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ního obchvatu, 

jehož výstav-

ba se naší 

městské části 

přímo dotýká. 

Na  obchvatu 

nyní probíhají 

pyrotechnické 

a  archeologic-

ké průzkumy, 

s výstavbou by se mělo začít v příštím roce. Sou-

částí výstavby bude rovněž nová silniční spojka 

vedoucí od fi rmy Prestar k železničnímu přejez-

du, čímž se odkloní doprava jinak jezdící po ulici 

Obecní.

Z  rozpočtu města bude v  příštím roce 

fi nancována nová projektová dokumentace 

na  odkanalizování Vávrovic. Aby mohla být 

na  budování kanalizace využita dotace ze 

státního rozpočtu, musí být samostatně vedeny 

splašky a dešťová voda. Doposud se při tom vždy 

uvažovalo jen o  renovaci stávající kanalizace, 

na což by nemohla být čerpána dotace. Z rozpočtu 

města bude rovněž fi nancován projektová 

dokumentace na  rekonstrukci můstku na  ulici 

U Lávky na Palhanci, který je již ve špatném stavu.

V  letošním roce jsme změnili systém do-

tací pro spolky působící v  naší městské části. 

Jednotlivé akce, které spolky pořádají, tak mají 

zajímavější program a celkově se účast na akcích 

zvýšila, což mě těší. Mimo podporu městské čás-

ti si spolky pro příští rok zajistily dotace ve výši 

120.000 Kč rovněž z rozpočtu města.

Pro zásahové jednotky hasičů jsme mimo 

dotace pořídili nové obleky a  přilby za  cenu 

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

blíží se nám konec roku a s ním spojená doba 

bilancování a předsevzetí do roku nového. Z po-

hledu naší městské části končící rok hodnotím 

pozitivně. Dokončili jsme revitalizaci parku včet-

ně dětského hřiště ve  Vávrovicích, na  Palhanci 

proběhla rekonstrukce chodníku na  ulici Vávro-

vické, zrekonstruovali a doplnili jsme dětská hři-

ště na Karlovci a v Držkovicích, u Sokolovny jsme 

vybudovali sklad pro potřeby našich pracovníků, 

využívat ho budou rovněž hasiči. Pro údržbu naší 

městské části byl zakoupen nový traktor na se-

čení trávy.

Celkem jsme investovali okolo 2,5 mil. Kč 

a vytvořili rezervu pro další roky ve výši 3 mil. Kč.

Jediná větší akce, která se nám nepodařila 

provést, je oprava plochy před hasičskou zbroj-

nicí v Držkovicích a s tím související vybudování 

parkovací plochy. Důvodem je nesouhlasné sta-

novisko Dopravní policie, která argumentovala 

nedostatečnými výhledy a nebezpečným výjez-

dem vozidel. Plocha se tak v  následujícím roce 

pouze vyasfaltuje a doplněny budou obrubníky.

V příštím roce bychom rádi vybudovali zpev-

něné parkování za budovou Sokolovny ve Vávro-

vicích, koncem roku by pak mohla proběhnout 

rekonstrukce hostince.

Připravujeme výměnu domečku a skluzavky 

na dětském hřišti na Karlovci, jehož životnost se 

blíží svému konci. Chceme připravit projektovou 

dokumentaci na  osvětlení cyklostezky mezi 

Palhancem a  Vávrovicemi, v  Držkovicích 

plánujeme vybroušení podlahy sálu Kulturního 

domu, lakování podlahy a výmalbu.

Práce začaly rovněž na  západní části sever-
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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.).

KALENDÁŘ AKCÍ

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU V DRŽKOVICÍCH  

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

Pořádá SDH Držkovice a ÚMČ Vávrovice.

VÁNOČNÍ KRMENÍ ZVĚŘE
24. 12. 2019, 9:00 hod., sraz u hasičské zbrojnice na Palhanci

Pořádá Myslivecký spolek Opavice, po procházce bude připraveno občerstvení.

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU NA PALHANCI  

24. 12. 2019, 14:00 hod., u hasičské zbrojnice na Palhanci 
Připraveno bude svařené víno, pořádá ÚMČ ve spolupráci s SDH Palhanec.

PLES SDH DRŽKOVICE  

11. 1. 2020, 20:00 hod., v Kulturním domě v Držkovicích 

Pořádá SDH Držkovice ve spolupráci s ÚMČ Vávrovice.

PLES MĚSTSKÉ ČÁSTI VÁVROVICE
15. 2. 2020, 19:30 hod., v Sokolovně ve Vávrovicích 

Vystoupí Duo White, pořádá ÚMČ Vávrovice, předprodej vstupenek od 11. 2. 2020 na úřadu MČ.

DĚTSKÝ KARNEVAL  

29. 2. 2020, 14:00 hod., v Sokolovně ve Vávrovicích
Pořádá Klub rodičů a přátel školy ve spolupráci s ÚMČ Vávrovice.

starosta

160.000 Kč, v  příštím roce proběhne obměna 

další části vybavení ve stejné hodnotě.

Na závěr bych chtěl poděkovat učitelům a dě-

tem naší základní školy, kteří připravili krásné před-

vánoční vystoupení, klubu důchodců za  přípravu 

svařeného vína, čaje a občerstvení a pracovníkům 

naší údržby, kteří přichystali pěkný ohňostroj.

Rád bych za  celý rok poděkoval pracovníkům 

naší městské části, zastupitelům i aktivním členům 

spolků za práci, kterou odvádějí pro naši městskou 

část. Všem vám pak přeji příjemné prožití vánočních 

svátků, bohatého Ježíška a do nového roku hlavně 

zdraví a  pohodu. Zároveň bych vás již nyní chtěl 

pozvat na tradiční ples městské části, který se bude 

konat 15. února 2020 v Sokolovně ve Vávrovicích.
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V letošním roce byla naše městská část součástí 

pilotního projektu na vývoz komunálního odpadu 

a  bioodpadu. Vývoz se střídal ve  čtrnáctidenních 

intervalech a následně proběhlo jeho vyhodnocení.

Třídění odpadu se v naší městské části vý-

razně zlepšilo, kdy došlo ke  zlepšení o  30 %. 

Na  druhé straně pak byly stížnosti některých 

občanů v  letních měsících, kdy popelnice 

na komunální odpad zapáchaly.

Vedení města se na podzim letošního roku 

sešlo s  pracovníky Technických služeb a  roz-

hodlo, že v  příštím roce bude komunální od-

pad v městských částech vyvážen opět každý 

týden, bioodpad pak bude vyvážen co 14 dnů.

Celkové náklady města na  provoz sběr-

ných míst, zajištění mobilního separované-

ho sběru, vývoz a  uskladnění netříděných 

odpadů přesahují 51 mil. Kč. Po  rozpočtení 

na  přihlášené osoby na  území města byl pro 

VYHODNOCENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU VÝVOZU ODPADŮ
rok 2020 stanoven poplatek ve  výši 660 Kč 

– 531 Kč jsou náklady na zajištění svozu ne-

tříděného odpadu, 129 Kč částečné náklady 

na provoz sběrných míst a zajištění mobilního 

separovaného odpadu, přičemž město dále 

přispívá částkou 232 Kč.

Poplatek za  komunální odpad je přímo 

úměrný množství nevytříděného odpadu. Tří-

dit odpad tedy má smysl nejen ekologický, ale 

i ekonomický.

Poplatek za  odpad je splatný jednorázově 

vždy do  31.5. kalendářního roku, od  poplatků 

jsou osvobozeny osoby mladší 18 let.

Novinkou týkající se sběru odpadů bude 
na začátku příštího roku umístění dvou kon-
tejnerů na použité jedlé oleje  a tuky z do-
mácností (fritovací olej, olej po smažení). 
První u Skiservisu Jaglarz na Palhanci, dru-
hý u hasičské zbrojnice ve Vávrovicích.

vybudování dvojcestného kanalizačního systému 

ve Vávrovicích. Stávající kanalizace bude sloužit k od-

vodu dešťových vod do řeky Opavy, splašková kanali-

zace bude vybudována nově s tím, že bude napojena 

na centrální čističku odpadních vod v Opavě.

Zastupitelé dále schválili zadání projektové doku-

mentace včetně dokumentace pro zhotovitele a sta-

vebního povolení pro restauraci Sokolovna u Atelieru 

Ing. arch. Petra Mlýnka.

Schválen byl rovněž ceník poplatků a služeb pro 

rok 2020, více v článku na následující straně.

Zastupitelé dále schválili rozpis rozpočtu městské 

části pro následující rok, navýšení odměn neuvolně-

ným členům zastupitelstva v souladu s nařízením vlá-

dy č. 318/2017 Sb., dohody o provedení práce na rok 

2020 a termíny konání dalších jednání zastupitelstva.

Desáté zasedání zastupitelstva se konalo 

4. listopadu 2019 za účasti osmi zastupitelů, jeden byl 

omluven. V rámci oprav a investic zastupitelé schválili 

doplnění vánoční výzdoby do  parku ve Vávrovicích 

a na ulici Karlovecké na Palhanci a doplnění dětského 

hřiště na Karlovci o nový herní prvek.

Schválen byl rovněž záměr renovace prostoru 

restaurace Sokolovna a zadání projektové dokumen-

tace pro zhotovitele zpevněné plochy u  Sokolovny 

ve Vávrovicích.

Zastupitelé dále schválili prodej pozemku 10/1 

o  výměře 265 m2 v  katastrálním území Držkovice 

a  vzali na  vědomí písemnosti došlé od  posledního 

jednání zastupitelstva.

Jedenácté zasedání zastupitelstva se ko-

nalo 17. prosince 2019. Zastupitelé schválili záměr 

ZASTUPITELSTVO
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Na  začátku prosince byly nainstalovány 

nové dopravní značky upozorňující vozidla nad 

3,5 tuny na zákaz přejezdu mostů ve Vávrovicích 

a  v  Držkovicích. Cena instalace těchto značek 

byla 60.000 Kč, díky jejich instalaci by mělo dojít 

k omezení zbytečných vjezdů kamionů do obou 

obcí. Značky jsou nainstalovány již na hlavní sil-

nici I/57 i před odbočeními v obou obcích.

Na konci listopadu jsme pořídili novou vá-

noční výzdobu. Čtyři hvězdy tak září na  slou-

pech parku ve  Vávrovicích, stejný počet pak 

zdobí Palhanec. V  budoucích letech bude tato 

výzdoba postupně doplňována.

Dosazena byla i  stromová alej mezi Váv-

rovicemi a  Držkovicemi, kde byly nahrazeny 

uschlé a  poškozené stromy. Jeden větší strom 

byl vysazen rovněž u Sokolovny ve Vávrovicích.

NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY, VÝZDOBA, STROMY

Zastupitelstvo na  svém zasedání schválilo 

změnu cen poplatků a služeb MČ Vávrovice.

Od nového roku bude činit nájemné za spo-

lečenskou místnost v 1. patře budovy v Jantarové 

ulici č. 40 ve Vávrovicích (kapacita 36 míst) na ví-

kend (od  pátku 15 h do  neděle 12 h) 1.000 Kč 

v zimním období (dále jen zima) a 750 Kč v let-

ním období (dále jen léto). Pro akce do 12 ho-

din bude nájemné 400 Kč (zima)/300 Kč (léto). 

Za každý den navíc zaplatí nájemce 300 Kč.

Nájemné Kulturního domu Držkovice bude 

2.000 Kč (zima)/1.600 Kč (léto) pro víkendové akce 

a 1.000 Kč (zima)/800 Kč (léto) za akci do 12 hodin. 

Nájemné za každý den navíc bude 600 Kč. 

Ceny nájmu jsou stanoveny vč. spotřeby 

energií (voda, topení, el. enegie). Zímní období 

je od 1.10. do 30.4., letní od 1.5. do 30.9.

Nájemné nebytového prostoru v  budově 

Domu služeb na Jantarové ulici č. 40 ve Vávrovi-

cích bude od nového roku 200 Kč (do 5 hodin).

Pronájem Sokolovny ve Vávrovicích se ne-

změní. Nájemné na  sportovní činnost bude 

35 Kč/hod. a  osobu, na  jeden den výdělečné 

akce 1.100 Kč a na  jeden den soukromé akce 

550 Kč.

Občanská sdružení se sídlem v MČ mají po-

užití zařízení zdarma. Objednávky a  rezervace: 

Romana Foltýnová, tel. 604 229 418.

Dále MČ nabízí k  pronájmu párty stan 

za  500 Kč (od  pátku do  neděle), pivní sety 

za 50 Kč/kus a židle za 6 Kč/kus.

Všechny ceny jsou uvedeny vč. 21% DPH.

CENY POPLATKŮ A SLUŽEB  MČ VÁVROVICE SE OD NOVÉHO ROKU MĚNÍ



6

Stejně jako v předchozích letech bude i v roce 2020 

probíhat prvních čtrnáct dnů nového roku v dikci Chari-

ty Opava tradiční Tříkrálová sbírka.

Tříkrálová sbírka je celostátní sbírkou s pevně da-

ným rámcem - skupiny koledníků v kostýmech Tří králů 

jsou odprovázeny vždy osobou starší 15 let se zapeče-

těnou pokladničkou a vyplněnou průkazkou. Koledníci 

navštěvují domácnosti v obcích s přáním Božího po-

žehnání a všeho dobrého v novém roce a zároveň žádají 

o dar.

Výnos z  Tříkrálové sbírky 2020 bude určen pro 

nemocné seniory a  pacienty v  terminálním stádiu, 

kteří využívají terénní služby Charity Opava. Dále pro 

zaměstnance znevýhodněné na trhu práce svým han-

dicapem, kteří nacházejí práci v  chráněných dílnách. 

Pro tyto pracovníky chystá Charita Opava nové prostory, 

které umožní zlepšit stávající pracovní podmínky a při-

jmout další lidi s handicapem.

Dále bude výnos sbírky použit na  rekonstrukci 

domu pro osoby s mentálním a zrakovým postižením, 

jimž Charita Opava poskytuje chráněné bydlení. Výnos 

bude rovněž využit pro vytvoření diskrétního prostoru 

pro poskytování krizové pomoci lidem nacházejícím se 

v krizové situaci.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA CHARITY OPAVA

Přejeme Vám poklidné svátky a spoustu času, 

abyste se mohli:

•  zastavit a potěšit se (se) svou rodinou, okolím, 

vším, na co nezbyla při každodenním provozu 

energie (a čas),

•  navštívit s příbuznými, sousedy, prostě si kou-

zelný čas Vánoc užít... 

A hlavně všem hodně zdraví!!!

Klub rodičů a přátel školy Vávrovice

P.S. Uvidíme se na karnevalu v sobotu 29. února :-) 

Po celý rok jsme se setkávali na různých akcích, 

ať už jsme je pořádali přímo my, nebo se na nich 

spolupodíleli. A  stejně jako minulá léta nás stále 

těší, že máme nejen podporu zastupitelů (např. 

ve formě dotací či praktické výpomoci), ale přede-

vším Vás - dětí, rodičů i přátel školy, sousedů, prostě 

obyvatel celé městské části.

Moc se těšíme na nadcházející rok, protože už 

teď přemýšlíme, co nového, a  přitom třeba i  dáv-

no zapomenutého, dětem nabídneme, ukážeme, 

u čeho se pobaví, a třeba i něco dozví.

PODĚKOVÁNÍ KLUBU RODIČŮ

kreativní, které budou přinášet vždy něco 

nového a atraktivního. První velice povedenou 

akcí byl v tomto směru dětský karneval, kdy sál 

v Držkovicích doslova praskal ve švech. I další po-

řádané akce byly úspěšné a nový systém dotací 

se tak osvědčil. Na  dotace bylo v  letošním roce 

uvolněno z rozpočtu 330.000 Kč, stejná částka je 

v rozpočtu vyčleněna i na příští rok.

Od letošního roku došlo ke změně pravidel 

pro dotace přidělované zájmovým spolkům 

z naší městské části. Cílem mělo být zvýšení 

atraktivity pořádaných akcí, aby tyto akce při-

lákaly více návštěvníků i z širšího okolí. Výše 

dotace je u pořádaných akcí 90 % vyúčtova-

ných nákladů. O  dotacích rozhoduje kulturní 

komise, která má zájem, aby vznikaly akce 

DOTACE PRO ZÁJMOVÉ SPOLKY
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PING PONG ŽÁKŮ 

Je radost rekapitulovat, 

jak si vedli kluci koncem 

loňské sezóny v  okresním 

přeboru 2. třídy. Po  baráži 

s  Darkovicemi a  Děhylovem 

skončili na 1. a 3. místě. Tím 

si „A“ družstvo vybojovalo 

postup do 1. třídy okresního 

přeboru, která zahrnuje celý 

opavský okres.

Po polovině letošní sezó-

ny je „A“ družstvo na 2. mís-

tě za Slezanem Opava pouze 

horším skóre. Je nějaký tým v okresním měřít-

ku lepší?

Před nedávnem proběhl turnaj opavských 

základních škol v ping pongu, ve kterém skon-

čila ZŠ Otická na  2.  místě. Hráli za  ni Tomáš 

Černín, Adam Hoták, Lukáš Gregořica a  Adam 

Mikstein. Všichni ze Sokola Vávrovice.

Myslím, že po takových výsledcích si zaslou-

žili i trochu zábavy. A tak jsme za fi nanční pod-

pory obce i Sokola byli na jaře zase v Laser aréně 

v  Ostravě. V  červnu jsme v  areálu Sokolovny 

závodili i  s  rodiči v „biatlonu“ (kolo, běh, vzdu-

chovka). No a na podzim bylo něco extra - jízda 

motokárami na závodní dráze v hale v Bruntále.

Všechno dobře dopadlo a tak už nám letos 

kromě tréninku zbývá tradiční vánoční turnaj 

ve  čtyřhře (rodič + dítě). Samozřejmě s  vá-

nočním stromkem, kytarou, dárky a cukrovím. 

Přijďte se 21.12. odpoledne alespoň na  chvíli 

podívat a uvidíte, že to stojí za to.

Přeji Vám všem pěkné Vánoce.

Jiří Hadámek, trenér
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A přece ano. Ve škole to zkrátka dokázat mu-

síme. Kde se všichni spravedlivě potkáme, to 

je právě na přelomu kalendáře, který s sebou 

přináší tradiční ohlédnutí a plány do budouc-

na. Tradici neporušíme a  nabízíme stručný 

výčet viditelných úspěchů roku 2019:

•  Ukončení projektu OP VVV Setkání 
za školou – 295 tis. Kč (2017-2019)

•  Zahájení projektu OP VVV Technologie 
přibližují poznání - 569 tis. Kč (2019-

2021)

•  Doplnění herních prvků na  zahradě 

o Stromový domeček - 142 tis. Kč

•  Zbudování zahradní pergoly – učebny 
v  přírodě – z  dotace odboru školství - 

92 tis. Kč

•  Třetí obhajoba a získání čtvrtého me-
zinárodního titulu Ekoškola na  ob-

dobí 2019-2022

•  2 první místa ve  výtvarné soutěži 

školních družin na  téma dopravní pro-

středky (vystaveno v OC Breda)

•  2 čestná uznání ve  výtvarné soutěži 

Voda pro život

•  1. místo v okresním kole matematické 

Pythagoriády

•  1. místo v krajském a 1. místo v celo-
státním kole matematické soutěže 
Klokan

•  Založení nové tradice – Family cupu – 

setkávání a stmelování rodinných týmů 

při zábavném klání

•  Žákovský projekt Jídlo – zaměřený 

na  snižování kuchyňského odpadu ze 

školního stravování.

Zpíváním pod vánočním stromem a  jeho 

rozsvícením začal letošní advent ve  Vávrovi-

cích. Letitá tradice „koledování“ se přesunula 

právě na „železnou“ neděli. A jak bylo patrné 

dle návštěvnosti, setkala se tato změna s po-

zitivním ohlasem a zájmem veřejnosti. Z toho 

máme velkou radost.

Už jste někdy přemýšleli, zda se dají zvlád-

nout dva roky v  jednom? Že to není možné? 

ŠKOLNÍ OKÉNKO
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Výhledově plánujeme využít prostředky 

z  nastartovaného projektu Technologie při-

bližují poznání k rozvoji digitalizace výuky 

tak, aby byla pro děti atraktivní a zároveň je 

připravovala na budoucnost. V roce 2020 zre-

alizujeme další pobyt ve  škole v  přírodě. 
A na závěr roku připravujeme další z řady 

atraktivních a  veřejnosti oblíbených výstav 

a jarmarků Jak probudit Vánoce, které po-

řádáme v pětiletých cyklech.

Děkujeme rodičům, občanům, zastupite-
lům a  složkám obce za  spolupráci a  podporu 
v uplynulém roce a těšíme se na příležitosti roku 
nového. Přejeme všem příjemné prožití nadchá-
zejících svátků a  do  nového roku hodně zdraví, 
zdařilých tvůrčích počinů a pozitivní nálady.

Velmi pozitivně hodnotíme ak-

tivní přístup Klubu rodičů a  přátel 

školy, který v  tomto roce zorga-

nizoval řadu akcí i  pro veřejnost 

a podpořil školu v jejich aktivitách. 

Stejně tak cítíme trvalou podporu 

ze strany Úřadu městské části. Ten 

letos přispěl, mimo jiné, na  orga-

nizaci dvoudenního školního vý-

letu za památkami a atraktivitami 

Chřibska a Kroměřížska.

Jen dětí kdyby bylo víc! 
Máme pro ně ve škole jedineč-
né podmínky. Přesto se škole 

zatím daří vyvažovat místní defi-

cit žáky i  z  míst, která dosud byla 

mimo její působení. Plně profe-
sionálním týmem a vybavením 
přitom držíme krok s  velkými 
opavskými školami. O  tom 
ostatně svědčí i hodnotící zprá-
va České školní inspekce, která ve  škole 
na  jaře 2019 vykonávala svou kontrolní 
činnost. Naše zaměření na  vzdělávání 
a  výchovu směrem k  trvale udržitelné-
mu životu přináší pozitivní výsledky. 

Víte, že se „město“ inspirovalo například 

naší zelenou střechou na hospodářské budo-

vě a založilo podobnou na opavské sportovní 

hale? A  že náš projekt Jídlo, který zástupci 

školního Ekotýmu představili na  Opavském 

zastupitelstvu dětí a mládeže inspiroval k ná-

sledování i další opavské školy? To je pro nás 

oceněním mravenčí pedagogické práce, kdy 

se snažíme u  dětí budovat aktivní občan-

ské postoje na  úkor obyčejného spotřebitele 

a konzumenta současné společnosti.
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jsme tam chodili pravidelně zakrmovat, ať se 

nám drobní ptáci opět vrátí zpět do honitby. 

V  pískovně v  Jarkovicích byl zhotoven nový 

Krmelec na 150 kg potravy, dále byla udělána 

nová umělá nora, která je již 12. v naší honit-

bě. V  srpnu jsme za  pomoci krajských peněz 

vypustili několik párů koroptví. Zvěře, která 

měla na počátku tisíci-

letí v naší honitbě veli-

ký početní ústup - nyní 

se tato zvěř k nám po-

malu vrací a  tak jsme 

využili dotačního pro-

gramu, abychom její 

počty rapidně zvýšili. 

Dne 16.11. jsme 

tradičně uspořádali 

hon a  večírek. Po-

časí nám hodně vy-

šlo.  Na  honě se sešlo 

24  střelců, 11 honců 

a  5 psů. Nejdříve jsme 

udělali 2 leče na „Kam-

Náš mysli-

vecký půlrok byl 

ve znamení něko-

lika brigád a  spo-

lečenských akcí. 

O  prázdninách  

jsme na  hranici 

s  Holasovicemi 

postavili nová 

napajedla, kte-

rá by zvěři měla 

usnadnit přístup 

k vodě v letním období.  Došlo k opravě, zbo-

ření či nové výstavbě krmných zařízení. Nej-

větší  změny se udály v  honitbě na  Palhanci 

u  rybníků, kde jsme museli jedno krmné za-

řízení odstranit, dále jsme 2 opravili a  zbu-

dovali několik dalších přímo na  vodní hladi-

ně. V  období jarních až podzimních měsíců 

MYSLIVECKÝ PŮLROK
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plech“, odkud jsme se vydali přes mlýnský 

lesík zpět k autům. Přejeli jsme k vodárenské-

mu lesíku a  pak jsme postupovali od  chatek 

směrem k  Držkovicím. Pak následovala sva-

činka v  Hostinci Vlaštovka. Poslední leč byla 

u Salvatoru a končila na „uličce lásky“. Celkem 

byla střelena 1 liška, 5 zajíců a 4 bažantí ko-

houti z volného chovu. 

Od  17 hodin do  brzkých ranních hodin 

proběhl v kulturním sále ve Vlaštovičkách my-

slivecký večírek. Na  programu bylo pasování 

na  myslivce, kterými se stali Sára Kozáková 

a  Martin Žídek, pasován na  střelce spárká-

té zvěře byl Martin Žídek a  králem honu byl 

pasován Petr Zalibor. Následoval myslivec-

ký soud, jejímž předsedou byl pan Pavlík, 

u  něj se vystřídalo mnoho hříšníků z  honu. 

Poté byla vyhodnocena soutěž pro nejmladší 

účastníky – děti, které měly za  úkol nakres-

lit obrázek s  mysliveckou tématikou, všichni 

kreslíři byli oceněni. Předposledním bodem 

programu byla vtipná scénka z Krkonošských 

pohádek (v hlavních rolích: Krakonoš – René 

Holuša, Trautenberk – Ferdinand Uvíra, Kuba 

– Petr Zalibor, hajný – Jaroslav Bohačík, Anče 

– Lucia Zaliborová, Sojka – Petr Curylo a Ve-

černíček – Stanislav Král). Závěr patřil tom-

bole, která byla díky obyvatelům Vlaštoviček, 

Vávrovic a několika sponzorů opět hodně bo-

hatá.  K tanci a poslechu hrál DJ Miško.

1



JUBILANTI

LEDEN
Janotka Vladimír (50 let)

Poláková Kamila (50 let)

Vidličková Marie (55 let)

Jaglarzová Jarmila (60 let)

Schreierová Marie (60 let)

Galvas Ervin (70 let)

Otýpka Josef (70 let)

Hornungová Marie (75 let)

Giligová Anna (80 let)

Stencek Adolf (80 let)

ÚNOR
Repková Renáta (50 let)

Šenková Hana (50 let)

Cejpková Zdeňka (50 let)

Běhavý Karel (55 let)

Grigarová Šárka (55 let)

Vrbický Jan (65 let)

Gebauerová Ludmila (65 let)

Matějek Ferdinand (70 let)

Demelová Milena (75 let)

BŘEZEN
Magrlová Ludmila (70 let)

Romfeld Oldřich (70 let)

Kružberská Květoslava (80 let)

Ficková Drahomíra (96 let)

• Účast na schůzce dozorčí rady TS Opava, schůz-

ka kontrolní komise pro informační technolo-

gie na Magistrátu města Opavy.

• Tradiční schůzka vedení statutárního města se 

starosty všech městských částí.

• Schůzka u Sokolovny, na které se projednaly 

technické možnosti opravy stávající parkovací 

plochy.

• Zajištění cenových nabídek na doplnění vánoč-

ní výzdoby.

• Pořízení nového herního prvku na dětské hřiště 

na Karlovci.

• Příprava formulářů pro dotace na rok 2020.

• Příprava podkladů pro každoroční inventury.

• Ořezání mirabelky v areálu školy, dřevo poslou-

žilo dětem k výrobě podzimáčků.

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

Úřad městské části Vávrovice bude v  období od  23.12.2019 do  5.1.2020 uzavřen. 

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

nebo e-mailem. Kontaktní údaje naleznete níže.


