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KALENDÁŘ AKCÍ

OSLAVY 150. VÝROČÍ ZALOŽENÍ CUKROVARU
29.6.2019, 15:00 hod., Městské sady Opava

Atrakce a soutěže pro děti, doprovodný hudební program: Josef Alois Náhlovský s kapelou Kozí 

bobky, DEFIBE, Martin Harich, Marcel Woodman Rock´n´Roll band

PIVNÍ SLAVNOSTI RESTAURACE SOKOLOVNA
5.7.2019 od 16:00 hod., 6.7.2019 od 15 hodin

Bohaté občerstvení, široká nabídka piv, grilované speciality, atrakce pro děti. Vstup zdarma.

4. ROČNÍK RYBÁŘSKÉHO PĚTIBOJE  

13.7.2019, 14:00 hod., na fotbalovém hřišti FK Nova Vávrovice 

Pořádá Rybářská parta HIC z Vávrovic.

MEMORIÁL VÁCLAVA LAIFERTA
20.7.2019, 16:00 hod., fotbalové hřiště ve Vávrovicích
Pořádá FK Nova Vávrovice, připraveny budou atrakce pro děti.

TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU MARATON
20.7.2019, 20:00 hod., Sokolovna Vávrovice

Pořádá TJ Sokol Vávrovice

BENÁTSKÁ NOC – 50 LET KAPELY MISTRAL
2.8.2019, 20:00 hod., Sokolovna Vávrovice

Pořádá SDH Vávrovice

VELKÝ DĚTSKÝ DEN NA PALHANCI
24.8.2019, hřiště na Palhanci

Pořádá TJ Palhanec, veškeré atrakce pro děti zdarma, bohaté občerstvení

17. SLAVNOSTI MĚSTSKÉ ČÁSTI OPAVA – VÁVROVICE
31.8.2019, hasičský areál v Držkovicích, program slavností obdržíte před konáním  do schránek

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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S p o l u 

s  Technickými 

službami rov-

něž proběhlo 

h o d n o c e n í 

nového způ-

sobu svozu 

komunálního 

odpadu a  bio-

odpadu. První 

poznatky jsou takové, že tento způsob odvozu 

vede ke  zvýšení třídění odpadu. Komplexněji 

se problematice nakládání s odpady věnujeme 

v samostatném článku.

Pomyslné ovoce začal nést i  nový systém 

dotací pro občanská sdružení, kdy městská část 

podporuje vždy konkrétní akci. Díky tomu je 

program pestřejší a doposud konané akce měly 

díky interpretům i propagaci výrazně větší ná-

vštěvnost.

Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se 

podíleli na přípravě dětského karnevalu, stavění 

a kácení májky na Palhanci, sportovního odpo-

ledne, Moravskoslezského poháru v požárním 

sportu a  Neckyády. Všechny tyto akce byly po-

vedené s hojnou účastí nejen místních obyvatel.

Přeji vám příjemné strávení letních prázd-

nin, ničím nezkaženou dovolenou a  budu se 

na  všechny těšit na  konci léta, kdy v  sobotu 

31.  srpna 2019 proběhnou v  hasičském areá-

lu v  Držkovicích už 17. slavnosti naší městské 

části.

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

před časem letních dovolených bych chtěl 

zhodnotit práci našeho úřadu v  průběhu jara. 

Ve  Vávrovicích byla dokončena rekonstrukce 

parku včetně dětského a  workoutového hřiš-

tě, osvětlení a  výsadby. Revizí a  modernizací 

prošlo také hřiště na  Karlovci, kde byl vymě-

něn šestihran a  přibyl jeden houpací kohout. 

Na hřišti v Držkovicích jsme využili část prvků 

původního hřiště z Vávrovic a  bylo rovněž do-

plněno.

Hotový je projekt na  výstavbu srubu 

v  Sokolovně, který bude napojen na  stávají-

cí dřevěnou budovu sloužící během různých 

akcí. Patky a dláždění zhotoví Technické služ-

by, dřevěnou stavbu vybuduje Truhlářství 

Leo Staňura spolu s  našimi pracovníky, čímž 

oproti původním kalkulacím výrazně ušetří-

me. Stavba bude sloužit jako sklad pro naše 

potřeby i potřeby hasičů.

Během několika dnů začne oprava chodní-

ku na  Palhanci, kde asfaltový povrch nahradí 

dlažba. Hotová je projektová dokumentace pro 

vybudování příjezdu a  parkování u  hasičské 

zbrojnice v  Držkovicích, kde vznikne 5 míst. 

Plocha bude řešena až k  autobusové zastávce 

včetně parkové výsadby a  v  okolí kapličky tak 

vznikne jednotně působící celek.

Investovali jsme rovněž do  výzbroje našich 

dvou zásahových jednotek sboru dobrovolných 

hasičů na Palhanci a ve Vávrovicích, kterým jsme 

zakoupili nové zásahové obleky a přilby, jak jsme 

si stanovili ve  čtyřletém záměru obnovy. Naše 

jednotky měly v květnu dva výjezdy, kdy pomá-

haly při čerpání vody po přívalových deštích. starosta
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Zastupitelé schválili na  základě konzultace 

s Odborem dopravy vypracování cenové nabídky 

na nové dopravní značení týkající se zákazů vjez-

du nákladních automobilů nad 3,5 t na mostech 

v Držkovicích a Vávrovicích. Toto značení by mělo 

omezit časté porušování zákazu vjezdu na zmí-

něné mosty.

Zastupitelé na  závěr diskutovali na  téma hlu-

kové stěny na  ulici Obecní, která bude postavena 

v souvislosti s výstavbou severního obchvatu města 

- spojky u fi rmy Prestar. Vyhověno bylo žádosti ob-

čanů o přidání kontejneru na papír u bytovek ve Vá-

vrovicích i skácení uschlého stromu na ulici Karlo-

vecké spolu s výsadbou stromu nového na podzim.

Sedmé jednání zastupitelstva se konalo 

24.6.2019 za  účasti sedmi zastupitelů, dva byli 

omluveni. Zastupitelé schválili výměnu šesti-

hranu na  dětském hřišti na  Karlovci, který byl 

ve špatném technickém stavu a bude nahrazen 

novým obdobným hracím prvkem.

Pro jednotlivé body programů posledních tří 

zastupitelstev hlasovali pro vždy všichni přítom-

ní zastupitelé.

Páté jednání zastupitelstva se usku-

tečnilo 29.4.2019 za  účasti všech devíti členů 

zastupitelstva. Zastupitelé schválili opravu 

chodníku na Palhanci, vybudování skladu v So-

kolovně ve Vávrovicích a opravy poklopů splaš-

kové kanalizace na ulicích U Lávky a Jantarová. 

Dále schválili žádost na prodej pozemku o vý-

měře 33 m2 ve  vlastnictví Statutárního města 

Opavy, který je součástí zahrady jednoho z ro-

dinných domů. Schválen byl rovněž návrh pro-

gramu a  fi nanční rozpočet slavností městské 

části.

Zastupitelé dále schválili udělení výjimky 

pro přejezd mostu ve Vávrovicích pro fi rmu Li-

tovelská cukrovarna a.s., která bude ve  třech 

etapách od  září do  prosince po  dobu tří týdnů 

převážet řepu. Převozy budou probíhat pouze 

v pracovní dny od 6 do 18 hodin.

Šesté jednání zastupitelstva se uskuteč-

nilo 27.5.2019 za přítomnosti osmi zastupitelů, 

jeden byl omluven. Jednání se jako host zúčast-

nila také první náměstkyně primátora Bc. Hana 

Brňáková.

ZASTUPITELSTVO

V prvním prázdninovém týdnu bude zaháje-

na práce na opravě chodníku u štajmanek na Pa-

lhanci. Chodník bude opraven od  loni nového 

úseku u  mrazíren až po  kapli. Asfaltový povrch 

bude nahrazen dlažbou.

Dále je zpracovaná projektová dokumentace 

a  fi nišuje stavební řízení na vyasfaltování vjezdu 

k  hasičské zbrojnici v  Držkovicích. Schváleno je 

i vybudování dřevěného skladu pro hasiče a za-

městnance úřadu u Sokolovny.

OPRAVY A INVESTICE
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né opravy a revize dětských hřišť jsou vysoké, 

prosíme proto rodiče, aby hlídali své děti a za-

mezili ničení hřišť. Vedení úřadu můžete rov-

něž sdělovat své připomínky k novému hřišti 

Vedení městské části se po 

vybudování nového hřiště v  par-

ku ve  Vávrovicích zaměřilo rovněž 

na  zlepšení dětských hřišť na  Kar-

lovci a v Držkovicích. Na Karlovci je 

postaven nový šestihran a  houpací 

kohout. Na příští rok je naplánova-

ná oprava domečku, kterému končí 

jeho životnost.

V  Držkovicích byly opraveny 

a  využity prvky z  původního hři-

ště z  Vávrovic, opraven šestihran, 

přibyla nová skluzavka a houpací 

kohout.

Náklady na budování, pravidel-

OPRAVY DĚTSKÝCH HŘIŠŤ 

5

Dětské hřiště na Karlovci

ve  Vávrovicích či úpravám stávajících hřišť. 

V  případě, že bude některý z  prvků na  hřišti 

poničen, v zájmu bezpečnosti dětí nás prosím 

informujte.

Dětské hřiště v Držkovicích
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Hlavním důvodem tohoto opatření by mělo 

být zvýšení třídění odpadu a  pokles nákladů 

na  jeho likvidaci. Aktuálně se náklady na  li-

kvidaci odpadu v  našem městě rovnají téměř 

dvojnásobku vybraných poplatků, přičemž děti 

a  mládež do  18 let jsou od  poplatku osvobo-

zeny.

V městské části bylo požádáno o 10 nových 

nádob na  bioodpad, a  z  důvodu zvýšeného 

třídění pak byly posíleny kontejnery na  papír 

o dvě nádoby, třetí bude přistavena u školy.

Stávající kvóta na popelnice (zelené i hně-

dé) je 1 ks na čtyři osoby na jedné adrese, pro 

pět a více osob jsou to pak popelnice 2. Na zá-

kladě podnětu a konzultaci s Technickými služ-

bami, které svoz zajišťují, je možné ve výjimeč-

ných případech přidělit druhou popelnici i tam, 

kde žijí 4 osoby či méně. Popelnice bude při-

dělena na základě osobního jednání na Úřadu 

městské části, zejména se jedná o rodiny s ma-

Od  jarních měsíců 

probíhá nový způsob 

svozu odpadu, kdy 

sudé týdny je vyvážen 

bioodpad a  liché týd-

ny komunální odpad. 

Tento způsob svozu 

je v  naší městské 

části testovací, na zá-

kladě vyhodnocení 

na  podzim se bude 

rozhodovat o  tom, 

jestli na stejnou frek-

venci vývozu přejdou 

i ostatní městské čás-

ti Opavy.

SVOZ ODPADU

Provoz knihovny ve  Vávrovicích bude 

o letních prázdninách pouze 15.7. a 12.8., 

po oba dny od 15 do 18 hodin.

KNIHOVNA O PRÁZDNINÁCH

Kontejner na sklo s trávou a dalšími odpadky, 
které do něj nepatří

lými dětmi, které do  odpadu vyhazují dětské 

pleny, či s osobami potřebujícími inkontinenční 

pomůcky.

Zároveň bychom všechny chtěli požádat, 

aby do  zelených nádob na  psí exkrementy 

rozmístěné v místech s větším výskytem pejs-

kařů nevyhazovali jiný odpad. Dále je potřeba, 

aby papír a  zejména papírové lepenky byly 

do  modrých kontejnerů vkládány sešlapané 

nebo složené.

V poslední době se také několikrát stalo, že 

v kontejneru na sklo nebo plasty byla  vysypa-

ná tráva. Toto jednání velmi znesnadňuje práci 

na třídící lince a může být pokutováno!
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Čekaly na ně soutěže v házení kroužků, chy-

tání rybiček, chození na chůdách či na laně mezi 

stromy, hasičské soutěže, opičí dráha nebo třeba 

jízda zručnosti. Za splnění úkolů na ně čekala od-

měna v  podobě tašky plné sladkostí a  dárečků. 

Rovněž každý dostal buřtík, pití a nanuk a zdarma 

fotečku z  polaroidu. Kromě toho probíhal tur-

naj dětí i dospělých v kuželkách, byla k dispozici 

dětská tombola a také jim šikovná slečna Alenka 

zkrášlila obličeje barvičkami podle přání.

Zábavné odpoledne bylo 

sponzorováno dotací měst-

ské části Vávrovice a  dárky 

sponzorů (Bidfood, Monde-

lez), což bezesporu přispělo 

k  celkově vydařenému dni. 

Úsměvy a  radost dětí pak 

byla pro organizátory obrov-

skou odměnou za  přípravu 

a uskutečnění celé akce.

Všem děkujeme za  ná-

vštěvu!

Lucie Becková

V sobotu 1. červ-

na uspořádali držko-

vičtí hasiči ve  spo-

lupráci s  Rybářskou 

partou Hic a Klubem 

rodičů zábavné od-

poledne u příležitos-

ti dětského dne.

Příjemné pro-

středí ve  stínu stro-

mů, ideální počasí 

a  bohatý program se 

odrazil ve vysoké návštěvnosti obyvatel městské 

části i jejich známých, dorazilo přes 300 lidí a jen 

dětských soutěžících bylo přes 150.

Kromě občerstvení, které bezesporu chutna-

lo, o čemž svědčí téměř vyprodané zásoby, byly 

nejen pro děti nachystány soutěže a atrakce. Do-

spělým nikdo nebránil, aby si některé disciplíny 

také vyzkoušeli, ale odvážilo se jen pár jedinců, 

zbytek usoudil, že jsou naše děti šikovnější a ob-

ratnější, a ty to také úspěšně předvedly.

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE U PŘÍLEŽITOSTI DĚTSKÉHO DNE
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Hned po něm svůj referát přednesl myslivec-

ký hospodář Petr Zalibor, který pochválil snažení 

nových členů na  zkoušku, naopak byl kritický 

k některým stávajícím členům za jejich malou ak-

tivitu, navíc by si přál, aby členové byli více aktivní 

při lovení zvěře spárkaté (holé). Seznámil všechny 

s číselnými údaji o ulovených kusech zvěře. 

Poté situaci zhodnotil fi nanční hospodář Aleš 

Král na něj navazoval předseda kontrolní komise 

Oldřich Slanina, který úkoly MS Opavice pro rok 

2018 a fi nancování shledal bez závad. 

Čas pro sebe dostali i  zástupci obcí pánové 

Holuša a  Kořistka, kteří hodnotili činnost spolku 

převážně kladně. 

V zimních měsících jsme měli rovněž napilno. 

Naši myslivci na  zkoušce Martin Žídek a  Radim 

Sojka zbudovali na Palhanci několik krmných za-

řízení. Dále jsme postavili mysliveckou sedačku, ta 

však nevydržela nápor březnových větrů a spadla. 

Skupinka našich členů v polovině března, pomocí 

těžké techniky, vykopala a zabudovali další umě-

lou noru. 

Jakub Morbitzer

Předposlední sobotu 

v  březnu se sešli členové 

Mysliveckého spolku Opa-

vice z.s. a  několik pozva-

ných hostů v čele se staros-

ty městských částí Vávrovic 

a  Vlaštoviček a  předsedou 

honebního společenství.

V  úvodu všechny přiví-

tal jednatel pan Bohačík, 

dále si vzal slovo předse-

da Jakub Morbitzer, který 

obecně seznámil s  průbě-

hem celého roku a  fungo-

vání mysliveckého spolku, který byl aktivní 

na  rovině brigádnické, kdy členové v  průběhu 

roku vybudovali několik krmných zařízení 

na  Palhanci, 2 umělé nory a  vysadili na  500 

dřevin. Dále pořádal a zúčastňoval se několika 

společenských akcí. V  závěru svého slova po-

děkoval zástupcům obce za  podporu a  všem 

členům i nečlenům za jejich práci.

VÝROČNÍ SCHŮZE A ZIMNÍ BRIGÁDY
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žemi. V  areálu sokolovny bylo dále připraveno 

bohaté občerstvení, pouťové atrakce, projížďka 

na koloběžkách, malování na obličej. Dále byla 

pro děti  připravena tombola, kterou jsme mu-

seli v  půlce přerušit, neboť nám začalo pršet. 

Po dešti jsme mohli pokračovat v losování. Třeš-

ničkou na dortu celé naší akce byla pěna, ve kte-

ré se nejen děti, ale i  někteří dospělí, pořádně 

vyřádili. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem 

sponzorům, kteří nám na  tyto akce přispěli, 

hlavně obecnímu úřadu.

Ještě bychom vás chtěli pozvat na prázdni-

novou akci, kterou budeme pořádat. Benátskou 

noc – 50 let kapely Mistral v  areálu Sokolovny 

ve Vávrovicích – pátek 2. 8. 2019 od 20 hod.  

Za SDH Vávrovice Michaela Trojanová           

V  sobotu 8. 6. 2019 se konalo další kolo 

Moravskoslezského poháru v  požárním útoku 

v kategorii mužů a žen. Počasí nám přálo a tudíž 

nebylo o  diváky a  příznivce hasičského sportu 

nouze, za což jim moc děkujeme. 

Celkem se naši soutěže zúčastnilo 19 muž-

ských a 9 ženských týmů. Na stupních vítězů se 

umístili ti nejlepší: muži 1. místo Velké Hoštice 

(16:39), 2. místo Prchalov A  (16:77) a  3. místo 

Služovice (17:10). V ženské kategorii to dopadlo 

následovně – 1. místo Kozmice, 2. místo Svobo-

da a 3. místo Vávrovice. 

Druhou akci, kterou jsme v  měsíci červnu 

uspořádali, byla tradiční Neckyáda – 22. 6. 2019.  

Sluníčko a krásné počasí nám přálo skoro celou 

akci. Až poté, co se na nás k  večeru přihnaly 

mraky a déšť, museli jsme náš program na chvíli 

pozastavit. Plavidla vyplouvala ve 14 hod. z Drž-

kovic. Na  mostech v  Držkovicích a  Vávrovicích, 

bylo opět připraveno mobilní občerstvení, kde se 

mohli diváci osvěžit. Celkem se účastnilo 7 plavi-

del a  konečné pořadí, o  kterém rozhodli přihlí-

žející diváci, bylo následovné. První Krkonošské 

Vávro pohádky, Čtyřlístek, Perníková chaloupka, 

Apolo, Babky na útěku, Lojza a Nevěsty. 

Po  vyhlášení a  ocenění všech plavidel byla 

pro děti připravena Pirátská pohádka se soutě-

HASIČI Z VÁVROVIC
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žiny. Připravený projekt 

nese název „Technolo-
gie přibližují poznání“.

Jistě jste postřehli 

při procházce okolo 

školy, že v  sousedství 

školního dvora vyrostl 

nový herní prvek pro děti mateřské školy a škol-

ní družiny. K tomu byl využit prostor pod vzrost-

lými borovicemi, poskytující zejména v horkých 

dnech příjemný stín. Škola jej pořídila z vlastních 

fi nančních prostředků ve výši 142 tis.Kč.

Dále se podařilo získat významnou podpo-

ru pro realizaci zahradní pergoly, která bude 

sloužit jako učebna v přírodě, zázemí pro velko-

objemovou nádobu na sběr dešťové vody a jako 

konstrukce a  opora pro budoucí   „zelenou stě-

nu“, ve kterou by se měla časem proměnit fasáda 

školy směřující do zahrady. Odbor školství SMO 

přispěl škole na  realizaci plnou fi nanční část-

kou ve výši 92 990 Kč. Stavba pergoly proběhne 

na podzim letošního roku.

Na  tomto místě a  v  tento čas přidává váv-

rovická škola bilanci uplynulého roku. Okénko 

nemá dostatek prostoru, abychom zde moh-

li prezentovat celých deset měsíců školního 

roku. Proto zde přinášíme jen výčet těch nejvý-

znamnějších událostí, ovlivňujících chod školy. 

S  ostatními se můžete seznámit na  webových 

stránkách.

Ve  dvou uplynulých školních letech 2017-

2019 škola čerpala prostředky z  Operačního 

programu věda, výzkum a  vzdělávání ve  výši 

295 tis.Kč v projektu „Setkání za školou“ a vyu-

žila je nejen na vybavení, rozšiřování volnočaso-

vých aktivit žáků, ale i pro vzdělávání pedagogů 

a rodičovské veřejnosti.

V současnosti podala škola žádost do dalšího 

kola na léta 2019-2021 a nyní čeká na schválení 

dalších fi nančních prostředků, které mají za-

traktivnit a  modernizovat vzdělávací podmínky 

školy vysoko nad rámec provozního rozpočtu. 

Tentokrát se do  čerpání fi nančních prostředků 

zapojí i  pracoviště mateřské školy a  školní dru-

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2018/2019

0
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21. 6. 2019 převzali zástupci školy za  do-

provodu vedoucí odboru školství SMO ocenění 

za  svůj aktivní přínos v  oblasti ochrany a  tvor-

by životního prostředí a  vzdělávání k  trvale 

udržitelnému rozvoji. V  Brožíkově síni na  Sta-

roměstské radnici v  Praze 

obdrželi již čtvrtý prestižní 
mezinárodní titul Ekoško-
la. Pro školáky je toto oce-

nění velkou motivací a urči-

tě v této práci budou nadále 

pokračovat.

Při Zahradní slavnosti 

Vysvědčení dne 27. 6. 2019 
ocenila škola také indi-
viduální úspěchy, kterých 

dosáhli žáci v  soutěžích 

s přesahem obvodu působe-

ní školy. Ve výtvarné soutěži 

školních družin obdrželi žáci 

školy 1 první místo v  indivi-

duální a 1 první místo v kolektivní kategorii. V ce-

lostátní soutěži Živá voda, pořádané ZŠ Šrámkova, 

získali dva žáci školy za své obrázky Čestná uznání. 

Výrazného úspěchu pak dosáhla žákyně 4. ročníku 

v matematických soutěžích. V okresním kole Py-

thagoriády obdržela 2. místo a v tradiční soutěži 

Matematický Klokan 2019 dokonce dvě první mís-

ta, v krajském i celostátním kole.

Úřad městské části podpořil školu při 

podzimním Lampionovém průvodu u  příležitosti 

100. výročí vzniku Československa, při květnovém 

Family cupu a při organizaci dvoudenního školní-

ho výletu na Chřibsko a Kroměřížsko. Škola při pro-

sincovém setkání složek obce v KD v Držkovicích 

předala ÚMČ za dlouholetou podporu vzdělávání 

a spolkového života v obci ofi ciální Poděkování.

Po 34 letech odchází ze školy dlouhole-

tá opora pedagogického týmu, paní vycho-
vatelka Věra Kwieková. Když v  roce 1985 

do  Vávrovic nastupovala, zakládala vlastně 

pracoviště školní družiny, které do  té doby 

ve  škole chybělo. Za  dlouholetou profesní 

dráhu rozvíjela zájmové vzdělávání u  řady 

generací, z nichž někteří již mají ve škole své 

vlastní děti. Do  nadcházející životní etapy 

přejeme hodně pevného zdraví a příjemných 

chvil v  kruhu rodiny. Tak docela se s  paní 

vychovatelkou neloučíme, protože věříme, 

že nám svou přízeň zachová i  nadále a  bude 

nápomocna při realizaci veřejných školních 

aktivit a projektů.

Školní budova na  dva prázdninové měsíce 

osiří, aby se obrazně „nadechla“ a mohla tak při-

vítat nové děti a žáčky. Děkujeme za vaši přízeň 
a podporu a přejeme prima léto a šťastné ná-
vraty ze všech vašich cest.

Mgr. Pavel Gregor, ředitel školy



12

TURNAJ V BADMINTONU

T. J. Sokol Vávro-

vice pořádal v sobotu 

23. 3. 2019 v  Teni-

sovém centru Opava 

na Karlovecké ulici již 

desátý ročník turnaje 

v badmintonu – čtyř-

hra smíšených dvojic. 

Turnaj je dlouhodobě 

fi nančně podporován 

městskou části Váv-

rovice.  Podmínkou 

pro účast v  turnaji 

bylo, aby alespoň je-

den z páru měl trvalé 

bydliště v  městské části Vávrovice (Držkovice, 

Karlovec, Palhanec, Vávrovice). K  turnaji se 

přihlásilo patnáct párů a  hrálo se švýcarským 

systémem. 

Na  hře zúčastněných párů bylo vidět, že 

neponechali nic náhodě a před turnajem pil-

a Hasičům z Vávrovic. Děkujeme také návštěv-

níkům, kteří přišli v  hojném počtu a  štědře 

podpořili sbírku. Doufáme, že zaslané finanč-

ní prostředky Mirkovi pomohou, aby se co 

nejdříve mohl vrátit ke své rodině.

Za pořadatele Miroslav Weiss

V  sobotu dne 8. 6. 2019 od  20.00 hodin 

v  areálu sokolovny proběhla taneční zábava 

s podtitulem „Maraton hraje pro dobrou věc.“ 

Cílem akce byla sbírka na  léčbu Miroslava 

Šustera, člena skupiny Maraton, který je již 

dva roky ve  vigilním kómatu. Celý výtěžek 

z akce (příspěvky na transparentní účet, dob-

rovolná sbírka, vstupenky a  zisk z  prodeje) 

ve výši 82.250 Kč byl zaslán na transparentní 

účet. Rádi bychom poděkovali za  obrovskou 

podporu městské části Vávrovice, Sokolům 

DOBRÁ VĚC SE PODAŘILA

ně trénovali, což se odrazilo na kvalitě hry. Ví-

tězi turnaje se stala dvojice Dana Schreierová 

a Aleš Holas, na 2. místě se umístili Lada Ho-

lasová a  Ivo Schreier, třetí byli Veronika Čer-

nínová a Vítězslav Černín a na 4. místě Tereza 

Holasová a Jaromír Levák.

Mgr. Ivo Schreier

T. J. Sokol Vávrovice pořádá v sobotu 
20. 7. 2019 od 20.00 hodin v areálu So-
kolovny taneční zábavu se skupinou Ma-
ratron. Na Vaši účast se těší pořadatelé.



13

155 let založení sboru. Za městskou část jsme pře-

dali i pamětní list k 100. výročí založení republiky. 

Za  město Opava jsme předali především pěknou 

publikaci o městě Opavě starostovi města Velvary. 

I my jsme obdrželi drobné dárky, ale především šer-

pu, která byla připnuta na naši zástavu.

V další části následovaly ukázky nové hasičské 

techniky, vyprošťování osoby havarovaného auta, 

ukázka výcviku psů PČR.

Zbytek sobotního odpoledne sloužil k  zábavě 

a setkáním s jinými zástupci SDH, především z Čech.

Setkání s  našimi kamarády z  Velvar, ale 

i  ostatními zúčastněnými nám 

ukázalo, že přátelství, které vzniklo 

před sedmnácti lety při tragických 

událostech, přetrvává dodnes.

Věřím, že naše setkání budou 

i nadále pokračovat, a to již v roce 

2021 u nás při oslavách 100 let za-

ložení sboru dobrovolných hasičů 

na Palhanci.

Ing. Miroslav Ficek,

starosta SDH Palhanec

Dne 18.5.2019 proběhly 

v  královském městě Velvary osla-

vy 155 let od  založení 1. českého 

dobrovolného hasičského sboru 

v  České republice. V  roce 2002 

jsme zasahovali spolu s členy SDH 

Velvary. Díky společným zásahům 

vzniklo přátelství, které přetrvalo 

až do dnešních dnů. Od roku 2002 

se tak navštěvujeme při oslavách 

zpravidla co 5 let.

A tak jsme i letos odjeli na tyto 

oslavy. Za náš sbor se zúčastnil starosta Miroslav 

Ficek, velitel Eduard Kolb a  za  naše mladé členy 

starostova vnučka Terezka.

V  sobotu jsme se tak zúčastnili oslav, které 

byly rozděleny do dvou částí, a to dopoledne sou-

těže družstev v požárním sportu a  slavnostní část 

od 13 hodin až do pozdních nočních hodin.

Po slavnostním pochodu zástupců všech pozva-

ných sborů byly proneseny zdravice, předání darů 

a vyznamenání. I my jsme předali pár dárků. SDH 

Palhanec daroval slavnostní šerpu a desku z pálené 

hlíny se znaky hasičů slezské orlice a přáním k výročí 

NÁVŠTĚVA VELVAR
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150. výročí
 založení cukrovaru

 v Opavě-Vávrovicích

Oslavte s námi

sobota 29. června
MĚSTSKÉ SADY OPAVA

OD 15:00 HOD

1869
150
2019

Program:

Josef Alois Náhlovský s kapelou Kozí bobky
Defibe
Martin Harich
Rock&Roll Band Marcela Woodmana

 
Atrakce a soutěže pro děti
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Rybářská Parta Hic z Vávrovic srdečně zve 

všechny bez rozdílu věku a pohlaví, na 4. ročník 

úspěšné soutěže Rybářský pětiboj.

Akce se uskuteční dne 13. července. Pre-

zentace soutěžících začne od 14:00. Start sou-

těže je potom stanoven na  14:30. Startovné 

pro všechny kategorie je zdarma.

Kategorie jsou rozděleny do  4 soutěž-

ních skupin (děti do 8 let, děti do 15 let, ženy 

a muži). Čeká na Vás 5 soutěžních disciplín (hod 

do dálky, poznávání ryb, odhadnutí délky ryby, 

lovení ryb a útěk před porybným).

V každé kategorii pro první 3 umístěné če-

kají věcné ceny a hlavně živí kapříci.

4. ROČNÍK RYBÁŘSKÉHO PĚTIBOJE PARTY HIC Z VÁVROVIC

Celé odpoledne Vám bude zpříjemňovat 

hudba, pro děti bude postaven skákací hrad, 

připraveno bude skvělé jídlo z  grilu a  udírny, 

vychlazené pivko a hlavně přátelské prostředí.



JUBILANTI

ČERVENEC
Osadník Jiří (55 let)

Přidalová Jarmila (60 let)

Andrlová Jarmila (80 let)

SRPEN
Stonišová Marie (55 let)

Dehnerová Alena (70 let)

Gilligová Anna (70 let)

Kubesa Karel (75 let)

Kořistková Marie (75 let)

Gebauerová Božena (85 let)

ZÁŘÍ
Prachařová Petra (50 let)

Dragon Roman (55 let)

Repperová Ivana (55 let)

Stoniš Zdeněk (55 let)

Andrlová Ludmila (60 let)

Grajcarová Jarmila (65 let)

Miksteinová Milena (65 let)

Kostrhoun Václav (65 let)

Svobodová Marie (70 let)

Slaninová Krista (70 let)

Šnajder František (75 let)

Ricthtová Ludmila (75 let)

Stromský Zdeněk (75 let)

Blaščíková Alena (85 let)

• Rozmístění velkoobjenových kontejnerů pro 

jarní úklid.

• Nové kontejnery na papír u Skiservisu Jaglarz 

na Palhanci a u obchodu ve Vávrovicích.

• Odstranění černé skládky u seníku Zeměděl-

ského družstva Hraničář

• Pravidelná schůzka starostů všech městských 

částí.

• Kácení a ořezy špatných stromů u fotbalového 

hřiště a v Sokolovně.

• Oprava topení v hasičské zbrojnici na Palhanci.

• Nákup nového kalového čerpadla a elektrocen-

trály.

• Provedeny prohlídky a STK vozidel JSDH Vávro-

vice a Držkovice.

• Členové SDH Vávrovice svépomocí vymalovali 

zbrojnici, úřad fi nancoval barvy a nářadí.

• Odstranění posledních sloupů, které byly 

využívány pro původní drátový rozhlas.

• Pravidelná údržba a sečení zeleně.

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.

Z DIÁŘŮ ZASTUPITELŮ


