“).  

Po  tomto datu můžete odevzdat žádost o  daro-

vání kompostéru na Úřadě (kde bude k  dispozici 

formulář žádosti o darování kompostéru) a hned 

podepsat i darovací smlouvu. Tímto krokem kom-

postér přejde do Vašeho vlastnictví.

Ke  dni 31. 10. 2018 končí udržitelnost do-

tačního programu „Operační program životní 

prostředí – Domovní  kompostování – město 

Opava“ .  V rámci tohoto projektu bylo pořízeno 

statutárním městem Opava 2  300 ks kompo-

stérů, které byly na  základě Smluv o  výpůjčce 

kompostéru předány do  užívání na  dobu 5 let 

vypůjčitelům, kteří projevili o  jeho vypůjčení 

zájem.  Dle článku VII. výše jmenované smlouvy 

je vypůjčitel oprávněn požádat půjčitele (statu-

tární město Opava) po  uplynutí doby výpůjčky 

o darování kompostéru na základě písemné žá-

dosti o darování.

UKONČENÍ VÝPŮJČKY KOMPOSTÉRŮ
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logické zátěže, především do již zmiňovaného 

snižování hluku, investovali téměř 2 milióny 

korun.

Změny nás však nepotkávají pouze v  ob-

lasti technologické, ale také v  oblasti perso-

nální. Vy, kteří se aktivně účastníte kampaně 

jako sezónní pracovníci jste jistě zaznamenali 

změnu na  pozici personalistky závodu, tou 

je v  současné době Ing.  Martinková. Zásadní 

změna se však týká vedení závodu. Dlouhole-

tý výrobní ředitel Ing. Hojgr již naplnil věk pro 

odchod do důchodu a byl tak nahrazen nemé-

ně zkušeným Ing.  Chmelem, který v  cukro-

varu do  dnešní doby působil jako investiční 

a provozní technik.

Popřejme tedy všem cukrovarníkům hlad-

ký průběh kampaně, pevné zdraví a co nejlep-

ší výsledky.

Pokud Vás zajímá skutečný pohled na ne-

lehký proces výroby cukru, přijměte naše 

pozvání na  „Den otevřených dveří“. Termín 

konání Vám tradičně oznámíme prostřednic-

tvím obecního zastupitelstva.

Vedení MSC

Vážení spoluobčané,

léto nám pomalu odchází a  předává své 

žezlo podzimu. Při pohledu z okna to sice tak 

nevypadá, ale pokud své zraky stočíte smě-

rem k cukrovaru, valící se pára a nezaměnitel-

ná vůně linoucí se z naší výroby vám příchod 

podzimu neodvratitelně připomene. 

11. září odstartovala další z řady  řepných 

kampaní opavského cukrovaru, který v  příš-

tím roce, ač je to k  nevíře, oslaví 150 let své 

existence. Přes původní skeptické odhady 

výnosu řepy, jejíž růst byl ovlivněn nízkým 

množstvím srážek, se nakonec urodilo řepy 

nad očekávání. Stejně jako v  loňském roce 

tedy stojí před zaměstnanci cukrovaru úkol 

zpracovat téměř 500 000 tun této plodiny.

Každé kampani předchází údržbové ob-

dobí trvající déle než 6 měsíců. Tato relativně 

krátká doba je určena opravám a  realizacím 

schválených investic, které by měly v kampa-

ňovém provozu zdokonalit výrobní proces. Tou 

největší a také cenově nejnákladnější investi-

cí byl nákup nových krystalových odstředivek 

včetně cukerních tras. Náklady se pohybovaly 

kolem 30 miliónů korun. Z méně nákladných 

akcí stojí za zmínku generální oprava sušícího 

bubnu na  sušárně řízků, modernizace vážící-

ho systému mostových vah či realizace výmě-

ny řady potrubních tras.

Cukrovar také nezapomíná na  Vás, kteří 

bydlíte v  blízkosti našeho areálu. Jako každý 

výrobní závod ovlivňuje i cukrovar vaše životy 

především hlukem, který se snažíme každo-

ročně eliminovat na  co nejnižší možnou hla-

dinu. V  letošním roce jsme do  zmírnění eko-

MORAVSKOSLEZSKÉ CUKROVARY, A.S. – ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OPAVA
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školní dvůr opravenou 

bránu a  natřené oplo-

cení. Děkujeme.

Pro badatelskou 

výuku v  hodinách pří-

rodovědy byl z  pro-
jektu Recyklohraní 
pořízen profesionální mikroskop. „Vyměnili“ 

jsme jej za  body nasbírané střádáním a  třídě-

ním drobných elektropřístrojů a  baterií pro je-

jich následnou recyklaci. Tímto děkujeme všem 

občanům městské části, kteří nás takto nepřímo 

podporují.

V  novém školním roce budeme pokračovat 

v rozpracovaných projektech. Z předchozího roku 

pokračuje Setkání za  školou (OP VVV), díky 

němuž rozvíjíme nabídku zájmových kroužků, 

podporujeme žáky ohrožené školním neúspě-

chem, poskytujeme prostředky na  vzdělávání 

pedagogů a na rodičovská setkání s odborníky. 

Vávrovičtí školáci zahájili svůj nový rok tra-

diční Zahradní slavností 3. září. Do  první třídy 

nastoupilo 7 prvňáčků. Demografi cká křivka 

bude pro školu v  následujících letech docela 

nepříznivá a  tak počet dětí klesl z  45 na  42. To 

způsobují také přechody žáků v  průběhu do-

cházky na  opavské školy zjm. se sportovním 

zaměřením. Oddělení mateřské školy se obávat 

nemusí, neboť její kapacita je proti základní ško-

le velmi nízká, a proto zde rodiče často „bojují“ 

o umístění.

Ačkoli prázdniny jsou ve všeobecném pově-

domí časem volna, je tato doba věnovaná často 

pracím zkvalitňujícím vzdělávací podmínky. Ne-

jinak tomu bylo letos. Za přispění zřizovatele se 

podařilo modernizovat ekologický způsob vytá-

pění, opravena byla palisáda pískovišť na školní 

zahradě. V základní škole byla instalována nová 

velkokapacitní skladní skříň k ukládání školních 

pomůcek a potřeb. Díky Úřadu městské části má 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 ZAHÁJEN

0
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Z  června pokračuje 

III. ročník projektu ENVI-
CUP 2018, zaměřeného 

na  spolupráci opavských 

malotřídních škol v  rozvoji 

environmentálního vzdě-

lávání. Nosným tématem 

tohoto ročníku je voda. 

Nutnost potřeby její ochra-

ny a  šetrného hospodaření 

s  ní si v  průběhu letošního 

léta uvědomil asi každý. 

V  rámci tohoto projektu 

děti absolvovaly vodácký 

výcvik na raftech, exkurzi v úpravně vody ve Vít-

kově-Podhradí a exkurzi na přehradě Kružberk. 

Zapojily se také do výtvarné a literární soutěže. 

Koordinátorem tohoto ročníku je Základní škola 

a Mateřská škola Opava-Suché Lazce.

Třetím stěžejním projektem je aktivní čin-

nost v  mezinárodním vzdělávacím programu 

EKOŠKOLA, který na  škole pokračuje osmým 

rokem. Školákům v  příštím roce končí čtyřleté 

období s prestižním titulem, a proto se po celý 

rok budou připravovat na jeho obhajobu. 

Zkraje roku se může naše škola pochlubit 
pěkným úspěchem. Mezi prestižní 

soutěže v  dětské tvořivosti patří Mezi-
národní dětská výtvarná výstava Li-
dice. Na ofi ciální pozvánce do jejího 
47. ročníku s  tématem „chemie“ byl 
použitý obrázek našeho žáka. Jde 

o soutěž, která spojuje mladé výtvarníky 

z  celého světa jednotným odhodláním: 

skrze upřímnost, kreativitu a nadšení, při-

pomenou tragickou událost z  roku 1942 

a  šířit tak naději a  pozitivní vizi pro bu-

doucnost. Projekt výstavy, 

který patří ve světovém mě-

řítku k  unikátům, obdržel 

v  roce 2018 cenu ministra 

zahraničních věcí ČR Gratias 

agit. Do  samotné soutěž-

ní světové přehlídky bývá 

v posledních letech přijímá-

no přes 25  000 soutěžních 

prací ze zhruba 80 zemí svě-

ta. Je tedy opravdu pro naši 

školu ctí, že z tolika obrázků 

zaujal pořadatele právě ten 

náš. Dane Hendrychu, dě-

kujeme a gratulujeme.

VÝZVA PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST NAŠÍ 
MĚSTSKÉ ČÁSTI

S  předstihem přicházíme s  pozváním 

k  účasti na  oslavě 100. výročí vzniku Čes-
koslovenska. Pojďte si s  námi připomenout 

významnou událost našich dějin Lampionovým 

průvodem v národních barvách, který připravu-

jeme na 25. října 2018. O organizaci akce bude-

me s předstihem všechny občany informovat.

Mgr. Pavel Gregor, ředitel školy
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SPONZOŘI: Agrozem, Bidfood Opava, B-NET 

Opava, Femont Opava, Ferram Opava, Grambal 

stavby, Kamil Ludwig – kamenictví, Kovošrot Rit-

schny, MJM Litovel, Mlýn Herber, Mondelez, Mo-

ravskoslezské cukrovary, Prestar, Renáta Repková, 

Satro servis s.r.o., ÚMČ Vávrovice, Vladimír Stoniš 

– kovovýroba, ZD Hraničář.

Požární útok – muži
1. Vávrovice (20,52)

2. Držkovice (38,38)

3. Palhanec (44,83)

Požární útok – ženy
1. Vávrovice (20,92)

Požární útok – mládež
1. Vávrovice II. (24,93)

2. Vávrovice I. (25,46)

Bench-press – muži
1. Vítek Kostecký (zdvih 100 kg/os. váha 75 kg)

2. David Kadlec (zdvih 100 kg/os. váha 100 kg)

3. Tonda Mička (zdvih 100 kg/os. váha 120 kg)

Kuželky – muži
1. Štěrba Milan

2. Cibulka Jan

3. Malý Pavel

Kuželky – ženy
1. Krpcová Lída

2. Bergerová Monika

3. Foltýnová Romana

Kuželky – děti
1. Stejskalová Eliška

2. Hanuš Petr

3. Rypel Tomáš

Střelba (vítězové)
Muži – Jan Foltýn 

Ženy – Anička Chryczyková ml.

Děti – Emma Schoölzigová

Absolutní vítěz – Anička Chryczyková ml.

Vedení úřadu městské části děkuje sponzo-
rům za fi nanční příspěvky, zastupitelům, 
zaměstnancům městské části a občanským 
sdružením za pomoc při organizaci slavností.

16. SLAVNOSTI – VÝSLEDKY A PODĚKOVÁNÍ
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Na záznam z  16. Slavností Městské části Vávrovice se můžete podívat na YouTube! Do vyhle-
dávání zadejte „Vávrovice 16. Slavnosti MČ“, záznam je ve zkrácené a plné verzi.
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Firma má velké skladové pro-

story, zboží si odnášíte hned a nebo 

je k dodání do druhého dne. Firma 

má 8 zaměstnanců.

A jaké jsou přednosti této firmy 

oproti e-shopu, který vám zboží 

přiveze až pod nos? Hlavně osobní 

přístup, kdy je možné si zboží osahat, 

vyzkoušet, zda zvládnu tento stroj ovládat a nemusím 

hodiny trávit čtením manuálu.

Výhodou je také prostorné parkoviště před prodejní 

a skladovou halou. Jejich motto je: jsme malí a šikovní.

Mně osobně se moc líbí jejich internetové stránky 

www.agrozem.cz, které jsou přehledné, nejčastěji 

u nich nakupuji hračky, které jsou propracované a odol-

né. Cíle firmy do 5 let jsou, aby pro zákazníky vytvořila 

showroom neboli výstavní prostor. 

Otevřeno mají pondělí až pátek 

od  7  do  15.30 hod., v  sobotu od 

8 do 12 hod.

Miroslava Čiržová

Rozhovor o fi rmě Agrozem Opava, s.r.o., jsem 

vedla s  panem Štibraným, který je jedním ze společ-

níků a jednatelů společnosti. Vždy jsem velmi obdi-

vovala, jak se svým společníkem panem Levákem od 

nuly vybudovali během dvaceti let prosperující fi rmu.

Zaměřením Agrozemu Opava je prodej ze-

mědělských strojů, náhradních dílů pro země-

dělské stroje, vybavení dílen a  skladů, prodej 

strojních součástí pro průmysl, 

spojovacího a obalového ma-

teriálu, zahradního nářadí, po-

třeb pro chov zvířat a hraček se 

zemědělskou technikou.

AGROZEM OPAVA

Vážení spoluobčané, dovolte abychom Vám na-
bídli služby našeho NOVÉHO PNEUSERVISU 
na našem středisku Vávrovice – dílny.
Kontaktní osoba: Antonín Herber, mob. 602 748 826

Těšíme se na Vaši návštěvu.

INZERCE PRACOVNÍCH MÍST: 
• dělník ve strojírenství

• instalatér – topenář

• ošetřovatel skotu

Kontakt: zv@zdhranicar.cz, telefon 725 539 729



15

Ingredience:
1 ks hokaido dýně

1 cibule

1 mrkev

1ks menší petržel

0,5l vody (vývar)

stroužek česneku

trochu pepře

1 lžička soli

1 kelímek zakysané smetany

2 lžíce olivového olej

Příprava:
Cibulku zpěnit na  olivo-

vém oleji a  přidat sůl, 

na  kostičky nakrájenou 

kořenovou zeleninu 

a orestovat. Přidat všech-

no koření a na kostky na-

krájenou dýni. Hokaido 

se nemusí loupat. Zalije-

te zeleninovým vývarem 

nebo vodou a  vařte asi 

20 min. Potom tyčovým 

mixérem rozmixujete. 

Na  ochucení polévky 

buď zakysanou smetanu 

nebo dýňový olej, může-

te přidat i dýňová semín-

ka...

Dobrou chuť!
Miroslava Čiržová

PODZIMNÍ RECEPT – DÝŇOVÁ POLÉVKA

MASÁŽE
MARTIN DUDYS

PROVOZNÍ DOBA DLE TELEFONICKÉ DOMLUVY
☎  605 332 317               masáže Martin Dudys

DŮM SLUŽEB, Jantarová 49/40, 747 73 Opava-Vávrovice

MASÁŽE
• klasické • relaxační • sportovní • těhotenské •

• lávovými kameny

SLUŽBY MOBILNÍHO MASÉRA
(masáže u vás doma)

DÁRKOVÉ POUKAZY

PERMANENTKY (6+1 zdarma)
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U Lávky na Palhanci. Zápisné 100 Kč. Přihlá-

sit se můžete u p. Vrbické, tel. 736 619 307.

Od 1. listopadu 2018 do 28. února 2019 

proběhne tradiční šachový turnaj v hospůdce 

ŠACHOVÝ TURNAJ
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Poté si to nejlepších 10 střelců s plat-

ným loveckým lístkem rozdalo ve střel-

bě na  ptáka. Vítězem se stal zkušený 

Ing.  Režnar, jehož jediná přesná rána 

proškolila všechny ostatní. Pauzu poté 

vyplnilo smažení vajec a  odpolední 

program střelba brokovou zbraní. Ta 

však byla hodně narušená přívalovým 

deštěm. Ten však nedokázal dobrou 

zábavu narušit.

Jakub Morbitzer

Začátkem června pořádal Mys-

livecký spolek Opavice z.s. tradiční 

smažení vajec se střeleckými soutěže-

mi. V  horkém poledni se sešlo kolem 

40  účastníků. Nejdříve se spustila 

střelba z  malorážkové zbraně. Mezi 

ženami excelovala Jana Uvírová, před 

Sárou Kozákovou a  Lídou Bohačíko-

vou. Mezi muži byla větší konkurence, 

střelbu ovládl Lukáš Travníček, druhý 

skončil Petr Král, třetí Jarek Foltys. 

SMAŽENÍ VAJEC

Zvažované zřízení CzechPointu na úřadu 

naší městské části nebude realizováno. Vzhle-

dem k tomu, že úřad je součástí Statutárního 

města, bylo by zřízení této služby administra-

tivně a zejména fi nančně velmi náročné v po-

měru k množství poskytovaných služeb.

CZECHPOINT NEBUDE
Kronika naší městské části, jejíž pracovní 

verze byla k nahlédnutí na 16. slavnostech, bude 

doplněna o staré fotografi e. Všichni, kdo přislí-

bili nebo by měli zajímavé fotografi e, které by 

se mohly v kronice zveřejnit, nechť se obrátí na 

kronikářku Lucii Beckovou na čísle 737 315 070, 

případně své fotografi e donesou na úřad. Po do-

plnění bude kronika vytištěna a její výtisk bude 

k nahlédnutí v knihovně (případně podle zájmu 

k prodeji), elektronická verze pak ke stažení na 

webových stránkách městské části.

KRONIKA
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V sobotu 28. srpna bylo 

před skvělou návštěvou se-

hráno přátelské fotbalové 

exhibiční utkání mezi Bobo 

teamem a  Galus teamem, 

k  uctění 21. výročí úmrtí 

Václava Laiferta při mistrov-

ském fotbalovém utkání se 

Stěbořicemi. Počasí nebylo 

pro fotbal zrovna ideální, 

v  třicetistupňovém horku 

se odehrál jen v kvapíkovém tempu. V prvním po-

ločase udávalo tempo hry družstvo Galus teamu 

a vyhrálo jej v poměru 3:1. Ve druhém poločase se 

obraz hry trochu změnil a navrch měl Bobo Team, 

jenž dotahoval pětigólový příděl, ale konečný 

výsledek nakonec ubránil a  Galus team zvítězil 

v poměru 3:5. Branku za BOBO team dal: Jiří Lai-

fert, Tomáš Toška, Matěj Ćíp a za Galus team dal 

branku: David Galvas, Tomáš Galvas, Jakub Galvas, 

Daniel Škopek a Radim Bartusek.

V závěrečném penaltovém rozstřelu se vyzna-

menali oba brankáři, Michal Bartusek a Lubomír 

Banetka. Po  utkání se hráči obou družstev sešli 

i  se svými příznivci u malého pohoštění v podo-

bě opékané makrely, živaňské pečeně či klobásy, 

dobrého pivního moku a  krátce pobesedovali 

o svých dojmech ze střetnutí.

Ve spolupráci s FK Nova byl připravený boha-

tý zábavný program pro děti a navečer proběhla 

tombola, kdy si výherci losů mohli domů odnést 

pěkné výhry. Při této charitativní příležitosti se 

z  prodeje losů vybrala částka 3.000  Kč. Potom 

následovala dražba sportovních dresů a  triček. 

Fotbalový dres SFC Opava se vydražil za  částku 

2.000 Kč a hokejový dres Slezanu Opava se vydra-

žil za částku 1.000 Kč.

Veškerý výtěžek z  této akce (cca 21.200  Kč) 

bude použit na reha-

bilitační péči pro ma-

lého Rostíka Vegela, 

která není hrazena 

z veřejného pojištění.

Děkujeme všem, 

kteří se na  této akci 

jakkoliv podíleli a při-

spěli k  pěknému so-

botnímu odpoledni.

Martin Laifert

MEMORIÁL VÁCLAVA LAIFERTA
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družiny nařezáno v  poměru 0:3. Zápas o  7.místo 

skončil remízou 0:0 a na penalty zvítězili 2:1 Radi-

átoři nad Monsters. V zápase o 5. místo vyhráli 3:1 

nad Pupíky.  Semifi nále byla napínavá, Mladé pušky 

remizovaly s Momentálně narušenými 0:0 a na pe-

nalty byli v poměru 1:2 úspěšnější druzí jmenovaní. 

Druhé semifi nále vyhráli 1:0 Župani nad Klajnovou 

družinou. Zápas o třetí místo rozhodl zlatý gól v pro-

dloužení a Mladé pušky vyhrály 1:0 nad Klajnovou 

družinou.

Ve fi nále branka nepadla. Na penalty v po-

měru 2:1 vyhráli Župani nad Momentálně naru-

šenými.

Jakub Morbitzer

Na  9. ročníku NOVA cup se sešlo 

9 týmů. Počasí bylo hodně nepříjem-

né, horka přesáhla 30 stupňů. Hrálo 

se ve  2 skupinách. Ve  skupině A  si 

vedly suverénně Mladé pušky, vše vy-

hrály, když porazily postupně Pupíky 

2:0, Dřeváky 6:0, Babráky a Monsters 

shodně 2:1, zajistily si tím postup 

přímo do semifi nále. Postup do čtvrt-

fi nále si z druhého místa zajistili Pu-

píci, kteří porazili Babráky 2:1, Mon-

sters 3:1 a Dřeváky 8:0, čtvrtfi nále si 

zajistili i  třetí Babráci, kteří porazili 

Dřeváky 2:1 a Monsters 2:0. O 7. mís-

to hrály právě „příšery“, když porazily Dřeváky 

3:0 a odsoudily je k poslednímu místu v turnaji.

Skupinu B ovládli Župani, když porazili Klajnovu 

družinu 3:0, Radiátory 2:0 a v souboji o první mís-

to v tabulce Momentálně narušené 1:0, ti předtím 

zvládli zápasy s Radiátory v poměru 3:2, Klajnovou 

družinou 3:1. Třetí skončila Klajnova družina, když 

v zápase o čtvrtfi nále porazila Radiátory 1:0, na ně 

zbylo poslední místo ve skupině a zápas o 7. místo.

Zápasy o  umístění začaly čtvrtfi nálovými zá-

pasy. Hodně emotivní zápas mezi Momentálně 

narušenými a Babráky rozhodla přesná střela Jana 

Lichovníka z přímého kopu. Druhé čtvrtfi nále bylo 

více jednoznačné, když Pupíci dostali od  Klajnovy 

NOVA CUP

V pondělí 22.10. 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

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY



JUBILANTI

ŘÍJEN
Tesařová Pavla (50 let)

Chovancová Hana (65 let)

Dehner Karel (65 let)

Bortel Václav (70 let)

Prusek Václav (70 let)

LISTOPAD
Koreníková Šárka (50 let)

Kuzník Vladimír (55 let)

Warzelová Jana (60 let)

Kreis Jindřich (60 let)

Kršíková Helena (65 let)

Ficek Miroslav, Ing. (65 let)

Mikstein Miroslav (70 let)

Dehner Oldřich (75 let)

Otipka František (90 let)

PROSINEC
Rychta Kamil (50 let)

Ondruch Zbyněk (55 let)

Ludwigová Jaroslava (55 let)

Schreier Zdeněk (75 let)

Prusková Anežka (75 let)

Rosmanit Günter (80 let)

Juštíková Marie (92 let)

• Slavnostní zapálení vápenky v cukrovaru na 

Palhanci

• Tradiční schůzka vedení města a starostů 

všech městských částí

• Nastavení nových vysílaček pro SDH Vávrovi-

ce a Palhanec po uvolnění nových vysílacích 

frekvencí

• Příprava každoročních inventur majetku ve 

vlastnictví městské části

• Příprava darovacích smluv na již rozdělené 

kompostéry na bioodpad

• Sběr žádostí občanů o popelnici na bioodpad

V případě, že si nepřejete být uvedeni v Okénku mezi jubilanty, 

kontaktujte úřad městské části.

Blahopřejeme!

Upozorňujeme občany, že pobočka České 

pošty ve  Vávrovicích bude mít z  důvodu 

racionalizace provozu od  1. října 2018 novou 

provozní dobu.

NOVÁ PROVOZNÍ DOBA POŠTY

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 vy-

dání odpovídá Miroslav Kořistka. Za zveřejněné články a jejich obsah odpovídají podepsaní autoři.

Z DIÁŘŮ ZASTUPITELŮ


