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KALENDÁŘ AKCÍ

NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ 9. OKRSKU SDH V DÁLKOVÉ DOPRAVĚ VODY
12.10.2019, 14:00 hod., Vávrovice

Cvičení se zúčastní všechny sbory okrsku, v Sokolovně proběhne tlaková zkouška a následně 

nácvik dálkové dopravy vody, organizace a komunikace. Voda bude dopravována hadicemi 

od mostu do Polska po ulici Hraniční, Chmelové a Novosvětské směrem na Držkovice.

BESEDA S MĚSTSKOU POLICIÍ
14.10.2019, 18:00 hod., Dům služeb Vávrovice (místnost nad Českou poštou)

Beseda nejen o bezpečnosti seniorů, pořádá ÚMČ Vávrovice.

POSEZENÍ U VÍNA S CIMBÁLOVKOU
19.10.2019, 19:00 hod., KD Držkovice

K poslechu zahrají Opavští hudci, vstupné dobrovolné

Pořádá SDH Držkovice a ÚMČ Vávrovice.

SPOLEČENSKÝ VEČER V DRŽKOVICÍCH
23.11.2019, 16:45 hod., KD Držkovice

Kulturní vystoupení nejen pro seniory, pořádá Klub seniorů, Klub rodičů a ÚMČ Vávrovice.

SETKÁNÍ A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU VE VÁVROVICÍCH
1. 12. 2019, 17:00 hod., u školy ve Vávrovicích 

Připraveno bude kulturní pásmo dětí z naší školy, teplý čaj a svařák, setkání bude zakončeno 

ohňostrojem! Pořádá ÚMČ Vávrovice ve spolupráci se ZŠ Vávrovice a Klubem důchodců.

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU V DRŽKOVICÍCH  

23. 12. 2019, 17:00 hod., u Kulturního domu v Držkovicích 

Pořádá SDH Držkovice a ÚMČ Vávrovice.

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU NA PALHANCI  

24. 12. 2019, 14:00 hod., u hasičské zbrojnice na Palhanci 
Připraveno vystoupení se živou hudbou, pořádá ÚMČ ve spolupráci s SDH Palhanec.

Účastí na akcích pořádaných městskou částí a spolky souhlasíte s pořizováním vašich fotografi í 

a videozáznamů, které budou použity pro potřeby městské části (zpravodaj, internetové stránky apod.).
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S  před-

stihem jsme 

schválili rozpo-

čet naší městské 

části, který pro 

rok 2020 počítá 

s  příjmy ve  výši 

7,7 mil. Kč. 

R o z p o č e t 

bude už třetím 

rokem vyšší díky upravenému Statutu našeho měs-

ta, jehož změnu jsem inicioval spolu s ostatními sta-

rosty městských částí. Díky navýšení tak mají měst-

ské části větší možnosti v oblasti investičních akcí.

 V poslední době jsme řešili i stížnosti našich 

občanů na  přejezd kamionů přes most ve  Váv-

rovicích. Tyto mohou přes most přejíždět, pokud 

k tomu dá souhlas naše zastupitelstvo. Problema-

tice se věnujeme v samostatném článku.

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, na začátku podzimu vám 

přinášíme další vydání našeho Okénka, ve kterém 

bychom rádi zhodnotili, co se v naší městské části 

událo o prázdninách a v měsíci září.

Během léta proběhlo hned několik pravidel-

ných kulturních akcí. V  Městských sadech oslavil 

úctyhodných 150 let od svého založení náš cukro-

var, velkou účast zaznamenala taneční zábava se 

skupinou Maraton či Velký dětský den na Palhan-

ci. Rád bych tímto ještě jednou poděkoval všem, 

kteří se na pořádání těchto akcí podíleli.

Opomenout nemohu ani již 17. slavnosti naší 

městské části, které se uskutečnily v Držkovicích. 

Bohatý program přilákal naše občany i jejich zná-

mé a věřím, že se všichni dobře bavili.

Z  investičních akcí se nám podařilo dokončit 

opravu chodníku na Palhanci, fi nišujeme s výstav-

bou skladu u Sokolovny, který bude sloužit hasi-

čům i  našim zaměstnancům. Na  připomínkách 

Policie, týkajících se bezpečnosti provozu, se nám 

pozdržel projekt úpravy prostoru před hasičskou 

zbrojnicí v Držkovicích. starosta

Deváté zasedání zastupitelstva se 

konalo 30.9.2019 za  účasti osmi zastupitelů, 

jeden byl omluven. Zastupitelé schválili návrh 

instalace dopravního značení, upozorňujícího 

na  zákaz jízdy nákladních vozidel přes mosty 

do Polska.

Dále schválili záměr opravy plochy v areálu 

Sokolovny ve  Vávrovicích v  příštím roce, navý-

šení ceny stravenek pro zaměstnance úřadu 

na 90 Kč při spoluúčasti 50 %.

Osmé zasedání zastupitelstva se konalo 

26.8.2019 za účasti osmi zastupitelů, jeden byl 

omluven. Zastupitelé schválili návrh na výměnu 

plynového kotle v budově úřadu městské části, 

práci provede fi rma SATRO servis s.r.o.

Zastupitelé schválili návrh rozpočtu pro rok 

2020, dále schválili žádost fi rmy MJM o  prů-

jezdu mostu ve Vávrovicích a neschválili žádost 

pana Krzysztofa Komplikowicze o průjezd mostu 

ve Vávrovicích a Držkovicích.

ZASTUPITELSTVO
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Ve  smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písmo 

g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), 

v  platném znění, vyzýváme tímto upozorně-
ním vlastníky a  uživatele nemovitostí,  přes 

něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž 

zasahuje ochranné pásmo, k  pravidelnému od-
straňování a  oklešťování stromoví a  jiných 
porostů ohrožujících bezpečné a  spolehlivé 
provozování zařízení distribuční soustavy 

v majetku  společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jakožto 

provozovatele distribuční soustavy.

V ochranném pásmu nadzemního vedení 
je zakázáno nechávat růst porosty  nad výšku 
3 m. Ochranné pásmo nadzemního vedení je sou-

vislý prostor vymezený  svislými rovinami vedenými 

po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti  

měřené kolmo na vedení (vzdálenosti se řídí usta-

novením § 46 odst. 3 energetického  zákona, v plat-

ném znění).

UPOZORNĚNÍ ČEZ DISTRIBUCE
U vedení nízkého napětí do 1 kV (400/230 V) je nej-

menší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nad-

zemního vedení 1,5 m od holých vodičů a od izolované-

ho nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, 

u který se nepředpokládá výstup osob.

U vedení vysokého napětí nad 1 kV do 35 kV 

v rozsahu ochranného pásma - vedení bez izolace 

7m, izolované vedení 2 m.

Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní 

stromoví a  jiné porosty ani po  předchozím upo-

zornění a stanovení rozsahu, má provozovatel dis-

tribuční soustavy právo odstraňovat  a  oklešťovat 

stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraně-

ného a okleštěného  stromoví a jiných porostů ohro-

žujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení  

distribuční soustavy. 

Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že uvedené 

opatření přispěje k zajištění bezpečných a spolehlivých 

dodávek elektrické energie všem jejím uživatelům.

Přes mosty ve Vávrovicích i Držkovicích je zaká-

zán přejezd nákladních vozidel mimo vozidla Správy 

silnic Moravskoslezského kraje, vozidla integrova-

ného záchranného systému a zemědělské techniky. 

Mimo to mohou mosty přejíždět vozidla, kterým dá 

povolení zastupitelstvo naší městské části.

Dlouhodobě má toto povolení společnosti MJM 

Litovel, pro kterou vozí do Polska vápno k vápnění 

polí cisterny fi rmy VAPAS. Řidiči této fi rmy jezdí 

v  naší obci opatrně a  dodržují námi stanovené 

termíny přejezdů, vše s námi řeší osobně jednatel 

fi rmy. Povolení má platnost vždy jeden rok a na zá-

kladě požadavku se na základě hlasování zastupi-

telstva prodlužuje.

Druhou společností, které jsme letos ve  třech 

etapách povolili průjezd přes most ve Vávrovicích, je 

PŘEJEZDY KAMIONŮ PŘES MOSTY VE VÁVROVICÍCH A DRŽKOVICÍCH
Litovelská cukrovarna, která vozí již druhým rokem 

řepu z  Polska. Při posledních průjezdech vozidel 

s  řepou přes most ve Vávrovicích jsme byli našimi 

občany upozorněni na  nebezpečnou jízdu těchto 

vozidel a nedodržování stanovených termínů, které 

jsou pouze ve všední dny v době od 6 do 16 hodin. 

Zástupce fi rmy jsme na uvedený problém upozorni-

li s tím, že byla přislíbena náprava.

Bez ohledu na stížnosti z poslední doby již delší 

dobu řešíme umístění čtyř dopravních značek k sil-

nici I/57 u odboček na Držkovice a Vávrovice, které 

budou upozorňovat na zákaz přejezdu nákladních 

vozidel do  Polska. Další dvě značky pak budou 

umístěny přímo v Držkovicích a tři ve Vávrovicích. 

Zároveň jsme opětovně požádali o častější kon-

troly dodržování tohoto zákazu.
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du. Nárůst objemu vytříděného odpadu byl při-

tom třicetiprocentní. Platí při tom, že zpracování 

vytříděného odpadu je výrazně levnější.

Na druhé straně budou projednány i stížnos-

ti občanů, zejména zapáchající popelnice v  let-

ním období nebo jejich nedostatečná kapacita.

Výsledkem údajů získaných z projektu a ce-
lého jednání bude systém svozu odpadu v měst-
ských částech v  příštím roce a  výše poplatku 
za svoz, který nyní město výrazně dotuje!

Naše městská část se v  tomto roce zapojila 

do pilotního projektu, v rámci kterého se testoval 

vývoz popelnic s komunálním odpadem a biood-

padem ve  čtrnáctidenním intervalu. V  průběhu 

října proběhne schůzka vedení města, zástupců 

městských částí a Technických služeb, kde se bude 

systém svozu ve všech městských částech řešit.

Pozitivní na čtrnáctidenním intervalu je sní-

žení hmotnosti směsného odpadu a  větší podíl 

vytříděného odpadu, zejména plastů a bioodpa-

PILOTNÍ PROJEKT VÝVOZU POPELNIC

Dle nařízení Evropské unie a  podle novely 

veterinárního zákona musí být všichni psi po-

vinně od  1.1.2020 čipováni. Z  tohoto nařízení 

okamžitě vyplývá několik základních otázek. 

Pokusím se Vám aspoň na několik těch nejdůle-

žitějších odpovědět.

Proč se psi čipují?
Je několik výkladů, včetně neuvěřitelného 

byznysu. Ofi ciální stanovisko zní, že se tím za-

brání předkládání cizího očkovacího průkazu 

při nějakém incidentu. Vždy musí být identický 

očkovací průkaz a konkrétní pes.

Co když se pes ztratí?
Městská policie a veterináři, kteří jsou vyba-

veni čtečkami čipů, velmi rychle zjistí číslo čipu. 

Tento čip ovšem není registrován v nějakých ce-

lonárodních databázích. Tato služba je totiž také 

zpoplatněna a databáze nikdo nezná. Dohledat 

se dá pes pouze kontaktováním okruhu veteri-

nářů, zdá má  některý tento čip ve své databázi.

Co se stane, když pes nebude mít čip?
Toto je velmi dobře ošetřeno. Pes, který 

nemá čip, i když je očkovaný proti vzteklině, tak 

ČIPOVÁNÍ PSŮ
je toto očkování neplatné a jedná se s majitelem, 

jako by pes očkován nebyl. V praxi to znamená, 

že případné ošetření může být nárokováno zdra-

votní pojišťovnou od majitele psa a navíc může 

být další postih ze strany Policie, jako by pes vů-

bec očkován nebyl.

Týká se toto nařízení všech narozených 
štěňat, nebo všech psů i starých?

Úplně všech.

Další případné otázky rád zodpovím. 

Ve Vávrovicích a  Držkovicích je pro zájemce 

naplánováno hromadné čipování, které se bude 

provádět v  Držkovicích v  sobotu 12.října 2019 

od  14 hodin a  ve  Vávrovicích v  neděli 13.  říj-

na 2019 od 9 hodin, vždy u jednotlivých nahlá-

šených zájemců.

Přihlášení na čipování provádějte telefonic-

ky u paní Marty Pruskové na čísle 737 442 887.

Cena za  čip je dána možností dodavatelů 

shánět potřebné množství čipů. Orientační cena 

se pohybuje od 260 do 360 Kč za jednoho psa.

MVDr. Roman Jokl



6

Střelba (vítězové)
Muži –  Holub Viktor

Ženy – Tesařová Radka

Děti – Schwarz Jakub 

Vedení úřadu městské části děku-
je sponzorům za fi nanční příspěvky, 
zastupitelům, zaměstnancům měst-
ské části a  občanským sdružením 
za pomoc při organizaci slavností.

SPONZOŘI: Bidfood Opava, B-NET Opava, Femont Opava, 

Grambal stavby, Kamil Ludwig – kamenictví, Kovošrot Rit-

schny, Litovelská cukrovarna, Martin Dudys – masáže, MJM 

Litovel, Mlýn Herber, Mondelez, Moravskoslezské cukrovary, 

Optys, Prestar, Propark, Renáta Repková – kadeřnictví, Satro 

servis s.r.o., Technické služby Opava, Tomáš Hanel – sádrokar-

tonářské práce, WEBR – Miroslav Weiss, ZD Hraničář.

Požární útok – muži
1. Vávrovice (22,39)

2. Palhanec (28,77) 

3. Držkovice (41,10)

Požární útok – ženy
1. Vávrovice (21,82)

Požární útok – mládež
1. Vávrovice – st. žáci (29,48)

2. Vávrovice – ml. žáci (46,19)

Volejbalový turnaj
1. Karlovec A 

2. Karlovec B

3. Vávrovice

Kuželky – muži
1. Blaščík František

2. Schreier Josef

3. Kuzník Vojtěch

Kuželky – ženy
1. Bergerová

2. Latoňová 

3. Kuzníková Hana

Kuželky – děti
1. Pavelek Tomáš

2. Blagová Karolína

3. Bilerová

Zametač – muži
1. Fiedler Karel

2. Zygula Jakub

3. Jiřkovský Jiří

Zametač – děti
1. Svoboda Samuel

2. Hermsen Niky

3. Ludwigová Nela

17. SLAVNOSTI – VÝSLEDKY A PODĚKOVÁNÍ
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Nesmíme opomenout zmínit nesmírné 

úsilí našich zaměstnanců a  spolupracujících 

firem v  souvislosti s  živelnou pohromou. 

Ta způsobila v  měsíci březnu úplné zničení 

střechy skladu cukru a  znamenala vybudo-

vání střechy zcela nové včetně  dalších oprav. 

Náklady dosáhly úrovně více než 10 milionů 

korun. 

Rovněž jste asi zaregistrovali stavební 

práce, zejména demolice některých budov 

areálu cukrovaru v  souvislosti s  přípravou 

další etapy výstavby severního obchvatu. Tato 

výstavba se významně dotkne opavského zá-

vodu a v příštím roce lze očekávat již zahájení 

realizace západní části této stavby v  plném 

rozsahu.

Popřejme opavským cukrovarníkům v této 

nelehké době úspěšnou sezonu, hladký prů-

běh kampaně bez poruch a úrazů.  Těšíme se, 

že se s některými z Vás opět setkáme na tra-

dičním dni otevřených dveří.

Vedení opavského závodu MSC

Vážení spoluobčané,

začátek září tradičně prověřuje školáky 

a  jejich rodiče, jak jsou připraveni na  nový 

školní rok. Současně pro opavské cukrovarníky 

tento čas neodmyslitelně znamená první ostrý 

test továrny a prověření všech technologických 

celků pro novou řepnou kampaň 2019/20.  

S  ohledem na  nepříznivý vývoj počasí 

zejména v  množství srážek, který postihuje 

všechny regiony republiky, opavský nevyjí-

maje, bylo pro letošní sezonu dohodnuto po-

sunutí začátku kampaně až na  závěr měsíce 

září. Tímto opatřením bude podpořena snaha 

o dosažení vyššího hektarového výnosu a lep-

ší efektivitu výroby. Tyto kroky jsou důležité 

i  s  ohledem na  velmi nepříznivou situaci 

na trhu s cukrem.  Ta negativně ovlivňuje eko-

nomiku producentů cukru v Evropě. Na zákla-

dě odhadů by opavský závod měl zpracovat 

v  letošní kampani zhruba 415  000 tun řepy 

a  vyrobit necelých 60  000 tun cukru. Délka 

kampaně se odhaduje na 110 dnů a končit by 

měla v první dekádě měsíce ledna 2020.

Navzdory složité  ekonomické situaci 

v  cukrovarnickém průmyslu měl opavský zá-

vod Moravskoslezských cukrovarů a.s. mož-

nost zúročit přidělené investiční prostředky 

v objemu více než 25 milionů korun.  Realizo-

vat několik projektů zaměřených na  zvýšení 

efektivity výroby a snižování energetické ná-

ročnosti. Za  zmínku stojí především zabudo-

vání tryskového oplachu řepy s  cílem zlepšit 

čistotu vstupní suroviny ke zpracování. V ob-

lasti energetiky bylo rozhodnuto o  moderni-

zaci  centrálního vytápění skladu cukru.

MORAVSKOSLEZSKÉ CUKROVARY, A.S. – ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OPAVA
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stoupili se svými zdravicemi a dary pro náš sbor. 

Po skončení schůze bylo pro všechny připraveno 

malé občerstvení. 

Další sobotu 21. září se konala v  nedale-

kých Vlaštovičkách soutěž zásahových jednotek 

o pohár primátora města Opavy. Naše družstvo 

soutěžilo po vylosování pořadí až úplně posled-

ní. Věděli jsme, jaké kdo měl časy, a také, jakých 

chyb se vyvarovat. Kluci útok dokončili s pěkným 

časem, ale ten jim stačil až na 4. místo. 

Mládež se od  začátku září účastní opět 

Mladecké ligy v požárním útoku. Zatím se nám 

moc nedaří. Nejlepší útok zaběhly děti 

na  soutěži v  Sádku. Všechno ale přes 

zimu pořádně natrénujeme a na jaře se 

ukážeme v plné síle.

A co nás teď čeká? V sobotu 12. října 

se dopoledne mládež zúčastní Branného 

závodu v Neplachovicích a odpoledne se 

uskuteční taktické cvičení zásahových 

jednotek 9. okrsku u nás ve Vávrovicích.     

Za SDH Vávrovice Michaela Trojanová           

V  pátek 2. srpna od  20 hodin 

pořádal náš sbor spolu s  kapelou 

Mistrál – Benátskou noc. Akce 

byla velice povedená, zúčastnilo se 

cca  500 lidí. Kapela měla připra-

vený program u  příležitosti jejich 

50 let působení a okolo půlnoci byla 

i tombola.   

V sobotu 14. září se uskutečnila 

slavnostní valná hromada u  příle-

žitosti 110 let od  založení našeho 

sboru. Schůze se zúčastnili nejen 

naši členové, ale také vzácní hosté 

– starosta naši městské části, zástupce města 

Opavy, zástupci sboru 9. okrsku, starosta 9. okrs-

ku a starosta okresního sdružení Opava. Nejprve 

starosta sboru všechny přivítal a  přednesl něco 

z historie, a co se v posledních 10 letech událo. 

Členové z  rukou starosty sboru převzali plakety 

se svým jménem na památku této události. Tuto 

plaketu od nás dostali také naši hosté. Rozdávali 

se nejen plakety ale také diplomy, stužky a me-

daile všem, kteří si toto ohodnocení zasloužili. 

Poté následovala diskuze, kde zástupci sborů vy-

SDH VÁVROVICE
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Nové reformní kroky MŠMT však velkou 

stabilitu a  jistotu nepřinášejí. Od ledna 2020 

přejdou školy na  nový způsob financování. 

Peníze se nebudou přidělovat na  žáka, ale 

na počet odučených hodin. Mohlo by se tedy 

zdát, že rivalita mezi školami o „přetahování“ 

dětí skončí a klid na výuku bude stabilizován. 

Není to tak docela jasné. 

Zvláště u  škol, jakou je ta vávrovická. Už 

nikdo totiž neříká, že počet odučených ho-

din, který se ve škole bude učit, bude záviset 

na počtu žáků, které škola bude vzdělávat.

A  tady je „zakopaný pes“. Zdejší škola 

nemá, kvůli státní hranici a  hlavnímu tahu 

na  Krnov, zrovna velkou spádovou oblast. Je 

odkázána na „patriotismus“ zdejších obyva-

tel, kteří školu „naplňují“ svými dětmi. Jen 

občas se najde někdo „odjinud“, kdo je ocho-

ten, třeba díky pověsti a zaměření školy, vozit 

děti ze vzdálenějších míst. Vážíme si jejich 

důvěry. Neradi bychom proto dopustili sní-

žení poskytované kvality na  úkor spojování 

hodin a zkracování úvazků učitelů. 

Tak tedy, vážení patrioté. Staňte se členy 

našeho týmu. Je tady Vaše škola pro Vaše děti. 

Těšíme se na aktivní spolupráci s Vámi. 

Mgr. Pavel Gregor,

ředitel školy

Jak se stává v  poslední době zvykem, 

v  souvislosti s  novým školním rokem se pro-

blematika vzdělávání začíná opět intenziv-

ně „propírat“ ve  společnosti. Velkou měrou 

tomu napomáhají média. Nejčastěji zaznívá 

polemika nad stále rostoucími platy, nad 

přemírou volna kantorů, nad přetěžováním 

dětí, nad tím, co by škola učit měla a co zase 

ne. Každý laik se stává odborníkem „na slovo 

vzatým“, protože přece seděl svých povinných 

osm či devět let ve školní lavici.

S  tím nelze, než souhlasit. Znamená to 

tedy, že když si několikrát denně pouštíme 

vodovodní kohoutek, stávají se z  nás insta-

latéři? Nebo když denně nakupujeme v „krá-

mě“, víme líp, než prodavačka, jak má fun-

govat obchod? Chceme věřit tomu, že toto 

jednostranné a  liché vidění světa je čtenáři 

cizí.

Je spousta faktorů, které dnes ovlivňují 

kvalitu školy, aby ve společnosti obstála. Exis-

tují široké týmy odborníků, kteří se zmíněnou 

kvalitou zabývají, vytváří metodiky, doporu-

čení, reformují, plánují, analyzují, školí a ino-

vují. A přes všechny tyto vnější vlivy se musí 

dnešní škola denně „prát“ s tím, aby zejména 

děti a  jejich rodiče vnímali dál školu jako to 

klidné a bezpečné místo pro vzdělávání a pří-

pravu na budoucí život.

A  ve  vávrovické škole se o  to snažíme. 

I  když jí táhne pomalu na  100, stále udržuje 

krok s dobou a v mnohém se snaží být dokon-

ce napřed. Ostatně tomu odpovídá nejedno 

ocenění, které škola a  její žáci, za  výsledky 

své práce, obdrželi.

VAŠE ŠKOLA PRO VAŠE DĚTI
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STEZKA ODVAHY

V  pátek 13. září jsme 

ve spolupráci s Úřadem MČ Vá-

vrovice pořádali nepravidelně 

pravidelnou Stezku odvahy, 

tentokráte v Držkovicích.

Trochu jsme podcenili 

večerní „tmu“ pozdního léta, 

proto jsme původně avízova-

ný začátek o hodinku posunu-

li. Sice jsme se snažili tuto in-

formaci co nejvíce rozšířit, ale 

bouřka z počátku týdne, která 

odstavila obecní rozhlas, nám 

situaci zkomplikovala, takže 

na místě již v předstihu trpělivě čekala hrstka 

účastníků.

A  myslíme, že nebyli zklamáni ani oni, 

ani ostatní návštěvníci, kteří dorazili později, 

protože se soumrakem nádherně vynikly na-

svícené postavičky nebojácných dětí – musíme 

všem poděkovat za  nápaditost, se kterou ně-

kteří dorazili. 

Osvětlenou trasou stezky všichni úspěšně 

prošli, splnili úkoly, nikdo se neztratil, nikdo 

nezabloudil, ani nezranil, a  na  konci čekala 

na každého odměna. Odhadujeme, že s lampi-

ónkem nebo lucernou přišlo přes 50 dětí s do-

provodem. Děkujeme také místním občanům 

za výpomoc (oni už vědí) a když k tomu přičte-

me úžasně teplé počasí, musíme konstatovat, 

že se akce vydařila.

Za Vaši podporu na akcích děkuje Klub 

rodičů a přátel školy ve Vávrovicích

y y

V  pondělí 21.10. 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
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Dlouho už jsme nezmiňovali a  nechválili 

sportovní úspěchy dětí i dospělých naší městské 

části. A protože jsou opravdu chvályhodné, rádi 

se Vám za ně pochlubíme, protože si všichni za-

slouží, abyste věděli, že Vám v sousedství vyrůs-

tají velké sportovní hvězdy, o kterých v budouc-

nu určitě ještě uslyšíme.

V  mažoretkovém sportu jsou už několik let 

velmi úspěšné sestry Konečné, Verča a Kája, 
které soutěží za  oddíl AMA Opava. Holky jsou 

nejen několikanásobnými mistryněmi ČR, ale 

i  Evropy, a  hlavně v  letech 2015 - 2019 v  kuse 

i mistryněmi světa, což je tedy úctyhodný výkon.

Ale úspěšné nemáme sportovce jen v  tom-

to spíše ryze ženském sportu, ale i  v  takovém 

odvětví, jako je judo. Tady reprezentují Opavu 

za TJ  Slezan hned čtyři úspěšní judisté od  nás, 

a to dvojčata Schölzigových, Alex a Emma, 

ÚSPĚCHY NAŠICH OBČANŮ

2
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a také sestry Zuzka a Danielka Manovy, ka-

ždý ve  své hmotnostní kategorii. V  samotném 

Slezanu se za  poslední léta objevilo mnoho 

talentů, kteří jsou známí po  celé republice a TJ 

Slezan má i díky nim velké renomé. Sbírají jeden 

titul za druhým, ať už v různých pohárech či sou-

těžích, a to nejen v českém, ale i mezinárodním 

prostředí, naposledy minulý víkend v polské Var-

šavě. 

A  musíme zmínit i  jeden významný letní 

vavřín, kdy judisté z TJ Slezan Opava, z TJ Ostrava 

a TJ Beskyd byli vybráni, aby bojovali za MS kraj 

na Olympiádě dětí a mládeže v Liberci.

V  obrovské konkurenci zvítězili nad všemi 

kraji, když ve fi nále porazili těžké soupeře z Pra-

hy a získali zlato.

KLUB DŮCHODCŮ NA KARLŠTEJNĚ

1

Důkazem toho, že sportovat se dá v každém 

věku, je pan Jiří Engliš z Vávrovic. V 81 letech 

se letos v létě stal bezkonkurenčně nejstarším 

účastníkem pražského půlmaratónu Sportissimo 

Run Czech. Jednadvacet kilometrů dlouhou trasu 

uběhl bez problémů za necelé tři hodiny a neda-

leko cíle stačil ještě řadu závodníků předběhnout.

Protože pan Engliš dříve pracoval jako za-

městnanec Českých drah, vyšel článek s ním 

i v tištěném čtrnáctideníku Železničář a najít ho 

mužete také na www.zeleznicar.cz, když do vy-

hledávacího pole tohoto webu vpravo nahoře 

zadáte jméno pana Engliše.

Vedení Úřadu městské části děkujeme všem 

za vzornou reprezentaci a přejeme do budoucna  

hodně zdraví a další úspěchy!
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První sobotu v srpnu FK NOVA Vávrovice uspořá-

dala 10. ročník NOVA Cupu – turnaje v malé kopané.  

Předpověď předpokládala, že to bude turnaj plný deště, 

větru a bláta. Nakonec tomu tak nebylo, počasí se smi-

lovalo, kdy zapršelo před a po Nova cup.

Turnaje se mělo zúčastnit 9 týmů, ale tým Cvoci se 

20 minut před začátkem omluvil a tak se muselo upra-

vit rozlosování a celý turnaj se přeskupil, tím nastalo 

i malé zdržení. 

8 týmů bylo nalosováno do dvou skupin po 4 tý-

mech. V A skupině na sebe narazily týmy Klementova 

družina a Božkov, zápas byl většinou zápasem pouze 

Klementů, kteří zvítězili 5:2, ve druhém střetnutí vyzvali 

Radiátoři Momentálně narušené, zápas byl vyrovnaný, 

ale druzí jmenovaní zvítězili 1:3. Ve druhém kole urvali 

oba vítězové další tři body, kdy Klementova družina 

po boji udolala Radiátory 3:2 a Momentálně naruše-

ní Božkov 6:0. I v posledním zápase skupiny bylo o co 

hrát. Božkov s Radiátory svedl boj o místo ve čtvrtfinále 

a Momentálně narušení s Klementovou družinou o pří-

mý postup do finále. První zápas se stal exhibicí a Radi-

átoři vyprovodili Božkov 6:2. Druhý zápas byl vyrovnaný 

od začátku do konce a také tak skončil, remízou 1:1.

10. ROČNÍK NOVA CUPU

Do B skupiny byli nalosováni 2 favorité. Loňský 

vítěz Župani a stálice Mladé pušky. K nim byl naloso-

ván nováček Tým, co si hledá jméno a Pivrnci. Hned 

na  začátku to vypadalo, že favorité budou udávat 

tempo skupiny. Župani už vedli v poločase nad Pivrnci 

3:0, ale nakonec museli být rádi za výhru 4:3. Stejně 

to vypadalo i s Puškami, kteří po 2 minutách vedli nad 

Týmem, co si hledá jméno už 2:0, ale borci z Chvalíko-

vic se vzpamatovali a soupeři vzdorovali, zápas skončil 

3:2 v jejich neprospěch. Následoval vzájemný zápas 

favoritů, který nakonec skončil exhibicí, Župani dosta-

li napráskáno 5:0 od Mladých Pušek.  Pivrnci ve svém 

zápase porazili Tým, co si hledá jméno 2:1 a položili 

tím dobrý základ k dalšímu postupu, naopak nováček 

začal tančit nad propastí nepostupu. O všem rozho-

dovalo poslední kolo, Mladé pušky splnili roli favorita 

a  zvítězili nad Pivrnci 2:1. Župani naopak poslední 

zápas nezvládli a prohráli 1:0 a díky špatnému skóre 

je čekal zápas pouze o 7. místo.

V závěrečné fázi turnaje nás čekaly zápasy o umís-

tění. Nejdříve byla v  plánu čtvrtfinále. Čekalo se zda 

týmy z druhých míst ubrání svoje postavení. Pivrnci na-

razili na Radiátory a po vítězství 1:0 svoji pozici uhájili. 

Tabulka skupiny A:
1. Momentálně narušení 2 1 0 7 bodů 10:2 přímý postup do semifi nále

2. Klementova družina 2 1 0 7 bodů 9:5 postup do čtvrtfi nále

3. Radiátoři 1 0 2 3 body 9:8 postup do čtvrtfi nále

4. FC Božkov 0 0 3 0 bodů 4:17 zápas o 7. místo

Tabulka skupiny B:
1. Mladé pušky 3 0 0 9 bodů 10:3 přímý postup do semifi nále

2. Pivrnci 1 0 2 3 body 6:7 postup do čtvrtfi nále

3. Tým, co si hledá jméno 1 0 2 3 body 4:5 postup do čtvrtfi nále

4. Župani 1 0 2 3 body 4:9 zápas o 7. místo
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Opačně dopadla Klementova družina, která prohrála 

s Týmem, co si hledá jméno 2:0. Zápas o 7. místo svedli 

Župani a Božkov, Župani v posledním zápase zapnuli 

a zvítězili 6:2. O 5. místo si to rozdali poražení čtvrtfina-

listé, Klementova družina zápas ovládla v poměru 3:1. 

V semifinále zvítězily favorizované týmy, Momentálně 

narušení porazili Pivrnce 3:1. Mladé pušky se znova 

utkaly s Týmem, co si hledá jméno, ale tentokráte jim 

nenechaly čuchnout a vyhrály 3:0.

Zápas o  třetí místo byl hodně ovlivněn únavou 

a  počtem v  týmu Pivrnců, kteří zápas skrečovali 

po prohraném poločase 2:0 a odstoupením 2 zraně-

ných hráčů. Tím se na bednu prodral tým, který byl 

10  minut před koncem základních skupin málem 

venku, a  to Tým, co si hledá jméno. Finále se stalo 

nečekanou exhibicí, kdy Mladé pušky jasně v zápase 

dominovaly a porazily Momentálně narušené 5:0.

Individuální ocenění
Nejlepší fotbalový úbor – Josef Klement 

(Klementova družina)

Nejlepší fotbalová akce – Ondřej Tesař a Ro-

man Bláha (Momentálně narušení)

Dobrá střela pod břevno – Michal Sedláček 

(Tým, co si hledá jméno)

Nejlepší brankář – Roman Lichovník (Mladé pušky)

Nejlepší střelec – Lukáš Schölzig 11 branek 

(Mladé pušky)

Nejlepší hráč – Martin Lachnit (Pivrnci)

Vítězný tým – Mladé pušky ve složení shora vlevo: Jan Morisch, Tomáš Otýpka, 

Lukáš Schölzig, Jan Otipka, Jiří Otipka, Miroslav Rolný, Adam Rolný, Roman Lichovník

SK Loděnice ženy, kde hrají fotbal 

i holky z Vávrovic, vás zve na domácí utká-

ní na hřiště v Holasovicích – 13.10. proti 

Vsetínu, 2.11. proti Zlínu. Obě utkání za-

čínají ve 14 hodin.



JUBILANTI

ŘÍJEN
Krpcová Ludmila (50 let)

Vlašánek Kamil (50 let)

Koudela Petr (55 let)

Klapetek Rudolf (55 let)

Valicová Lenka (60 let)

Hrbáčová Marie (65 let)

Magrla Leopold (70 let)

Foltisová Eliška (70 let)

Neugebauer František (75 let)

Rumpoldin Bernd (75 let)

Kučová Miloslava (90 let)

LISTOPAD
Halátek Tomáš (50 let)

Falhar Tomáš (50 let)

Slaný Petr (55 let)

Maiwaldová Marie (60 let)

Heidrová Alena (60 let)

Kůrka Milan (65 let)

Novák Vlastimil (65 let)

Rumpoldinová Věra (70 let)

Ludvík Konrád (70 let)

Bilíková Eva (80 let)

Hanuš Jan (80 let)

Englišová Ludmila (80 let)

Rosmanitová Ludmila (80 let)

PROSINEC
Wolny Sylvia (55 let)

Piwowarská Helena (60 let)

Lupzik Jiřina (60 let)

Gebauerová Božena (70 let)

Tkačík Jiří (70 let)

Andrlík Filip (70 let)

Kavanová Slavomíra (75 let)

Hellebrandová Marie (80 let)

Juštíková Marie (93 let)

• Do Kulturního domu v Držkovicích zakoupeno 

20 ks nových židlí, dvě nerezové várnice, nová 

chladnička a dřevěná židlička pro děti

• Schůzka týkající se rekonstrukce mostku 

na Palhanci.

• Účast na dožínkách ZD Loděnice.

• Výjezd zásahové jednotky SDH Palhanec k vosí-

mu hnízdu ve srubu v areálu SDH Držkovice.

• Návštěva základní školy u příležitosti zahájení 

školního roku.

• Zaslání žádosti na Povodí Odry o pořez a úklid 

spadlých stromů a o pravidelné vyčištění 

koryta řeky.

• Účast na slavnostním zapálení vápenky.

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

Již tradičně proběhne v hospůdce 

U Lávky na Palhanci v době od 1. listopa-

du do konce února již 11. ročník šachové-

ho turnaje.

Zápisné je 100 Kč, informace a přihláš-

ky u Jolany Vrbické na čísle 736 619 307.


