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KALENDÁŘ AKCÍ

STAVĚNÍ MÁJKY  

27.04.2019, 14:30 hod., u hasičské zbrojnice na Palhanci

Pořádá SDH Palhanec.

KÁCENÍ MÁJKY  

31.05.2019, 16:00 hod., u hasičské zbrojnice na Palhanci

Pořádá SDH Palhanec.

DĚTSKÝ DEN  

01.06.2019, 14:00 hod., areál SDH Držkovice

Pořádá SDH Držkovice ve spolupráci s Rybářskou partou HIC z Vávrovic, UMČ Vávrovice a KRPŠ.

MORAVSKOSLEZSKÝ POHÁR V POŽÁRNÍM SPORTU  

08.06.2019, 14:00 hod., hřiště FK NOVA Vávrovice

Pořádá SDH Vávrovice ve spolupráci se Statutárním městem Opava

NECKYÁDA A ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
22.06.2019, 14:00 hod., vyplouvá se z pláže v polských Držkovicích,

konec  plavby v Sokolovně. Pořádá SDH Vávrovice ve spolupráci s ÚMČ Vávrovice

SMAŽENÍ VAJEC  

červen 2019 (termín bude upřesněn), střelnice Neplachovské Zadky 

Pořádá Myslivecký spolek Opavice.

4. ROČNÍK RYBÁŘSKÉHO PĚTIBOJE  

13.07.2019, 14:00 hod., na fotbalovém hřišti FK Nova Vávrovice 

Pořádá Rybářská parta HIC z Vávrovic.

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.).

 Klub důchodců Vávrovice pořádá ve středu 22. května 2019 

ZÁJEZD NA ZÁMEK OPOČNO
 V případě zájmu o výlet nebo bližší informace volejte p. Zdeňku Konečnou (721 157 804).
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Pomalu se 

rozbíhají práce 

na  stavbě ob-

chvatu města, 

vykáceny již 

byly stromy 

na  Palhanci, 

v  letošním roce 

proběhne ar-

c h e o l o g i c k ý 

a  pyrotechnický průzkům a  pokud se nestane nic 

mimořádného, mělo by se příští rok začít s výstavbou, 

jejíž součástí bude i spojka u Prestaru, která odkloní 

nákladní dopravu z Vávrovic a Palhance.

Řešili jsme rovněž stížnost obyvatel Držkovic 

na rušení nočního klidu v souvislosti s rodinnou os-

lavou v kulturním domě. V minulosti byly obdobné 

stížnosti na chování během rodinných oslav v Domě 

služeb nebo v Sokolovně. Apeluji tedy na všechny ob-

čany, kteří si dané prostory pronajímají, aby dodržo-

vali po dvaadvacáté hodině noční klid, ztlumili hudbu 

nebo zavřeli okna a v okolí nehlučeli.

Vedení úřadu se účastnilo všech valných hromad, 

které proběhly od ledna do března v těchto spolcích 

– SDH Držkovice, Vávrovice, Palhanec, Stražaci Wie-

chovice, Okrsková valná hromada 9. Okrsku, Rybářská 

parta hic a Sokol Vávrovice.  Jedno z hlavních disku-

tovaných témat byl nový systém rozdělování dotací, 

kterému se věnuje článek na další straně spolu s ta-

bulkou se všemi schválenými dotacemi a jejich výší.

Přeji Vám všem příjemné jarní dny a klidné 

prožití Velikonočních svátků.

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

máme za  sebou zimní měsíce a  příroda se 

budí do jara. Skončila nám plesová sezona ukon-

čená dětským masopustem a  sezona valných 

hromad našich občanských sdružení. Zima byla 

poměrně mírná a sníh nás nepotrápil tolik jako 

v jiných krajích.

Příznivého počasí v  průběhu zimy využili 

naši pracovníci k  venkovním pracem a  kácení 

špatných stromů v areálu Sokolovny a na hřišti 

ve Vávrovicích, přesadili čtyři buky, zrenovovali 

stan pro venkovní kulturní akce a opravili a na-

třeli  všechny lavičky.

V únoru jsme pro naše pracovníky zakoupili 

nový výkonnější traktor Kubota na  sečení trá-

vy, vymalovali jsme Sokolovnu a  garáž údržby. 

Připravujeme rozšíření dřevostavby v areálu So-

kolovny, chtěli bychom zpevnit plochu před ha-

sičárnou v Držkovicích a opravit chodník na Kar-

lovci. Podle počasí pak bude v  nejbližší době 

dokončena revitalizace parku ve Vávrovicích.

Provedli jsme revize dětských hřišť, v Držko-

vicích byla vyměněna skluzavka a doplněn bude 

pružinový kohout. Pružinový prvek bude dopl-

něn i na hřiště na Karlovci.

Plesová sezona letos čítala dva plesy, první 

pořádalo SDH Držkovice, druhý pak úřad měst-

ské části. Oba plesy byly připraveny s  bohatou 

tombolou, proto mě trochu mrzí pouze průměr-

ná návštěvnost. Malá účast na  plesech dospě-

lých byla kompenzovaná velkým zájmem o dět-

ský karneval s kouzelníkem, který jsme připravili 

ve spolupráci s Klubem rodičů. Masopust pak za-

končil průvod naší mateřinky. Děkuji všem, kteří 

se podíleli na organizaci těchto akcí. starosta
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3. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 

28.1.2019 za  účasti osmi členů zastupitelstva, 

jeden člen byl omluven. Zastupitelé schválili ná-

vrhy dotací a dotačních smluv a investice pro rok 

2019 (blíže o investicích v článku na straně 6).

4. zasedání zastupitelstva se konalo 

25.2.2019 za  účasti 7 členů zastupitelstva, dva 

členové byli omluveni. Zastupitelé schválili dopl-

nění herních prvků na dětském hřišti v Držkovicích 

o nový domeček se skluzavkou a pružinovou hou-

pačkou.  Druhá pružinová houpačka pak bude insta-

lována na hřišti na Karlovci. Dále zastupitelé schvá-

lili nákup výstroje pro zásahové jednotky Vávrovice 

a Palhanec dle požadavků velitelů obou jednotek.

2. zasedání zastupitelstva se konalo 

18.12.2018 za  účasti 5 členů zastupitelstva, 

čtyři zastupitelé byli omluveni. Zastupitelé 

schválili ceník služeb a  rozpis rozpočtu pro 

rok 2019. Starostovi byla schválena plná moc 

k  uzavírání dohod o  provedení práce na  rok 

2019, dále byly schváleny termíny zastupitel-

stev na  každé poslední pondělí v  měsíci s  vý-

jimkami v měsíci červenec a říjen.

Zastupitelé dále schválili nákup nové travní 

sekačky Kubata G23 HD a výjimku pro občasný 

průjezd vozidla Avia SPZ 1BI 8047 přes most 

ve  Vávrovicích do  11.6.2019 z  důvodu rekon-

strukce budovy na polském území.

ZASTUPITELSTVO

Cílem této změny v rozdělování dotací je 

jednak možnost lepší koordinace termínů jed-

notlivých akcí, zajištění lepší informovanosti 

o konání akcí a zároveň zvýšení jejich atraktivity. 

Navíc pořadatelé neponesou riziko ztráty v pří-

padě nepříznivého počasí, které zejména v létě 

konané akce výrazně ovlivňuje.

Věříme, že se těmito opatřeními zvýší i ná-

vštěvnost jednotlivých akcí, která měla v posled-

ních letech klesající tendenci. Dobrým příkla-

dem  byl v tomto směru dětský karneval.

Pokud se dotace vyčleněné v rozpočtu na 

daný rok nevyčerpají v plné výši, mohou být pře-

vedeny do dalšího roku.

Jednotlivá sdružení požádala doposud 

o  26  příspěvků na kulturní a sportovní akce, 

přičemž schváleno jich bylo 20 v celkové výši 

175.500 Kč, na provozní náklady bylo schváleno 

123.200 Kč.

Dotace pro občanská sdružení působící v naší 

městské části jsou pro letošní rok naplánovaná 

ve stejné výši jako v roce 2018, tedy 330.000 Kč. 

Navíc bude městská část i nadále udržovat jed-

notlivé areály a pomáhat s přípravou kulturních 

a sportovních akcí, rozvozem laviček apod., jako 

tomu bylo doposud.

Změnil se systém rozdělování dotací, kdy na-

dále podporujeme občanská sdružení i kulturní 

či sportovní akce konané v naší městské části. 

Sdružení si musí nově žádat o dotaci na provozní 

náklady nebo jimi pořádané akce.

Spolek na každou pořádanou akci vypracuje 

jednoduchý rozpočet a  požádá o dotaci. Každá 

dotace bude vyhodnocena dotační komisí a po 

skončení akce bude vypracováno vyúčtování. 

Podpořené akce budou prezentovány v Okénku, 

na internetových stránkách městské části a v na-

šem rozhlase.

NOVÝ SYSTÉM ROZDĚLOVÁNÍ DOTACÍ
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Občanské sdružení Plánovaný termín akce Výše dotace

SDH Držkovice --- 25.000 Kč
společenský ples 5.1.2019 4.500 Kč
dětský den 1.6.2019 13.500 Kč
posezení s cimbálovkou 5.10.2019 7.000 Kč
SDH Palhanec 23.500 Kč
provozní náklady --- 15.000 Kč
setkání občanů na Nový rok 1.1.2019 2.000 Kč
spal si svůj stromek 12.1.2019 3.500 Kč
kácení májky 1.6.2019 3.000 Kč
SDH Vávrovice 67.000 Kč
provozní náklady --- 15.000 Kč
neckyáda 22.6.2019 37.000 Kč
110 let SDH 14.9.2019 15.000 Kč
TJ Palhanec 46.000 Kč
provozní náklady --- 26.000 Kč
velký dětský den 24.8.2019 20.000 Kč
Fotbalový klub NOVA Vávrovice 48.200 Kč
provozní náklady --- 38.200 Kč
turnaj v malé kopané NOVA Cup 3.8.2019 10.000 Kč
TJ Sokol Vávrovice 26.000 Kč
provozní náklady --- 10.000 Kč
zvýšení kondice a utužení kolektivu 03 a 10/19 9.000 Kč
turnaj v badmintonu - čtyřhra 03/19 7.000 Kč
Myslivecký spolek Opavice 8.000 Kč
provozní náklady --- 6.500 Kč
smažení vajec 05-06/19 500 Kč
střelnice slavnosti obce 31.8.2019 500 Kč
Silvestrovské střelby 31.12.2019 500 Kč
Rybářská parta HIC z Vávrovic 15.000 Kč
rybářské závody jaro 2019 5.000 Kč
rybářský pětiboj 20.7.2019 10.000 Kč
Klub rodičů a přátel školy Vávrovice 25.000 Kč
dětský maškarní karneval 16.2.2019 18.000 Kč
slavnosti městské části 31.8.2019 3.000 Kč
stezka odvahy 13.9.2019 4.000 Kč
Volejbalový klub Karlovec 15.000 Kč
provozní náklady --- 12.500 Kč
volejbalový turnaj bude upřesněn 2.500 Kč
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stavbu. Nové prostory budou sloužit hasičům 

jako sklad a  zázemí při pořádání kulturních 

a sportovních akcí.

Zastupitelé schválili nákup nové travní se-

kačky Kubata G23 HD, která byla vybrána podle 

požadavků pracovníků naší údržby. Cena sekač-

ky je 362.879 Kč.

V roce 2019 je dále v plánu oprava chodníku 

na  Palhanci od  mrazíren až po  kapli. Schvále-

no bylo vypracování projektové dokumentace 

na vybudování zpevněné plochy před hasičskou 

zbrojnicí v Držkovicích, která bude veřejná a kro-

mě průjezdu hasičů bude sloužit i  k  veřejnému 

parkování čtyř vozidel.

Projektová dokumentace je připravována 

také na  přístavbu v  areálu Sokolovny ve  Váv-

rovicích, která by měla rozšířit stávající dřevo-

INVESTICE, TRAKTOR

cům za jejich příspěv-

ky. Získané fi nanční 

prostředky využije 

Charita Opava na  po-

moc nemocným se-

niorům a  pro osoby 

s různými handicapy.

Jako již tradičně proběhla na začátku roku 

v  režii Charity Opava Tříkrálová sbírka. V  naší 

městské části se vybralo 49.403 Kč - 26.630 Kč 

ve Vávrovicích, 18.737 Kč na Palhanci a Karlovci 

a 4.036 Kč v Držkovicích.

Vedení městské části děkuje koledníkům 

i  jejich doprovodu za  koledování a  všem dár-

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

SmVaK žádá všechny uživatele kanalizace 

ve Vávrovicích, kteří spolu s  novými smlouvami 

nedodali situační plánek vývodu svých kanalizací, 

aby tak učinili. Pokud není ke kanalizaci z důvo-

du jejího stáří projektová dokumentace, postačí 

i vytištěná mapa z katastru nemovitostí) s rukou 

nakresleným přibližným vyústěním kanalizace.

Dále informujeme, že za poslední 2 měsíce roku 

2018 nebude ve Vávrovicích stočné fakturováno.

VÝZVA A INFORMACE
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kých důvodů mít skládku v sousedství) a využívání 
využitelných materiálů, je hlavním cílem snaha 
omezit ekonomický tlak na rozpočet města.

Proto se vedení města ve  spolupráci s  měst-
skou částí Vávrovice dohodlo na pilotním projektu 
v městské části Vávrovice, který má vést k vytřídě-
ní všech využitelných a  nebezpečných složek ze 
směsného komunálního odpadu.

Základem toho projektu je snížení čet-
nosti svozu směsného komunálního odpadu 
na 1x za 14 dní. Aby tento restriktivní krok byl záro-
veň atraktivní pro občany, nabízí město občanům 
snazší třídění, a to ať již v současné době uskuteč-
něným zajištěním svozu bioodpadu, tak výhledově 
v rozšíření možnosti svozu papírů a plastů z domác-
ností formou dodávky 240 lt žlutých a  modrých 
nádob na  papír a  plasty. Tato možnost je závislá 
na získání dotace a vysoutěžení dodavatele, proto 
nejsme schopni stanovit jednoznačný termín.

S ohledem na výše uvedené bude s platností 
od 01.05.2019 v městské části Vávrovice zajišťo-
ván systém svozu odpadu následovně:

Svoz směsného komunálního odpadu 
bude prováděn ve  čtrnáctidenním intervalu vždy 
v úterý každého lichého týdne, tj. 1. květnový 
svoz proběhne 07.05.2019. 

Svoz bioodpadu bude prováděn ve čtrnácti-
denním intervalu vždy v úterý každého sudého 
týdne a bude navazovat na systém svozu biood-
padu zahájený v dubnu letošního roku. 

Tento systém svozu bude prováděn 
do 15.11.2019. Od tohoto data, v době, kdy nebu-
de probíhat svoz bioodpadu, bude svoz směsného 
komunálního odpadu zajišťován opět 1x  týd-
ně do  opětovného zahájení svozu bioodpadu, 
tj. do 01.04.2020. 

Statutární město Opava s  městskou částí Vá-
vrovice a  ve  spolupráci se svozovou společností 
Technické služby Opava s.r.o. připravuje s platností 
od 1. května tohoto roku pilotní program zaměřený 
na  změnu systému svážení komunálních odpadů 
z domácností. Nejprve si řekneme něco k důvodům, 
proč město k  těmto krokům přistupuje. Důvodem 
pro tento záměr jsou především připravované legis-
lativní změny a koneckonců také i současná právní 
úprava, neboť již ve stávajícím zákoně o odpadech 
je stanoven zákaz ukládání neupraveného směsné-
ho komunálního odpadu (dále jen „SKO“) na sklád-
ky od  roku 2024. Považujeme za  velmi důležité 
na tento krok se připravit, a to i s ohledem na připra-
vované legislativní změny, kde jsou návrhy na zvý-
šení poplatků za ukládání SKO na skládky. Současná 
cena za uložení 1 tuny SKO činí cca 514 Kč + 500 Kč 
poplatek do státního fondu a právě tento poplatek 
se má postupně zvýšit až na 1850 Kč, což by zname-
nalo v případě, že směsný komunální odpad bude-
me produkovat stále ve stejném množství, zvýšení 
ceny o  více než 300 Kč na  osobu. Současný návrh 
zákona obsahuje i tzv. motivační opatření, která by 
zvýhodňovala třídění odpadu, ale podrobnosti nám 
budou známy až po nabytí platnosti tohoto dlouho 
připravovaného zákona.   

Vzhledem k tomu, že současné náklady na celý 
systém nakládání s  komunálními odpady dosa-
hují v  současné době již 900 Kč, je zřejmé, že při 
poplatku 495 Kč, který platíme, je tento systém 
významně dotován z rozpočtu města a  je s ohle-
dem na  očekávané zákonem stanovené zvýšení 
poplatku za uložení odpadu na skládku, dlouhodo-
bě neudržitelný.

Proto kromě environmentálních cílů jako je 
omezení skládkování (žádná obec nechce z  něja-

SVOZ BIOODPADU
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na propojení ulic Obecní a Vávrovická,“ objasňuje 
Dostál.

Podstatná část pozemků je již vykoupena, 
s posledními vlastníky se ještě jedná. Státu se 
snaží v  majetkových věcech pomáhat nejen 
městská část, ale i  opavská radnice. Jde na-
příklad o zbytkové pozemky, které stát může 
vykupovat jen velmi obtížně. V  případech, 
kdy vlastníci s  prodejem pozemků nesouhla-
sili, muselo se přistoupit k jejich vyvlastnění. 
„Tento nepopulární krok rozhodně nebyl pro 
žádnou zúčastněnou stranu příjemný. Stát se 
však v rámci svých možností snažil s majiteli 
pozemků dohodnout. Pokud ale nebyla jiná 

možnost, muselo se do vyvlastnění jít. Od Ře-
ditelství silnic a dálnic ale víme, že těchto pří-
padů moc není,“ uvedl Dostál.

Příprava západní části severního obchvatu 
pokračuje dobře a peníze na tuto stavbu jsou 
v letošním rozpočtu fondu dopravy zajištěné.

Východní část severního obchvatu inten-
zivně díky stavebním pracím roste jako z vody. 
Pokud nedojde k  nějakým nepředvídaným 
komplikacím, může dojít k jejímu zprovoznění 
už v  listopadu letošního roku. Realizace této 
stavby je totiž v mírném předstihu oproti plá-
novanému časovému harmonogramu.

Občany naší městské části zajímá i  její 
poslední, tedy západní část. Dobrou zprávou 
je, že se na  její přípravě intenzivně pracuje. 
„V  současné době probíhá kácení dřevin, dále 
se uskuteční pyrotechnický a  archeologický 
průzkum,“ říká tajemník Sdružení pro výstavbu 
komunikace I/11-I/57 Martin Dostál.

Pravomocné územní rozhodnutí má Ředi-
telství silnic a  dálnic „v  ruce“ už od  léta roku 
2015. „Od zástupců ŘSD víme, že už je k dispozici 
pravomocné stavební povolení na  celou hlavní 
trasu i  na  související stavební objekty. Pro naši 
městskou část je důležité, že běží stavební řízení 

VÝSTAVBA A PŘÍPRAVA SEVERNÍHO OBCHVATU OPAVY INTENZIVNĚ POKRAČUJE

p y j

Pramen: Ředitelství silnic a dálnic České republiky (2019)
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dat, je kolo Moravskoslezského poháru v  požárním 

sportu – 8. června a tradiční Neckyáda – 22. června. 

Prostřednictvím tohoto zpravodaje bychom 

Vás chtěli již nyní pozvat na tradiční Neckyádu, 

která se bude konat v sobotu 22. června 2019. 

Jde o  recesistickou plavbu netradičních plavidel 

po řece Opavě. Plavidla budou vyplouvat ve 14 hodin. 

Po startu se plavidla doplaví až do areálu Sokolovny 

ve  Vávrovicích. V  areálu bude připravena spousta 

atrakcí, her a  zábavy hlavně pro děti. Občerstvení 

bude připraveno jak v areálu, tak i mobilní občerst-

vení na mostech. Nejúspěšnější a nejzábavnější plavi-

dla budou ohodnocena i fi nanční odměnou.  Všichni 

jste srdečně zváni. Kdo se chce zúčastnit naší soutěže 

o nejlepší plavidlo, už nyní může vymýšlet a stavět. 

Za hasiče z Vávrovic Michaela Trojanová          

Vedení městské části děkuje hasičům JSDH Váv-

rovice při pomoci s odklízením popadaných stromů po 

poslední větrné smršti.

Letošní rok 2019 jsme zahájili jako každoročně 

valnou hromadou našeho sboru – 12. ledna. Účastni-

li jsme se také okolních valných hromad v Držkovicích, 

Neplachovicich, Holasovicich, na  Palhanci a  v  pol-

skych Wiechovicích. V únoru jsme absolvovali školení 

řidičů v  naší zbrojnici a  okrskovou valnou hromadu 

na Kamenci. V březnu byli členové zásahových jedno-

tek naší městské části proškoleni v oblasti zdravovědy 

– poskytnutí první pomoci. 

A nyní, co nás čeká dále v tomto roce a na co vás 

můžeme pozvat. Od konce března začneme s dětmi 

pravidelně trénovat a připravovat se na sezónu. Po-

slední sobotu, tj. 27. dubna, budeme soutěžit ve Skro-

chovicích na  zahajovacím cvičení. V  měsíci květnu 

proběhnou tyto soutěže – 4. 5. Hra Plamen pro 

mládež – Holasovice, 11. 5. okrskové kolo v požárním 

sportu pro muže a ženy – Holasovice. Tak jako minulý 

rok, tak i  letos páteční odpoledne budeme s dětmi 

soutěžit v Mladecké lize. Dále se budeme v průběhu 

roku připravovat na výročí 110 let od založení našeho 

sboru.  Velké akce, které budeme do prázdnin pořá-

HASIČI VÁVROVICE ZVOU NA NECKYÁDU A ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI

„To, že jsme s přípravou této poslední eta-
py severního obchvatu tak daleko, je pozitivní 
přístup naprosté většiny vlastníků pozem-
ků. Ti nám velmi výrazně pomohli. Za  to jim 
opravdu patří náš obrovský dík. Je také nutné 
ocenit pozitivní přístup úředníků na  přísluš-
ných úřadech při vydávání jednotlivých sta-
vebních povolení. Bez toho bychom nebyli 
u této stavby tak daleko,“ konstatuje tajemník 
sdružení Dostál.

Pokud vše proběhne, jak má, mohla by se 
západní část severního obchvatu města začít 
stavět v  závěru letošního roku. Ta šance tu 
rozhodně je.

Stejně jako v  loňském roce budou při-
staveny velkoobjemové kontejnery na  biolo-
gický odpad. Termín přistavení je stanoven 
na 15. 4. 2019 od 14 do 18 hodin. Kontej-
nery budou umístěny na  Karlovci na  ulici Vo-
dárenská, na  Palhanci na  ulici U Lávky u Ski-
servisu Jaglarz, ve  Vávrovicích u školy a na ulici 
Novosvětské u  bytovek a v Držkovicích u kaple.

Chtěli bychom všechny, kteří kontejnery 
využijí, požádat, aby větve ze stromů nařezali 
nebo nastříhali na menší části, aby bylo místo 
v kontejneru co nejlépe využito!

KONTEJNERY
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Za  vaši pomoc již pře-

dem děkujeme.

U příležitosti oslav 

letošního Dne učite-

lů, pořádaných Statu-

tárním městem Opa-

vou, převezme za  svou 

pedagogickou práci ocenění paní učitelka 

Mgr. Gabriela Bočková, která je dlouholetou 

členkou pedagogického týmu školy a specializu-

je se na oblast inkluze a péče o děti s potřebou 

podpůrných opatření. Paní učitelce blahopřeje-

me.

ZÁPISY DO ZŠ A MŠ 

4. a 5. 4. 2019 od 14-18 hodin se koná 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ pro školní rok 

2019/2020. S sebou vezměte rodný list dítěte.

6. a  7. 5. 2019 od  8-16 hodin se koná 

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ. 

Podmínky zápisu najdete na webu MŠ.

Zimní měsíce jsou za  námi a  ve  vávrovické 

škole se plánují vedle tradičních jarních aktivit 

i některé novinky. 

V prvních dnech měsíce března (5.-7.3.) pro-

běhla kontrolní činnost týmu České školní 

inspekce zaměřená na  zjišťování a  hodnocení 

podmínek, průběhu a  výsledků vzdělávání po-

skytovaného základní školou, mateřskou školou 

a  školní družinou podle příslušných školních 

vzdělávacích programů. Dále se kontrola zaměři-

la na dodržování vybraných ustanovení školské-

ho zákona  a souvisejících a prováděcích právních 

předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělá-

vání a  školských služeb. S  výsledky kontroly se 

můžete seznámit na webových stránkách školy.

Se zimou se školáci tradičně rozloučili v prv-

ní jarní den průvodem na hraniční most ve Váv-

rovicích a „utopením Morany“.

Po čtyřech letech se školáci připravují na Au-

dit Ekoškoly. Právě před čtyřmi lety obdržela 

škola mezinárodní titul naposledy. Tak uvidíme, 

jak se nám obhajoba za-

daří.

Počasí zatím nepřeje, 

přesto již připravujeme 

další jarní akci ve  sběru 

odpadového papíru. 

Předpokládáme, že papír 

budeme svážet v  prv-

ním dubnovém týd-

nu. Před školou bude 

tradičně po  celý týden 

umístěn velkoobjemový 

kontejner, kam nám mů-

žete papír svážet i  sami. 

VE ŠKOLE VÍTAJÍ JARO 
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Školáci-běžci se letos zapojí do  projektu Čo-

koládová tretra. Jedná se o  sportovní akci pod 

záštitou olympijského vítěze Jana Železného a děti 

budou soutěžit v několika úrovních v běhu na 100, 

200 a 300 metrů. 

Na  základě výběrového řízení bylo zahájeno  

jednání  s dodavatelskou fi rmou na  instalaci nové-

ho herního prvku na školním dvoře pro potřeby 

zejména mladších dětí. Děti budou za tuto atrakci 

určitě rády. Instalovat by se mělo v květnu.

Zjišťujeme, že mezi našimi rodiči je spous-

ta nových tváří, kteří se do  Vávrovic přistěhovali. 

A proto jsme se letos rozhodli změnit tradici oslav 

Dne maminek a připravili pro letošní rok I. ročník 

Family cupu, což je zábavné soutěžní klání rodin-

ných týmů. Očekáváme, že se rodiče vzájemně lépe 

poznají, že přilákáme nové členy do  Klubu rodičů 

a že neformální setkání bude příjemnou příležitostí 

k seznámení a pobavení.

Závěrem května připravuje škola ve spolupráci 

se ZŠ Ilji Hurníka a ZŠ Brumovice besedu pro děti 

s  oblíbenou současnou spisovatelkou knížek pro 

děti paní Martinou Drijverovou. Beseda proběh-

ne v Sokolovně ve Vávrovicích.

V  tomto školním roce škola pro rodiče z  pro-

jektu OPVVV Setkání za školou zorganizovala další 

sérii besed pro rodiče. Ta poslední je plánovaná 

na čtvrtek 25. 4. 2019 od 16-18 hodin s téma-

tem Čtenářská gramotnost a výchova ke kri-

tickému myšlení. Věříme, že ji využijí zejména 

rodiče mladších žáků a těch, kteří se čtením ve škole 

„bojují“. Na  závěr roku je pro školáky připraven 

atraktivní dvoudenní školní výlet. Díky Úřadu 

městské části Opava-Vávrovice, který hradí náklady 

na dopravu, se děti mohou vydat na delší výpravu. 

Tentokrát navštíví Chřibsko a Kroměřížsko.

Mgr. Pavel Gregor, ředitel školy

Stejně jako v minulých letech upozorňujeme na 

povinnost uhradit do konce března poplatek 

za psy. Poplatek je možné uhradit hotově na úřadu 

městské části případně na účet. Platební údaje vám 

sdělíme telefonicky na čísle 553 793 065 nebo e-mai-

lem vavrovice@opava-city.cz.

Také v  letošním roce proběhne hromadné očko-

vání psů. V Držkovicích se očkování uskuteční v pátek 

12. dubna 2019, a to od 16:00 hodin. Objednávky 

je možné nahlásit u  paní Anny Fiedlerové.  Ve Vávro-

vicích proběhne očkování v sobotu 13. dubna 2019 

po 8:00 hodině. Objednávky na očkování psů ve Vá-

vrovicích je možné rezervovat osobně u paní Marty 

Pruskové nebo na telefonním čísle 737 442 887.

POPLATKY A OČKOVÁNÍ PSŮ

Již 10. ročník šachového turnaje zná svého 

vítěze, kterým je opět Doc. PhDr. PaedDr. Ka-

mil Janiš, CSc. Stříbro získal Milan Král a bronz 

vybojoval palhanecký Martin Beneš, který se 

bohužel nemohl zúčastnit vyhlášení.

Turnaje se zúčastnilo celkem 10 hráčů, 

z nichž polovina byla z naší městské části. Po-

háry pro vítěze předal zastupitel Vladimír Sto-

niš. Celý turnaj proběhl v přátelské atmosféře, 

v dalším ročníku rádi uvítáme nové členy!

ŠACHOVÝ TURNAJ
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BIOPOPELNICE

Spolu s  koncem kontejnerů 

na  bioodpad nebudou dále využívá-

né ani malé popelnice na  bioodpad 

o  objemu 120 l. V  naší městské části 

bylo těchto popelnic zapůjčeno 24 ks. 

V  nejbližší době budou jejich maji-

telé obesláni poštou s  informací, kdy 

budou popelnice odváženy našimi 

pracovníky.

Používat se tak budou již jen vel-

ké popelnice o objemu 240 l. O velké 

popelnice je možné stále žádat pro-

střednictvím Magistrátu města Opavy 

- Odboru životního prostředí.

Výdej popelnic pak probíhá v are-

álu Technických služeb na Těšínské uli-

ci. Stejně jako u komunálního odpadu 

platí, že jeden dům má nárok na jednu 

popelnici, v případě, že v domě bydlí 

pět nebo více osob, na popelnice dvě.

hláška omezuje pracovní činnosti o nedělích a stá-

tem uznaných dnech pracovního klidu v době od 

6. do 13. hodiny a od 19. do 22. hodiny. V této době 

je zakázáno používání zařízení a přístrojů způsobu-

jících hluk, např. sekaček na trávu, okružních pil, 

motorových pil, křovinořezů apod.

Vyhláška také řeší výjimečné případy pro kratší 

dobu nočního klidu od 24. hodiny do 6. hodiny ran-

ní. V naší městské části se to týká taneční zábavy 

Klubu rodičů (červen), taneční zábavy Sokolu Váv-

rovice (červenec) a obecních slavností (srpen), vždy 

v rozsahu jednoho dne.

V poslední době se množí stížnosti našich obča-

nů na rušení nočního klidu. Zejména se tak děje při 

větších rodinných oslavách v Sokolovně, Domu slu-

žeb ve Vávrovicích nebo v Kulturním domě v Držko-

vicích. Žádáme tímto všechny, aby se chovali nejen 

při oslavách ohleduplně ke svému okolí a zejména 

v nočních hodinách ztlumili hlasitou hudbu, nehlu-

čeli v místě konání akce či respektovali soukromé 

vlastnictví a nevstupovali na cizí pozemky.

Noční klid a regulaci hlučných činností řeší 

v Opavě obecně závazná vyhláška – dobou noční-

ho klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Vy-

STÍŽNOSTI NA RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU
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lo možné udělat kouzelnický workshop, proto 

plánujeme toto uskutečnit na některé naší pří-

ští akci.

Odhadujeme, že přišlo kolem 80 dětí se 

svými příbuznými, sál i  ostatní prostory byly 

plné. Vnímáme kritiku ohledně nedostatku 

místa, ale po  předchozích letech jsme s  tímto 

nepočítali. Velký význam přikládáme našemu 

hostu, takže bychom se touto cestou chtěli 

ubírat i v budoucnu. Pozváním zajímavých lidí, 

kteří pobaví děti, ale i ostatní obyvatele nejen 

naší městské části.

Všem děkujeme za  účast a  věříme, že se 

v takto hojném počtu setkáme i příště. Zastu-

pitelům městské části pak děkujeme za nema-

lý příspěvek, díky kterému bylo možné takovou 

akci uspořádat.

Za Klub rodičů Lucie Becková

V  sobotu 16. února jsme poprvé pořádali 

dětský karneval v Držkovicích. K tomuto kroku 

jsme se rozhodli po několika letech menší ná-

vštěvnosti, kdy jsme zbytečně nechtěli bloko-

vat větší prostory pro případné zájemce o ko-

nání akce. Poprvé jsme letos také chtěli oživit 

stávající styl karnevalu a pozvali jsme pro děti 

kouzelníka.

Návštěvnost i  přes krásné skoro jarní po-

časí, které spíš lákalo do přírody, předčila naše 

očekávání a  ještě před ofi ciálním zahájením 

karnevalu jsme neměli kam návštěvníky po-

sadit.

Vystoupení kouzelníka pak doufáme za-

ujalo kromě dětí i  dospěláky, všechny děti si 

odnesly krásné modelované balonky, které 

kouzelník Ondřej Sládek trpělivě všem dětem 

vyrobil. Vzhledem k velkému počtu dětí neby-

1

DĚTSKÝ KARNEVAL
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Letos náš myslivecký spolek 

pokračoval v  uspořádání ko-

mornějších akcí během vánoč-

ních svátků. Přesně na  Štědrý 

den jsme zorganizovali 2 krme-

ní zvěře. Jedno ve Vlaštovičkách 

a  jedno na  Palhanci. Bohužel 

asi samotné datum a  zároveň 

počasí mnoho účastníků ne-

přineslo. V  dopoledních hodi-

nách se na Palhanci sešli 2 děti 

a  3 myslivci, ve  Vlaštovičkách 

3 děti, 2 rodiče a  4 myslivci. 

Děti se však na  krmení těši-

ly, na  Palhanci jsme šli kolem „kamplů“, kde 

jsme v  těžkém terénu zakrmili ve  3 krmných 

zařízeních. 2,5 kilometrová procházka zabra-

la cca 1 hodinu. Doufáme, že tento rok bude 

na Vánoce větší účast. Děkujeme za podporu 

palhaneckým hasičům, kteří nám a  dětem 

připravili občerstvení.

Druhou akci jsme uspořádali ve spolupráci 

s MS Hajné Jamnice, kdy jsme na jejich střel-

nici uspořádali silvestrovské střelby. Nejdříve 

se ráno provedlo jedno myslivecké kolo kolem 

rybníku, kde byla slovena liška a bažanti. Pak 

následovala střelba s  brokovou zbraní. Akce 

byla úspěšná, zúčastnilo se jí na 40 lidí.

Jakub Morbitzer

ZIMNÍ MYSLIVECKÉ AKCE

4



15

Tradičně FK NOVA uspořádala předposlední prosincový 

den v roce 2018 tradiční silvestrovský fotbálek. Bohužel počasí 

nepřálo, dopoledne svítilo slunce, ale po obědě se rozpršelo 

a tak nejspíše počasí řadu lidí odradilo. Přesto se sešlo 18 lidí, 

kteří na zmenšeném hřišti sehráli zápas 2x 30 minut.

Mužstva se rozdělila na „mladé“ a „vyzrálé“. Mladí po vět-

šinu zápasu vedli a závěr patří mistrům. Zkušenější kluci vyhrá-

li v poměru 8:7. Ve druhé půli už se trochu vytratila fotbalová 

kvalita a paráda a začala bahnitá parodie, ale to spravila sprcha 

po zápase. Po zápase čekalo na účastníky malé občerstvení. 

Utkání sledovalo 5 diváků.

Jakub Morbitzer

SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK

Přestože už jsou Vánoce dávno pryč, 

tak se musím vrátit k  vánočnímu turnaji 

ve  čtyřhře. Nastoupilo celkem 13 dvojic. 

Ano, hrálo 26 hráčů a  na  fotografi ích to 

je vidět, že se pinec ve Vávrovicích stává 

masovým sportem. Nyní obě  žákovská 

družstva už dohrála základní skupinu 

a umístila se na 1. a 2. místě. Teď  hrají play 

off  s vítězi hlučínské skupiny Darkovicemi 

a Děhylovem. Koncem března nás ještě čeká fi nále 

okresního přeboru jednotlivců a pak snad i nějaké 

akce, které nebudou přímo souviset s  ping pon-

ŽÁKOVSKÝ PING PONG 

gem. Vloni to byl biatlon, let nad Krnovem a Laser 

aréna v Ostravě. Ani letos se nebudeme nudit.

Jiří Hadámek



JUBILANTI

DUBEN
Tkáč Kamil (50 let)

Vašek Petr (50 let)

Tkáčová Kamila (50 let)

Černý Ladislav (50 let)

Košárková Hana (55 let)

Škrabalová Hana (55 let)

Zajac Vladimír (55 let)

Balcarová Jana (60 let)

Matějíček Petr (60 let)

Vegel Miroslav (65 let)

Kubesa Jiří (70 let)

Hruška Bruno (70 let)

KVĚTEN
Leváková Radka (50 let)

Staněk Ivo (55 let)

Valica Karel (60 let)

Jaglarz Vladimír (60 let)

Hanel Karel (60 let)

Kocman Václav (60 let)

Kejla Zdeněk (65 let)

Koudelová Jarmila (65 let)

Kubesová Helena (65 let)

Kavanová Anna (85 let)

Schoppiková Marta (85 let)

Kružberský Leopold (85 let)

ČERVEN
Cagašová Iva (55 let)

Stonišová Jana (55 let)

Janča Zdeněk (55 let)

Spívalová Ivana (60 let)

Hanák Josef (65 let)

Svoboda Vlastimil (70 let)

Zaliborová Ludmila (70 let)

Od 1.5.2019 dojde na základě požadavků 

občanů k drobným úpravám jízdního řádu lin-

ky 216 z  Drž-

kovic ve směru 

do Opavy. Prv-

ní ranní odjezdy v pracovní dny z Držkovic bu-

dou 4:45, 5:00, 5:22, 6:03, 6:20, 6:33, 7:07, 

7:22, ... Tučně jsou vyznačeny upravené časy, 

zbývající odjezdy jsou beze změn.

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 vy-

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

ZMĚNY V JÍZDNÍM ŘÁDU

Vedení městské části Vávrovice 

děkuje všem níže uvedeným fi rmám 

za  příspěvek do  tomboly plesu naší 

městské části: Kamil Ludwig, Kovošrot 

Ritschny, Bidfood, Moravskoslezské 

cukrovary, Mlýn Herber, ZD Loděnice, 

Femont, Satro s.r.o., Renáta Repková, 

Jaroslav Koudela – Holasovice, Precis-

tech – Jiří Orlík, MJM Litovel.

PODĚKOVÁNÍ


