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KALENDÁŘ AKCÍ

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.

VÁNOČNÍ KRMENÍ ZVĚŘE  

24. 12. 2017, 9:00 hod., sraz u hasičárny na Palhanci 
Pořádá Myslivecký spolek Opavice.

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU PALHANEC  

24. 12. 2017, 14:00 hod., u hasičské zbrojnice na Palhanci
Pořádá SDH Palhanec ve spolupráci s ÚMČ Vávrovice.

SILVESTROVSKÉ STŘELBY  

30. 12. 2017, 9:00 hod., střelnice Jamnice 

PLES SDH DRŽKOVICE 

6. 1. 2018, 20:00 hod., v Kulturním domě v Držkovicích. 
Bohatá tombola, hudba Véna Quis

VALNÁ HROMADA SDH DRŽKOVICE  

7. 1. 2018, 14:00 hod., v Kulturním domě v Držkovicích

VALNÁ HROMADA SDH VÁVROVICE  

13. 1. 2018, 15:00 hod., v hasičské zbrojnici Vávrovice

VALNÁ HROMADA SDH PALHANEC  

20. 1. 2018, 17:00 hod., v hasičské zbrojnici Palhanec

PLES MČ VÁVROVICE 

24. 2. 2018, 19:30 hod., v sále Sokolovny ve Vávrovicích. 
Pořádá ÚMČ Vávrovice, hraje Duo White

DĚTSKÝ KARNEVAL 2017  

17. 3. 2018, 15:00 hod., v sále Sokolovny ve Vávrovicích. 
Akci pořádá KRPŠ ZŠ Vávrovice.



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává poslední vydání naše-

ho Okénka v tomto roce. Rád bych v něm končící rok 
zhodnotil a zároveň naznačil naše plány pro rok ná-
sledující.

V roce 2017 jsme hospodařili s rozpočtem 5,7 mil. 
Kč. Z  investičních akcí byly dokončeny opravy všech 
budov v majetku městské části, opravena byla stře-
cha Domu služeb ve Vávrovicích, novou krytinu mají 
sruby v  Držkovicích i Vávrovicích. Vyštěrkována byla 
spojka ulic Topolová a Vodárenská, na odboru dopra-
vy již od září řešíme bezpečnostní úpravy křižovatek 
Jantarová - K Celnici a K Celnici - Novosvětská. Admi-
nistrativní proces úprav je bohužel zdlouhavý a nepo-
dařilo se tak zabránit nešťastné nehodě, která se stala 
na druhé z křižovatek v měsíci říjnu.

Na  ulici Chmelová jsme opravili propad kanali-
zace, na  ulici Jantarové pak byla vybudována nová 
kanalizační vpusť v místě, kde stála voda.

Nemalé prostředky byly rovněž vynaloženy 
na  vybavení zaměstnanců údržby – zakoupili jsme 
fukar na  vysávání trávy a  listí, mulčovací sekačku 
a postřikovač. Zaměstnanci svépomocí zvětšili dílnu 
o 25 m2 a vyrobili 15 ks laviček pro potřeby městské 
části. Zaměstnancům údržby bych chtěl poděkovat 
za jejich celoroční práci, která není zejména v letní se-
zoně lehká. Svědčí o tom i skutečnost, že ze čtyř ucha-
zečů o práci v údržbě nevydržel delší dobu ani jeden.

V  oblasti sdružení působících v  naší městské 
části bylo nejvýznamnější zrušení zásahové jednotky 
SDH Držkovice, která se sloučila se zásahovou jednot-
kou SDH Vávrovice. Důvodem byl nedostatek členů. 
Nová jednotka pod vedením Marka Bartuska má 
dvacet členů a dvě zásahová vozidla, přičemž druhé 
jsme získali převedením z  jednotky SDH Kateřinky 
spolu s šesti kusy vysílaček.

V  listopadu pro-
běhl tradiční společen-
ský večer, který spolu 
s úřadem městské části 
pořádal Klub důchodců 
a  Klub rodičů a  přátel 
školy a  těšil se velké 
účasti. Proběhlo rovněž 
setkání všech představi-
telů místních sdružení se zastupiteli, na kterém byly 
prezentovány plány jednotlivých sdružení a domlu-
veny termíny akcí tak, aby navzájem nekolidovaly. 
Sdružení v následujícím roce obdrží z rozpočtu dotace 
ve výši 300 tis. Kč.

V  následujícím roce bude naše městská část 
hospodařit s rozpočtem 6,2 mil. Kč. Největší investicí 
bude revitalizace parku ve Vávrovicích, jejíž předpo-
kládaný rozpočet je 2 mil. Kč. Uprostřed tohoto Okén-
ka si můžete prohlédnout poslední verzi projektu, re-
alizace bude probíhat po výběrovém řízení od dubna 
či května.

Plánujeme vybudování dvou přechodů na  uli-
ci Jantarová a  K  Celnici a  nástřiky optických zábran 
na komunikace. Jednotkám SDH budou zakoupeny 
nové pláštěnky, zásahové obleky a radiostanice.

Na páté straně naleznete ceník poplatků naší 
městské části, který se pro následující rok nemění. Je-
dinou novinkou bude zrušení poplatku za odvoz od-
padu pro všechny občany města mladší osmnácti let.

Přeji Vám všem krásné  klidné prožití vánočních 
svátků v  kruhu blízkých a  přátel a  do  nového roku 
hodně zdraví a štěstí. Zároveň se těším na tradiční se-
tkání u vánočních stromků, na která Vás srdečně zvu.
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Třicáté jednání zastupitelstva se uskuteč-

nilo 30. října 2017 za účasti šesti členů zastupitel-

stva, tři byli omluveni. Zastupitelé schválili fi nální 

verzi projektové dokumentace na revitalizaci par-

ku ve Vávrovicích, zakoupení výčepního zařízení 

typ KCH 01462 fi rmy Lindr, které bude sloužit pro 

potřeby úřadu a občanských sdružení.

Zastupitelé dále schválili návrhy dohod o pra-

covní činnosti pro následující rok a udělili starosto-

vi plnou moc k uzavírání dohod o provedení práce 

pro rok 2018.

Dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. zastupitelé 

schválili výši odměn pro neuvolněné členy zastu-

pitelstva s účinností od 1.1.2018.

Dále byl schválen návrh na reorganizaci zása-

hové jednotky Držkovice - jednotka bude zrušena 

a stávající členové budou zařazení do zásahové 

jednotky Vávrovice.

Na závěr jednání si zastupitelé vyslechli zprá-

vu o činnosti úřadu a projednali organizaci spole-

čenského večera v Držkovicích.

ZASTUPITELSTVO
Všechny body byly jednohlasně schváleny, 

pouze při hlasování o dohodách o pracovní čin-

nosti byl jeden ze zastupitelů proti.

Jedenatřicáté jednání zastupitelstva se 

uskutečnilo ve středu 13. prosince 2017 za účasti 

8 zastupitelů, jeden byl omluven.

Zastupitelé schválili ceník poplatků a slu-

žeb pro rok 2018, dotace občanským sdružením 

ve výši 300.000 Kč (rozpis na straně 6), seznam 

kulturních akcí žádajících o výjimku z vyhlášky 

o ochraně nočního klidu a termíny jednání zastu-

pitelstev pro nadcházející rok.

Zastupitelé dále schválili projektovou doku-

mentaci ke stavebním úpravám v areálu kovo-

šrotu na Palhanci a vyslechli si zprávu o činnosti 

úřadu, závěr pak patřil diskuzi.
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Oznamujeme čtenářům, že knihovna bude 

od 18.12.2017 uzavřena. Knihovnice p. Naděž-

da Kejlová přeje všem pěkné vánoce!

KNIHOVNA

Z důvodu poklesu počtu členů JSDH Drž-

kovice pod zákonnou hranici bylo jediným vý-

chodiskem její sloučení s jednotkou z Vávrovic. 

Jednotka pod velením Marka Bartuska tak bude 

mít nově 20 členů, kteří budou rozděleni do dvou 

zásahových družstev. Jedno bude mít svoji zá-

kladnu ve Vávrovicích, druhé pak v Držkovicích.

Akceschopnost obou družstev tedy zůstává 

zachována, nemění se ani výstroj a výzbroj, od-

padne však část administrativy. Díky rozdělení 

jednotky na dvě družstva navíc hasiči do Držko-

vic získali starší vozidlo a  6  vysílaček od hasičů 

SLOUČENÍ JSDH VÁVROVICE A DRŽKOVICE
z Kateřinek. Na novou výbavu se v příštím roce 

mohou těšit i hasiči na Palhanci, kteří získají ob-

lek pro zásahy proti včelám, vosám a sršňům.
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PRONÁJEM

Vávrovice – sál Sokolovny MČ
Sál (kapacita 80 míst) Sportovní akce Výdělečné akce Soukromé akce

 35 Kč 

na osobu/1hod.

1100 Kč

na den

550 Kč 

na den

* Občanská sdružení MČ nájem neplatí. 

Vávrovice – Dům služeb, Jantarová ulice č. 40
Společenská místnost 
(kapacita 40 míst)

od pátku 15 h do neděle 12 h do 12 hodin

zimní období letní období zimní období letní období

726 Kč 605 Kč 363 Kč 242 Kč

Nebytový prostor 
(2 místnosti v přízemí vlevo)

do 5 hodin

152 Kč

Držkovice – Kulturní dům
Sál (kapacita 80 míst) od pátku 15 h do neděle 12 h do 12 hodin

zimní období letní období zimní období letní období

1 815 1 452 Kč 908 Kč 726 Kč 

Cena nájmu je stanovena vč. spotřeby energií (voda, topení, el. energie). 
Zimní období: 1. 10. - 30. 4., letní období: 1. 5. - 30. 9.
Objednávky a rezervace: Romana Foltýnová, tel. 604 229 418. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

PŮJČOVNÉ (Doba zapůjčky max. 3 dny)

Párty stan 8 x 5 m 500 Kč 

Pivní set 50 Kč 

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ (splatný nejpozději do 31. března 2018)

Základní sazba za prvního psa 600 Kč

Sazba za druhého a každého dalšího psa téhož poplatníka 900 Kč

Základní sazba pro důchodce 200 Kč

Sazba za druhého a každého dalšího psa pro důchodce 300 Kč

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ OD 1. 1. 2018
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Dotace občanským sdružením pro rok 2018

Občanské sdružení Výše dotace
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Sbor dobrovolných hasičů Držkovice

15.000 Kč

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Sbor dobrovolných hasičů Palhanec

30.000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Vávrovice 
organizační jednotka sdružení se sídlem ve Vávrovicích

40.000 Kč

TJ Palhanec, občanské sdružení se sídlem v Opavě 32.000 Kč

Fotbalový klub NOVA Vávrovice, občanské sdružení 68.000 Kč

Tělocvičná jednota SOKOL Vávrovice 27.000 Kč

Volejbalový klub Karlovec Vodárenská, občanské sdružení 15.000 Kč

Myslivecké sdružení Opavice, se sídlem ve Vávrovicích 8.000 Kč

Rybářská parta hic z Vávrovic, občanské sdružení 15.000 Kč

Klub důchodců 25.000 Kč

Klub rodičů a přátel školy ve Vávrovicích, z.s. 25.000 Kč

Vedení městské části již od září usiluje na 
Odboru dopravy – Oddělení správy dopravy 
a  pozemních komunikací Magistrátu města 
Opavy  o úpravu provozu na pozemních komu-
nikacích ve Vávrovicích.

Žádost o doplnění dopravního značení ze 
strany městské části byla podána z důvodu ná-
růstu dopravy pro zvýšení bezpečnosti provozu, 
v polovině listopadu byly stanoveny níže uve-
dené úpravy, které budou realizovány v jarních 
měsících, jakmile počasí dovolí nástřiky na silni-
ce provést:

Na křižovatce ulic Jantarová a K Celnici bude 
v obou směrech znovu nastříkáno značení V 6b 
(příčná čára souvislá s nápisem STOP) a přibude 
značení V 18 (optická psychologická brzda).

Na ulici Jantarová v místě před křižovatkou 

s  ulicí K Celnici bude vyznačen přechod pro 
chodce (před domem Jantarová 124/48).

Poslední úpravou bude vodorovné dopravní 
značení v místě křížení ulic K Celnici a Novosvět-
ská V 6b (příčná čára souvislá s nápisem STOP).

Zároveň žádáme všechny občany, aby nepar-
kovali v blízkosti obou uvedených křižovatek!

KŘIŽOVATKY VE VÁVROVICÍCH



Dne 11. 11. 2017, tedy na svátek Martina, náš 

Myslivecký spolek Opavice uspořádal 4. myslivecký 

večírek. Tomu však předcházel tradiční myslivecký 

hon na drobnou zvěř. Na samotném honu bylo asi 

14 střelců, 12 honců a  5 lovecky upotřebitelných 

psů.

Po domluvě vedení se tentokráte udělal veli-

ce fyzicky náročný hon. 1. část honu se odehrála 

na  Palhanci, kde se nejdříve obestavily rybníky, 

pak vodárenský lesík a nakonec lesík u kolejí. 

Druhá část honu probíhala v  Jarkovicích, kde 

se vzala 2 kola u pískovny, pak se všichni přesunuli 

na  držkovské kopce. Poslední část byla v  remíz-

ku „na uličce lásky“. Na honu byli uloveni 3 zajíci, 

11 bažantů a 4 kachny.

Od 17 hodin začal večírek, který začal uvítáním 

předsedy a  následným představením programu. 

Nejdříve byl pasován král honu, kterým se stal Petr 

Zalibor, ten byl zároveň pasován i na střelce zvěře 

černé, posledním pasovaným byl Lukáš Travníček 

jako nejlepší honec.  V další části programu dostali 

prostor naši nejmenší, kteří představili svoje výtvo-

ry, kterými byly pro letošní rok budky pro ptáky. 

Bezmála se jich nastřádalo 20. Výtvory byly oprav-

du povedené a pokud se budete někdy procházet 

po naší honitbě, tak je na některých stromech mů-

žete vidět. 

3.  bodem programu byl myslivecký soud, 

na kterém byli „potrestáni“ největší hříšníci honu, 

hned po  jeho skončení dostali ještě malý dárek 

letošní jubilanti Petr Zalibor (50  let) a  Jaroslav 

Bohačík (60 let). Poté už  následovala zábava 

s  DJ Miškem a  tombola (skoro 200  cen). K  jídlu 

tentokráte naši „kuchaři“ připravili guláš, šípkovou 

i  se zelím, takže hádky nebyly a  každý si přišel 

na své.   

Myslivecký spolek děkuje všem sponzorům, 

kteří přispěli do tomboly a všem dobrovolníkům, 

kteří nám pomohli s chystáním a úklidem večírku.

Jakub Morbitzer, předseda

MYSLIVECKÝ HON A VEČÍREK
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Záměrem celého návrhu je uchopení par-

kového prostoru ve Vávrovicích. Park je setká-

vacím prostorem, který by měl být podpořen. 

Půjde nejen o vytvoření shromažďovacích 

ploch, ale také ploch odpočinkových a her-

ních. Tomu dopomohou nově navržené prvky 

mobiliáře, herní prvky a doplnění zeleně.

Zpracování projektu předcházel v čer-

venci 2016 dendrologický průzkum, kterým 

bylo změřeno 38 položek. Z dendrologického 

průzkumu vyplynulo skácení pěti vzrostlých 

stromů - tří lip (v  nákresu na následující 

dvoustraně čísla 12, 14 a 16), smrku pichla-

REVITALIZACE PARKU VE VÁVROVICÍCH
vého (22) a jedle ojíněné (29). Dále budou 

odstraněny thuje u dětského hřiště a náletové 

dřeviny, přičemž se počítá s výsadbou asi 20 

větších stromů.

Z mobiliáře jsou v projektu 4 lavičky bez 

opěradla, 5 laviček s opěradlem, 4 menší la-

vičky a 3 stoly s lavicemi a stojany na kola.

Počítáno je také se čtyřmi cvičebními 

prvky pro dospělé (workoutové prvky) - ski 

stepper, paralel rais, air skier a air walker.

Celá revitalizace by měla stát 2 mil. Kč 

a měla by být realizována v následujícím roce, 

jakmile proběhne výběřové řízení.







Něco jste nestihli? 

Napéct, pomýt skleni-

ce, vyklepat koberce 

či snad vymalovat? To 

vůbec nevadí. Hlavně 

ve  zdraví a  v  kruhu 

svých blízkých.

A  tak po  celý ná-

sledující rok! S  tímto 

přáním přicházejí 

školáci a děkují za stá-

lou podporu a  přízeň 

v uplynulém roce. 

Pootvíráme pomy-

slné dveře a necháváme nahlédnout pod zdánli-

vě klidnou fasádu do školních lavic. 

Od září úspěšně odstartoval projekt „Setkání 

za  školou“. Díky němu děti mohou zdarma na-

vštěvovat nové kroužky, jako je Čtenářský klub 

nebo Klub zábavné logiky a deskových her. Děti, 

kterým se ve  výuce zrovna nedaří, se mohou 

věnovat přípravě do školy o hodinu navíc. Mimo 

projekt fungují v letošním roce další dva kroužky 

– sportovní a modelářský. 

Ze stejného, výše uvedeného projektu, jsou 

připravena zajímavá setkání s odborníky na pal-

čivá aktuální témata spojená s výchovou a roz-

vojem dětí pro jejich rodiče. 

Začátkem školního roku proběhly volby do 

Školské rady. V dalším tříletém období bude ŠR 

pracovat ve složení: Miroslav Kořistka (za zřizo-

vatele), Zuzana Binarová (za rodiče) a Mgr. Jana 

Kavanová (za zaměstnance školy).

V  listopadu realizovala škola projekt Pod-

pory bezpečnosti škol, kdy byl stávající způsob 

domácích telefonů vyměněn za  audiovizuální  

formu. Celková částka ve  výši 35 tisíc Kč byla 

použita z grantové výzvy MŠMT. Systém tak lépe 

přispívá k  prevenci nežádoucího pohybu cizích 

osob  ve školních prostorách.

Zástupci školy se 18. listopadu účastnili dru-

žební návštěvy  v Ratiboři, kde byli přítomni při 

tradičním svátku školy, spojeným se křtem škol-

ního praporu a bohatým kulturním programem. 

Při té příležitosti došlo také k  setkání s  novým 

ředitelem tamní školy.

V  rámci výuky pak děti podnikly výpravu 

do Velké kotliny za pramenem Moravice, zúčast-

nily se tvořivé dílny s  populární českou ilustrá-

torkou Lucií Seifertovou nebo se seznamovaly 

s  pamětihodnostmi Opavy. Na  školní zahradě  

vysadily do aleje 7 vzrostlých habrů, které mají 

v budoucnu zastínit sportovní arénu.

7. listopadu měla možnost veřejnost, spo-

lu se školáky, oslavit Světový den Ekoškol, kdy 

na  večer připravili na  školní zahradě Slavnost 

světla, zaměřenou na aktuální globální sociální 

ŠKOLA BILANCUJE A PLÁNUJE

10



a ekologické problémy. Do školy za dětmi zaví-

talo mobilní planetárium a na počátku adventu 

Mikuláš s doprovodem, aby děti odměnili tradič-

ním balíčkem. Na sv. Lucii se děti MŠ i ZŠ vypra-

vily do kulturního domu Na Rybníčku na Vánoční 

koncert známých opavských dětských pěveckých 

sborů. 

Veřejnosti se ještě děti představí se svým 

tradičním programem pod Vánočním stromem 

v neděli 17. prosince v 17 hodin. Než se všichni 

rozejdou na prázdniny, čeká je vánoční besídka 

s nadílkou, za kterou tentokrát 

vyjedou do Úvalna.

A  s  jakými plány vstoupí 

škola do nového roku?

- Pokračování v  reali-

zaci projektu Setkání za školou

- Realizace výměny 

kotlů na  ústřední vytápění 

(z r. 1992)

- Rekonstrukce pís-

kovišť na  školní zahradě 

(z r. 2006)

- Projektová žádost na  vybudování Za-

hradní učebny

- Příprava II. projektu mezinárodní vý-

měny s polskou družební školou

- Projekt Edison – cizojazyčná intenziv-

ní výuka se studenty z různých koutů světa

- III. ročník projektu Envicup – spo-

lupráce opavských 

malotřídek v  oblasti 

EVVO

- O b h a -

joba mezinárodního 

titulu Ekoškola – me-

zistupeň ve čtyřletém 

období

Sledujte v  dalších 

vydáních Okénka 

a  na  www.zsvavrovi-

ce.cz, jak se školákům 

daří jejich plány napl-

ňovat.

Spokojené Vánoce, veselého Silvestra 

a šťastný nový rok!

Mgr. Pavel Gregor,
ředitel školyy
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Podruhé v  histo-

rii jsme si připomněli 

žákovským turnajem 

osobu našeho prvního 

předsedy Bohumíra 

Válečka. Opět nám 

dělalo velké peklo po-

časí. Turnaj se dokázal 

zorganizovat během 

krátké doby 14 dní. 

Byly pozvány na turnaj 

týmy Hatě, Štěpánko-

vic, které nedaly ani 

zpětnou vazbu. Turnaj 

s díky odmítly Slavkov a Velké Heráltice. Nako-

nec se turnaje zúčastnily 4 mužstva Vávrovice, 

Malé Hoštice, Stěbořice a Kylešovice.

Turnaj byl velice napínavý. Odstartoval 

duelem Vávrovice - Stěbořice, v  zápase byly 

Stěbořice mírným favoritem a také byly v zápase 

o  něco lepší, branky se však diváci nedočkali. 

Ve  druhém duelu se střetly Malé Hoštice 

a Kylešovice, v prvním poločase byly Hoštice lepší 

a  v  úvodu 2. poločasu 2x skórovali, Kylešovice 

snížily z přímého kopu na 2:1. V dalším zápase 

domácí Vávrovice zcela jasně přejely Hoštice 4:0. 

Ve 4. zápase se Kylešovice dostaly do vedení 

brankou Laciho, Stěbořice pouze vyrovnaly 

na  1:1. Vávrovice s  Kylešovicemi začaly dobře 

a Tomáš Černý je poslal do vedení. Ve 1. poločase 

však stačily 4 minuty nepozornosti a Adrijan Laci 

2 brankami otočil. Ve druhé půli byly Vávrovice 

jasně lepší, ale stačily pouze vyrovnat Štenclem 

na  2:2. V  posledním zápase musely Hoštice 

vyhrát o 5 branek, aby turnaj vyhrály, ale nestalo 

se. Hošticím vstřelily o branku méně, a to ještě 

neproměnily penaltu.

KONEČNÉ VYHODNOCENÍ:

Nejlepší střelec - Adrijan Laci (FK Kylešovice) 

- 3 branky

Nejlepší hráč - Roman Kašík (TJ Sokol Stěbořice)

Nejlepší brankář - Dominik Ulrich (TJ Slavia 

Malé Hoštice)

Konečné umístění:
1. FK NOVA Vávrovice  3 1 2 0 5 bodů 6:2

2. TJ Sokol Stěbořice          3 1 2 0 5 bodů 5:1

3. TJ Slavia Malé Hoštice   3 1 0 2 3 body 2:9

4. FK Kylešovice                  3 0 2 1 2 body 4:5

Rozhodčí: Pavel Maiwald st., Jakub Gančař

Sponzoři: Sádrokartóny Šugar, Agrozem Opa-

va, Ivana Lichovníková, Klempířství a pokrývač-

ství Lukáš Neděla – děkujeme!

Jakub Morbitzer

2. ROČNÍK TURNAJE BOHUMÍRA VÁLEČKA



13

Stejně jako v  minulých letech bude Cha-
rita Opava pořádat Tříkrálovou sbírku. Ta 
bude probíhat v  období 1. - 14. ledna 2018, 
výtěžek ze sbírky bude použit pro nemocné a 
pacienty v terminálním stádiu, o které pečuje 
ošetřovatelská a hospicová služba, pro kterou 
je v plánu nákup auta na CNG a zdravotnický 
materiál.

Dále bude výtěžek sloužit lidem, kteří 
se dostali do krizové situace nebo hmotné 
nouze. Pomocnou ruku naleznou ve středisku 
Naděje, ve kterém budou provedeny stavební 
úpravy a  zřízen prostor pro telefonické kon-
zultace.

Další část sbírky bude použita pro osoby 
s mentálním nebo duševním postižením, kte-
ré jsou v péči sociálně terapeutické dílny Ra-

dost. O službu je stále větší poptávka, proto 
je potřeba stavebních úprav prostor střediska.

Poslední část sbírky bude využita pro 
nákup vozidla pro dopravu materiálu Chrá-
něných technických dílen, ve kterých pracují 
lidé s různými handicapy.

Koledníci budou mít zapečetěnou po-
kladničku a budou doprovázeni osobou starší 
15 let s řádně vyplněnou průkazkou.

Loňská tříkrálová sbírka vynesla více než 
1,9 mil. Kč, za získané prostředky byl na-
koupen zdravotnický materiál, vozidlo pro 
pečovatelskou službu, vysokozdvižný vozík 
pro Chráněné technické dílny a zahájeny byly 
práce na stavebních úpravách sociálně tera-
peutické dílny Radost, v níž nalézají útočiště 
mentálně postižení.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA CHARITY OPAVA
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Po loňské úspěšné sezoně v okresním pře-
boru, kde jsme měli 2 družstva, jsme udělali 
klukům za odměnu v září výlet do LASER arény 
v Ostravě. Tam si vyzkoušeli své schopnosti ve 
velmi akční bojové hře muže proti muži. Pot 
jsme potom spláchli v bazénu v Kravařích. I 
když umí již všichni dobře plavat, tak největším 
zážitkem byl tobogán.

Letošní sezonu hrají zase 2 družstva: A - Jan 
Šípek, Tomáš Černín, Adam Hoták, Sam Svobo-
da. B - Adam Mikstein, Matěj a Vojta Laganovi, 
Lukáš Gregořica, Jirka Engliš.

Hrají výborně a určitě patří k nejlepším 
v  okrese. Téměř všichni jsou žáky zdejší školy.
Proto by bylo dobře, aby i vedení školy více 

prezentovalo jejich sportovní kvalitu. Proč? 
Protože (buďme trochu  sebevědomí) vávrovic-
ká škola je ve stolním tenise nejlepší v okrese.

Ing. Jiří Hadámek, 
trenér žáků Sokola Vávrovice

STOLNÍ TENIS MLÁDEŽE

bych poděkoval všem obětavým organizátorům 

a zastupitelům MČ, kteří poskytují fi nanční pod-

poru, že se stále můžeme o  Vánocích setkávat 

a vzájemně se sbližovat. Nakonec bych chtěl všem 

občanům popřát příjemné prožití svátků vánoč-

ních a jen to nejlepší do roku 2018.

Vladimír Stoniš

V  letošním roce se na  Palhanci uskuteční již 

pětadvacáté setkání občanů u  vánočního stro-

mečku. Poprvé jsme se sešli v počtu asi 30 osob 

dne 24. 12. 1992 ve 14:00 u palhanecké kapličky 

a rozdali si drobné dárky. Zakladateli této tradice 

byli tři členové SDH Palhanec, a to bývalý starosta 

hasičů Vladimír Stoniš, tehdejší vedoucí mládeže 

Josef Rudolf a  revizní technik 

Vojtěch Prusek.

Chtěl bych symbolicky po-

děkovat i  prvnímu sponzorovi 

Janu Vrbickému, jehož fi nanční 

příspěvek se použil na  nákup 

dárků pro děti a  občerstvení. 

Jsem rád, že se tato tradice za-

chovala nejen na  Palhanci, ale 

že se rozšířila také do ostatních 

obcí naší městské části. Rád 

JIŽ ČTVRT STOLETÍ SE SETKÁVÁME U VÁNOČNÍHO STROMEČKU 
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SETKÁNÍ SLOŽEK A PŘEDADVENTNÍ VEČER
V sobotu 25. listopadu proběhl v Kulturním 

domě v Držkovicích předadventní večer, který 
pořádal úřad městské části ve spolupráci s Klu-
bem důchodců a Klubem rodičů a přátel školy.

Předadventní večer navazoval na tradiční 
setkání seniorů, které se konalo v minulých 
letech. Večer byl zahájen pásmem adventních 
melodií tria Musica eufonico, nechyběla boha-
tá tombola a ve večerních hodinách k hudbě 
a tanci zahrál Véna Quis.

Následující pátek 1. prosince se na stejném 
místě uskutečnilo každoroční setkání zastupi-
telů se zástupci občanských sdružení působí-
cích v naší městské části a zástupci školy.

Setkání trvalo téměř tři hodiny a bylo za-
hájeno minutou ticha za Jiřího Navrátila, bý-
valého předsedu TJ Palhanec, který tragicky 
zahynul.

Starosta obce zhodnotil končící rok a nastí-
nil plány na rok příští, následovali ho všichni 
zástupci občanských sdružení.

Jedním z bodů jednání bylo sestavení kul-
turního kalendáře pro rok 2018 tak, aby se vět-
ší kulturní akce sdružení časově nepřekrývaly.

Diskuze probíhala také na téma systému 
občerstvení na slavnostech městské části, kte-
ré pravidelně zajišťují občanská sdružení.

První kolo prezidentských voleb proběhne 

12. a 13. ledna 2018, v pátek od 14 do 22 hodin 

a v sobotu od 8 do 14 hodin. Případné druhé 

kolo pak proběhne 26. a 27. ledna 2018.

Volební místnost bude jako obvykle v za-

sedací místnosti úřadu městské části.

PREZIDENTSKÉ VOLBY



Okénko do života Držkovic, Karlovce, Palhance a Vávrovic – 

zpravodaj Úřadu Městské části Opava-Vávrovice, Jantarová 288/18, 747 73 Vávrovice.

E-mail: vavrovice@opava-city.cz, internet: vavrovice.opava-city.cz.

Úřední hodiny: všední dny 8 – 9 hod., každé pondělí 15 – 18 hod. Telefonické kontakty: 
553 793 065 – úřad, 604 229 418 – Romana Foltýnová (ekonomka),  604 229 419 – Jiří Koreník 

(místostarosta), 604 229 420 – Miroslav Kořistka (starosta). Neprošlo jazykovou úpravou, za vydá-

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

JUBILANTI
prosinec
Nováková Iveta (50 let)

Konečná Petra (50 let)

Vidlička Radomír (55 let)

Hanáková Libuše (60 let)

Vegelová Milena (60 let)

Dostálová Helena (65 let)

Foltis Jan (70 let)

Matoušů Jaroslava (70 let)

Kaláčová Jana (75 let)

Hrbáčová Anna (85 let)

Juštíková Marie (91 let)

leden
Hudečková Renata (50 let)

Šindlerová Martina (50 let)

Polák Radim (50 let)

Najmanová Helena (55 let)

Micková Zora (55 let)

Pchálek Miroslav (55 let)

Hanelová Jana (55 let)

Kremer Zdeněk (60 let)

Vavrla Bohumil (60 let)

Habarta Miroslav (60 let)

Kocián Petr (65 let)

Zápotoková Marcela (65 let)

Gillig Pavel (70 let)

Štěrba Josef (75 let)

únor
Weiglová Jana (55 let)

Stoniš Vladimír (60 let)

Laifert Lubomír (60 let)

Schreier Jiří (65 let)

Kudelová Věra (65 let)

Thiemel Roman (70 let)

Blagová Zdeňka (70 let)

Martiníková Eva (70 let)

Gebauer Karel (70 let)

Vilčová Milada (70 let)

Navrátilová Vlasta (75 let)

Matoušková Bohuslava (75 let)

Suchánková Antonie (85 let)

• Revize a kalibrace hlásného místa místního 
rozhlasu na ulici Karlovecká

• Schůzka s ředitelem Technických služeb Opava, 
hodnocení spolupráce a potřebné opravy

• Žádost o udělení certifi kátů pro vstup do systé-
mu CzechPoint, který chceme zřídit pro občany 
na úřadu městské části

• Schůzka starostů všech 8 městských částí

• Pravidelný podzimní úklid listí a ořez stromů

• Vyřazení starého vozidla SDH Držkovice

• Schůzka s veliteli JSDH, plán potřebné výstroje

• Nákup postřikovače pro pracovníky údržby

• Oprava pouličního osvětlení na ulici Chmelová

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ

V případě, že si nepřejete být uvedeni v Okénku mezi jubilanty, kontaktujte úřad Městské části.

Blahopřejeme!

Úřad městské části Vávrovice bude v  období od  22.12.2017 do  1.1.2018 uzavřen. 

V případě potřeby je možné kontaktovat starostu, místostarostu i ekonomku telefonicky 

nebo e-mailem. Kontaktní údaje naleznete níže.


