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Dětský karneval, masopustní průvod mateřinky,

ples městské části a rozkvetlé krokusy v parku ve Vávrovicích
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KALENDÁŘ AKCÍ

DEN DĚTÍ (SPORTOVNÍ ODPOLEDNE)
30.5.2020, 14:00 hod., areál SDH v Držkovicích

NECKYÁDA 2020
27.6.2020, 14:00 hod.

Plavba netradičních plavidel po řece Opavě. Start plavidel můžete sledovat od 14:00 hodin 

na mostě v Držkovicích. Cílovou stanicí je areál Sokolovny ve Vávrovicích, kde je připraven 

zábavný program pro děti i dospělé. Na Vaši účast se těší hasiči z Vávrovic a klaun KALIMERO.

RYBÁŘSKÝ PĚTIBOJ 2020
4.7.2020, 14:00 hod., na fotbalovém hřišti FK Nova ve Vávrovicích

PIVNÍ SLAVNOSTI
10.7.2020, 16:00 hod., v areálu Sokolovny ve Vávrovicích

ZÁBAVA SE SKUPINOU MARATON
17.7.2020, 19:30 hod., v areálu Sokolovny ve Vávrovicích

Pořádá TJ Sokol Vávrovice

EXHIBIČNÍ UTKÁNÍ BOBO TEAM  –  GALUS TEAM
25.7.2020, 16:00 hod., hřiště FK NOVA Vávrovice

Memoriál u příležitosti 23. výročí úmrtí Václava Laiferta.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC, STAVĚNÍ MÁJE, MSP 2020
Plánované pálení čarodějnic (30.4.2020) i stavění máje u Hasičské zbrojnice na 

Palhanci (1.5.2020) je s ohledem na aktuální situaci zrušeno.
Zrušeny byly rovněž všechny soutěže Moravskoslezského poháru

v požárním sportu až do 30.6.2020.

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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vě projektu pro 

opravu zpevněné 

plochy u Sokolov-

ny a opravu pro-

storu hospody. 

Započala oprava 

dětského hřiště 

na Karlovci včetně 

výměny proléza-

ček, opravy pís-

koviště a doplnění laviček a košů. Z důvodu omezeného 

provozu Technických služeb je však oprava pozastavena, 

stejně jako opravy již vyznačených výtluků na silnicích.

Pomalu začínáme plánovat letní slavnosti naší měst-

ské části, které věřím, že se budou konat. To se však nedá 

říct o akcích, které jsou uvedeny v kalendáři akcí na před-

chozí straně. Jejich konání bude potvrzeno podle celkové-

ho vývoje situace v celé zemi.

Chtěl bych poděkovat všem spoluobčanům za dodr-

žování bezpečnostních nařízení vlády, pracovníkům školy 

za přípravu domácí výuky, ženám, které i v naší městské 

části usedly k šicím strojům a vyrábějí ochranné roušky.

Přeji nám všem, abychom tuto nelehkou dobu pře-

čkali  ve zdraví  a v co nejkratší době se vrátili k běžnému 

životu, který nám připadal tak samozřejmý. Apeluji 

na všechny, aby dodržovali veškerá nařízení a chránili tak 

sebe a neohrožovali své okolí. Věřím, že společným postu-

pem a úsilím překonáme toto složité období.

Na závěr bych vám všem chtěl popřát klidné Veli-

konoce, i když vím, že letos bohužel bude tento tradiční 

svátek vypadat jinak, než jsme byli zvyklí.

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

naši zemi i celý svět zasáhla pandemie koronaviru, 

která od základu změnila naše životy. Věci, které byly sa-

mozřejmostí, jsou nyní omezené nebo zakázané. Je ome-

zen volný pohyb, máme zavřenou základní i mateřskou 

školu, zastavil se kulturní a společenský život, mnohde 

neběží ani výroba. Po více než dvanácti letech jsou zavře-

né oba hraniční přechody do Polska a zastavil se tak i čilý 

ruch zejména pracovních sil mezi oběma zeměmi.

Úřad naší městské části je uzavřen pro veřejnost, veš-

keré potřeby je potřeba řešit telefonicky nebo e-mailem. 

Zrušeny byly domluvené pronájmy Kulturního domu 

v Držkovicích, Domu služeb ve Vávrovicích i v Sokolovně. 

Odložen je termín přistavení velkoobjemových kontej-

nerů a nekonalo se ani březnové zasedání zastupitelstva.

Posunut je i termín výběru poplatků ze psů, který je 

dočasně možný zaplatit pouze elektronicky po domluvě 

s naší ekonomkou.

Aktuální informace o vládních nařízeních jsou hoj-

ně prezentována v médiích. Protože se poměrně často 

mění, rozhodli jsme se o  nich neinformovat například 

naším rozhlasem. Všeobecné informace, ale také kon-

takty pro pomoc s nákupy či poradenskou činnost, lze 

najít na stránkách města na adrese www.opava-city.cz/

koronavisus/, po celé městské části jsme roznesli letáky 

vydané magistrátem našeho města.

Před vydáním mimořádných opatření proběhly val-

né hromady SDH Držkovice, Vávrovice a Palhanec, kterých 

se vedení obce pravidelně zúčastňuje. V polovině února 

proběhl tradiční ples městské části a rovněž ples hasičů 

v Držkovicích. Pro nejmenší uspořádal klub rodičů dětský 

karneval s kouzelníkem, který se stejně jako loni těšil velké 

účasti.

Z investičních akcí proběhla oprava podlahy Kultur-

ního domu v Držkovicích. Pokračujeme rovněž v přípra- starosta



4

Zastupitelé rovněž schválili nákup vybavení 

pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů a dota-

ce pro občanská sdružení pro rok 2020.

Zastupitelé neschválili žádost p.  Jakuba 

Zjowina o  průjezdu mostu ve  Vávrovicích. Dů-

vodem je celoroční provoz zájemce a opakovaná 

nespokojenost občanů při provozu nákladní do-

pravy přes tento most.

Dvanácté zasedání zastupitelstva se 

konalo 28.1.2020 za  přítomnosti všech za-

stupitelů. Zastupitelé schválili výmalbu  a vy-

broušení a  přelakování podlahy Kulturního 

domu v  Držkovicích. Dále rozhodli o  prodeji 

části pozemku par. č. 674/2 v  k.ú. Vávrovice 

za  podmínek daných odborem hlavního ar-

chitekta.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Magistrát města Opavy oznámil na  konci 

ledna zahájení společného řízení týkajícího se 

nástavby a  stavebních úprav bytového domu 

na  Karlovecké 19. Toto bylo důvodem vzniku 

Protestu a  nesouhlasu občanů Karlovce a  Pa-

lhance s navrženou nástavbou a stavební úpra-

vou bytového domu, který podepsalo více než 

100 občanů naší městské části.

Dokument uvádí, že stavba má vliv na  své 

okolí, zejména z  důvodu hlučnosti a  chování 

obyvatel tohoto domu, nepořádku u  nádob 

na  odpady a  před domem. V  letních měsících 

zde opakovaně zasahovala městská policie z dů-

PROTEST A NESOUHLAS OBČANŮ
vodu nevhodného chování nájemníků (hádky, 

potyčky). V dokumentaci je rovněž uveden vznik 

4 parkovacích míst ve dvoře, což je nedostatečné 

pro 16 bytů.

Kromě toho odeslalo odboru výstavby ne-

souhlasné stanovisko i  vedení naší městské 

části. V  březnu proběhla schůzka vedení obce 

s majitelem tohoto domu. Následovala návštěva 

bytového domu, při které nebyly zjištěny žádné 

závažné nedostatky.

Nesouhlas obyvatel ani městské části 

bohužel nemá na rozhodnutí odboru výstav-

by vliv.

V  době nouzového stavu došlo k  uza-

vření mostu do  Polska ve  Vávrovicích 

i  v  Držkovicích. V  Držkovicích je na  mostě 

betonový zátaras, ve  Vávrovicích hlídají 

policisté.

Policistům, kteří na české straně dodr-

žování zákazu přecházení hranic hlídají, 

zajišťují pracovníci úřadu městské části 

pravidelně drobné občerstvení.

UZAVŘENÍ HRANIČNÍCH MOSTŮ
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Kulturní dům v  Držkovicích prošel opra-

vou - přebroušena a nalakovaná byla dřevěná 

podlaha v  sále, celá budova pak byla nově 

vymalovaná.

Pravidelnou jarní údržbou prošla rovněž 

všechna dětské hřiště, přičemž na  dětském 

hřišti na Karlovci se právě buduje nový dome-

ček, opraveno bude pískoviště, doplněny la-

vičky a odpadkové koše. Náklady na renovaci 

původního domečku by byly neúměrně vyso-

ké, proto zastupitelé rozhodli o  jeho výměně 

za nový. 

OPRAVY A INVESTICE

V průběhu letošního roku je naplánována 

oprava plochy za  Sokolovnou ve Vávrovicích, 

která by měla být vydlážděna a  bude sloužit 

pro parkování vozidel. Aktuálně došlo k  při-

pomínkování rekonstrukce prostor hostince 

v  Sokolovně, která by mohla začít na  konci 

letošního roku.

V plném proudu měla být oprava výtluků 

na  komunikacích. Rozsah oprav je patrný ze 

zeleně označených úseků. S ohledem na ome-

zený provoz Technických služeb, které měly 

opravu provádět, došlo k posunu těchto prací.

Stejně jako v  předchozích letech měly 

být na začátku dubna přistaveny velkoob-

jemové kontejnery na  biologický odpad. 

S  ohledem na  omezenou činnost Technic-

kých služeb je však přistavení kontejne-

rů zrušeno. Od 1.4. jsou již opět otevřeny 

sběrné dvory, na ulici Přemyslovců v Jaktaři 

je sběrný dvůr otevřen denně kromě neděle 

od 11 do 17.30 hod.

Od  úterý 31. března jsou opět vyváženy 

hnědé popelnice na bioodpad. Tyto se budou vy-

KONTEJNERY NA ZAHRADNÍ ODPAD
vážet vždy v úterý pouze v sudé týdny. Směsný 

odpad (zelené popelnice) se vyváží pravidelně 

každé úterý.

Rádi bychom znovu upozornili na černé po-

pelnice s  oranžovým víkem na  použitý potra-

vinový olej, které jsou umístěné v  Držkovicích 

u  kaple, ve  Vávrovicích u  hasičské zbrojnice, 

na  Palhanci u  Ski servisu Jaglarz a  na  Karlovci 

u kaple. Olej do těchto popelnic dávejte v plas-

tových obalech, nejlépe v použitých PET lahvích 

od nápojů.
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PRONÁJEM

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

 35 Kč 

na osobu/1 hod.

1100 Kč

na den

550 Kč 

na den

* Občanská sdružení  se sídlem v MČ mají použití zařízení zdarma. 

Vávrovice – Dům služeb, Jantarová ulice č. 40
Společenská místnost 
(kapacita 36 míst)

od Pá 15 h do Ne 12 h do 12 hodin
každý den 

navíc
zimní 

období

letní 

období

zimní 

období

letní 

období

1000 Kč 750 Kč 400 Kč 300 Kč 300 Kč

Nebytový prostor 
(2 místnosti v přízemí vlevo)

do 5 hodin

200 Kč

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

každý den 

navíc
zimní 

období

letní 

období

zimní 

období

letní 

období

2 000 Kč 1 600 Kč 1 000 Kč 800 Kč 600 Kč

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

PŮJČOVNÉ (Doba zapůjčky max. 3 dny)

Párty stan 8 x 5 m 500 Kč 

Pivní set 50 Kč 

Židle 6 Kč/kus

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ (splatný nejpozději do 30. září 2020)

Základní sazba za prvního psa 600 Kč

Sazba za druhého a každého dalšího psa téhož poplatníka 900 Kč

Základní sazba pro důchodce 200 Kč

Sazba za druhého a každého dalšího psa pro důchodce 300 Kč

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ OD 1. 1. 2020
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T. J. Sokol Vávrovice pořádal v  sobotu 

7. 3. 2020 v  Tenisovém centru Opava na Kar-

lovecké ulici již jedenáctý ročník turnaje 

v  badmintonu – čtyřhra smíšených dvojic, 

kdy podmínkou pro účast v  turnaji bylo, aby 

alespoň jeden z  páru měl trvalé bydliště 

v  městské části Vávrovice (Držkovice, Karlo-

vec, Palhanec, Vávrovice).

Turnaj byl spolufinancován formou dotace 

z  Úřadu městské části Vávrovice. K  turnaji se 

přihlásilo třináct párů a hrálo se tzv. „švýcar-

ským systémem“ na  dva hrané sety s  bodo-

vanou „lepší prohrou“ (poražený v  setu získá 

V BŘEZNU PROBĚHL DALŠÍ ROČNÍK TURNAJE V BADMINTONU
bod, pokud uhraje 12 a více míčků) a celkem 

sedm kol.

Vyhodnocení výsledků proběhlo v  Soko-

lovně ve  Vávrovicích, kde byly pro nejlepší 

páry připraveny věcné ceny.

V  turnaji zvítězili Dana Schreierová 

a  Aleš Holas. Na  druhém místě skončili Eva 

Draisaitlová a  Vítězslav Černín. Třetí příčka 

patřila Barboře a Tomáši Miksteinovi a Vla-

ď ka a  František Kubišovi obsadili čtvrtou 

příčku.

Ivo Schreier,
starosta Sokola Vávrovice

Do odvolání nebude společnost SmVaK 

Ostrava fyzicky odečítat stav vodoměrů. Za-

městnanci tak nebudou vstupovat do domác-

ností odběratelů, ale budou odběratele kon-

SMVAK – OPIS VODOMĚRŮ
taktovat telefonicky. Zákazníci mohou sami 

nahlásit stav vodoměru telefonicky  bezplat-

né lince 800 292 400 nebo elektronicky na 

webu www.smvak.cz.
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Více informací o všech službách společnosti 

naleznete na www.czp-msk.cz.

Centrum pro zdravotně postižené Moravsko-

slezského kraje o.p.s provozuje půjčovnu kom-

penzačních pomůcek, ve  které lze na  nezbytně 

nutnou dobu zapůjčit celou řadu pomůcek.  

V  Opavě má tato obecně prospěšná společnost 

sídlo na Liptovské 21 v Opavě-Kylešovicích, kde 

je možné po  předchozí domluvě zapůjčit např. 

francouzské hole, sprchové nebo vanové sedač-

ky, klozetová křesla, chodítka, invalidní vozík, 

schodolez, mobilní elektrický zvedák a další.

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Služba je určena pro osoby starší 70 let pro 

dopravu do  lékařských a  rehabilitačních zaříze-

ní, na úřady a další nezbytná místa. Cena služby 

je 30 Kč za osobu. Po 6 měsících provozu dojde 

k jeho vyhodnocení, po kterém se předpokládá, 

že dojde k rozšíření i na městské části.

Od  začátku února působí v  Opavě v  rámci 

Městského dopravního podniku Opava služba 

nazvaná Senior Taxi. Tato služba je prozatím ur-

čena pouze pro občany Opavy včetně Kylešovic, 

Jaktaře a Kateřinek. Pro občany městských částí 

prozatím není poskytována.

SENIOR TAXI V OPAVĚ

kvetlo množství bílých a žlutých krokusů. Výsadba byla 

koncipovaná tak, aby květiny a keře kvetly postupně.

S příchodem jarních měsíců se v plné kráse uka-

zuje rekonstruovaný park ve Vávrovicích. Jako první vy-

PARK VE VÁVROVICÍCH SE UKAZUJE V CELÉ KRÁSE
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V první březnový den jsme skoro jako poslední 

v okolí stihli pro děti ve spolupráci s úřadem měst-

ské části uspořádat karneval. Jsme moc rádi, že 

vše vyšlo. Účast byla stejně jako loni opět hojná, 

o  to víc jsme rádi, že jsme se vrátili zpět do  So-

kolovny, kde jsme se všichni krásně vešli. Věřím, 

že i našim malým prckům, kteří teď spolu s námi 

prožívají nelehké období, se líbil kouzelník a dou-

fáme, že malou cenu v tombole si odnesl každý.

Protože je momentálně stav takový, jaký je 

a nikdo neví, kdy se vše začne vracet do „normá-

lu“ a  budeme se moci zase setkávat na  společ-

MAŠKARNÍ KARNEVAL
ných akcích, přeji Vám všem za klub rodičů hodně 

zdraví, pevné nervy s dětmi doma, kterým, ač to 

třeba nahlas ještě nepřiznají, chybí kamarádi ze 

školky a školy, i ti kantoři, kteří je určitě se školou 

prudí mnohem méně, než my rodiče, kteří se s tím 

v rámci možností pereme s nejlepším svědomím 

a velkým úsilím.

Nám všem obecně pak přeji ohleduplné sou-

sedy, abychom se brzy opět mohli vidět na oblí-

bených obecních akcích, nebo jen tak venku při 

procházce po okolí. Držte se!

Lucie Becková, předsedkyně KRPŠ
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v týdnu kooperují „na dálku“ tak, aby každý týden 

připravili přehledné a srozumitelné vzdělávací plá-

ny pro jednotlivé ročníky a  poskytli přístup k  dal-

ším potřebným informačním zdrojům. Úkoly jsou 

upravovány tak, aby v co nejmenší míře přenášely 

přílišnou zátěž na rodiče, aby je žáci dokázali řešit 

samostatně. Koneckonců jsou zvyklí u  nás tímto 

stylem pracovat. Samozřejmě s ohledem na jejich 

věk a míru osvojených schopností a dovedností učit 

se. 

To, co ovlivní čas a  běh událostí po  návratu 

k  běžnému režimu, je momentálně změna for-

my zápisu dětí do 1. ročníku pro příští školní rok. 

Zápis letos proběhne bezkontaktně formou 
elektronického podání žádosti v náhradním 

 Lavice jsou prázdné. Ruší se jedna aktivita 

za druhou. A může se zdát, že konec tohoto stavu 

je zatím v nedohlednu. Překvapilo to všechny a asi 

není nikdo, kdo by s takovou situací předem počítal 

a byl na ni připraven. A přesto, i když čas plyne stej-

ným tempem, život se nějak zpomalil.

Tím nejdůležitějším je v těchto dnech ochrana 

zdraví. To je třeba mít na  paměti, abychom se co 

nejdříve mohli vrátit k obvyklému životu. A dobrá 

nálada.

Od  prvního vyhlášení mimořádných opatření 

přistoupila škola ke změně poskytování informací, 

kontaktů  a přístupu ke vzdělávácím plánům svým 

žákům a jejich rodinám. Nyní pracujeme s variantou 

vzdělávacích plánů do Velikonoc. Během této doby 

se intenzivně budeme věnovat tomu, jak zajistit 

rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na individu-

ální potřeby žáků v  improvizovaných podmínkách 

v případě prodloužení nouzového stavu.

Tady je na  místě poděkování rodičům 
za jejich součinnost při zachování kontinuity 
výuky v domácím prostředí. Pedagogové spolu 

ŠKOLA

0
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posunutém termínu od  27. – 30.  4.  2020. 
Zájemci z  řad rodičů o  vzdělávání na  naší škole 

najdou všechny potřebné informace na stránkách 

www.zsvavrovice.cz.

Věříme, že plánovaný pobyt v  přírodě počát-

kem června již vyjde a budeme tak moci rodičům, 

alespoň na  pár dnů, dodat chvíle klidu. A  o  své 

nepřijdou ani děti, které se z nejrůznějších důvodů 

nebudou moci výjezdového pobytu účastnit. Pro ně 

bude pokračovat plynulá výuka ve škole.

Tak docela se škola zase neuzavřela. Využí-

váme této příležitosti k realizaci oprav a údržby 

a snažíme se tak podpořit fi rmy, které přichá-

zejí o zakázky. Přizpůsobujeme se situaci a za-

hajujeme tak například realizaci sanace zdiva 

proti vzlínající vlhkosti, dezinfi kujeme veškeré 

prostory, hračky, učební pomůcky a  musíme 

také zastoupit chybějící žáky při údržbě zahra-

dy v rámci praktických činností. Ještě před uza-

vřením školy jsme stihli odevzdat zpracovanou 

žádost na  Euroregion Silesia o  fi nanční pro-

středky na  realizaci mezinárodního projektu 

s partnerskou školou v polské Ratiboři v novém 

školním roce.

Přátelé, připojujeme se k  pozitivním 
a optimistickým výzvám, které dnes všude 
zaznívají – „spolu to zvládneme“ a těšíme 
se na shledanou v lepších časech.

Mgr. Pavel Gregor, ředitel školy

1
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„ Medvěde, medvěde,

 kdopak tebe povede?“

Kdo tou naší obcí projde,

ke každému domu dojde?

Půjde se mnou vodník, víla,

u každého rád zazpívá.

To jdou naše děti obcí,

s masopustem už se loučí.

Takto oznamovaly děti naší 

mateřinky svůj masopustní prů-

vod. V  letošním roce vzhledem 

k  nepříznivému počasí nemohli 

malí maškaráčci dojít ke každému 

domu. Nejen malým dárečkem 

a  písničkou, ale i  takto chceme 

poděkovat všem naším přízniv-

cům a věříme, že příště potěšíme 

i ty, ke kterým jsme letos nedošli. 

Maškaráčci z mateřinky

MASOPUSTNÍ PRŮVOD VÁVROVICKÉ MATEŘINKY

2
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Poslední únorový den proběhla 

v  Sokolovně ve  Vávrovicích schůze 

9. okrsku Pavla Křižkovského Sdružení 

hasičů Čech, Moravy a Slezska, na kte-

ré se po pěti letech volilo nové vedení. 

Jako starosta skončil z důvodu vyššího 

věku Alois Bartkovský, stejně tak jeho 

manželka Marie, která byla dlouhole-

tou hospodářkou okrsku. Za městskou 

část oběma za  dlouholetou činnost 

poděkoval starosta Miroslav Kořistka, 

který jim předal i zarámované podě-

kování.

Novou starostkou okrsku se stala 

paní Kramná, velitelem zůstal Marek 

Bartusek z SDH Vávrovice.

Kromě schůze došlo v  minulých 

dnech rovněž k předání nových přileb 

pro jednotky SDH Palhanec a Vávrovi-

ce. Konkrétně se jedná o 12 ks přileb 

Heros-titan Basic Plus a 12 ks svítilen 

Peli 3315Z0 led v celkové ceně nece-

lých 120.000 Kč. Tato částka byla hra-

zena z rozpočtu městské části.

SCHŮZE 9. OKRSKU PAVLA KŘIŽKOVSKÉHO

13
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v  Bruntále, kde proběhl mini turnaj v  malé 

kopané mezi kluky. Nejúspěšnější byla čtveřice 

Kořinek David, Schneider Jan, Lichovník Jan 

a Matějček Marcel.

Poslední 2 tréninkové dávky byly v  rámci 

přátelských zápasů. Nejdříve se Starou Vsí a poté 

s Horním Benešovem, oba zápasy skončily stejně  

– plichtou 3:3. V rámci regenerace a zábavy kluci 

navštívili bowling a aquacentrum v Hotelu Slunce.

Opět po  roce se fotbalisté z  Vávrovic vydali 

na  soustředění. Lokalita byla jasná – Nové Pole 

u Rýmařova. Osvědčená chata, prostředí a aktivity.

Kluci absolvovali celkem 7 tréninkových 

jednotek. Z  toho byly 3 kondiční běhy, kdy 

kluci uběhli skoro 30 km. Jeden trénink byl 

na  umělé trávě v  Rýmařově, který byl vedený 

hodně na  dynamiku a  zakončený fotbálkem. 

Pátá tréninková jednotka proběhla v  tělocvičně 

SOUSTŘEDĚNÍ V NOVÉM POLI

g qj p

Stejně jako v minulých letech upozorňuje-

me na povinnost uhradit poplatek za psy. Tento 

je obvykle splatný do konce března, s ohledem 

na současnou situaci je jeho splatnost odlože-

na do 30.9.2020.

Pokud jste poplatek ze psů doposud 

neuhradili, můžete kontaktovat úřad městské 

části na  čísle 604 229 418 nebo e-mailem na 

adrese vavrovice@opava-city.cz, kde vám 

sdělíme platební údaje pro bankovní převod.

Dále upozorňujeme, že je potřeba nahlásit 

nejlépe e-mailem nebo telefonicky čísla čipů va-

šich psů, které jsou povinné od začátku letošního 

roku.

Pravidelné očkování psů se bude konat v Držko-

vicích v sobotu 2.5. od 9 hodin, objednávky je mož-

né nahlásit u paní Anny Fiedlerové. Ve Vávrovicích 

se bude očkovat v neděli 3.5. od 8 hodin, objednáv-

ky je možné nahlásit osobně u paní Marty Pruskové 

nebo na telefonním čísle 737 442 887.

POPLATKY A OČKOVÁNÍ PSŮ
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kteří zakládali po revoluci znova samostatné sdru-

žení ve Vávrovicích a Vlaštovičkách. Zároveň jediný 

žijící člen přímo z Vávrovic, který vzhledem ke své-

mu zdraví se již aktivně v myslivosti neangažuje. 

V  únoru naši členové zvládli 2 další akce. 

Obě na  konci února. Zbudovali na  palhaneckých 

„kamplech“ další umělou noru. 

A zároveň ještě jednu na katastru 

ve Vlaštovičkách spravili. Poslední 

únorový víkend se naši členové 

sešli ke každoročnímu sčítání zvě-

ře, kdy je vždy jednou za rok třeba 

zkontrolovat stavy drobné a spár-

katé zvěře.

Po  listopadovém večírku náš myslivecký 

spolek čekaly další akce. Přesně na Štědrý den 

jsme v dopoledních hodinách na dvou místech 

uspořádali krmení zvěře.  Jedno s  pomocí 

palhaneckých hasičů v  jejich hasičárně, kde 

se sešlo 8 dětí a  několik dospělých, kteří si 

udělali procházku k  vodárenskému lesíku 

a na kample. Ve Vlaštovičkách se sešlo kolem 

40 lidí, kromě dětí a  dospělých z Vlaštoviček 

i  mládež z  dětského domova ve  Velkých 

Heralticích. Jejich cesta směřovala do  lesíka 

na Jamnici a končila v restauraci Vlaštovka. 

Předposlední den v  roce jsme na  střelnici 

v  Jamnici uspořádali Silvestrovské střelby. Nej-

dříve se však udělalo tradiční myslivecké kolečko 

kolem rybníků. Byla ulovena jedna liška. Akce 

se zúčastnilo na 80 lidí, většina z nich si vyzkou-

šela střelbu na  asfaltové holuby.  

V soutěži zvítězili všichni, šlo hlav-

ně o zábavu. Na této akci ofi ciálně 

oslavil 40. narozeniny náš člen 

David Kuchař. 

V  oslavách narozenin se po-

kračovalo i  v  lednu, kdy měl rov-

ných 80 let pan Adolf Štencek. 

Jeden z  posledních žijících členů, 

ZIMA U MYSLIVCŮ



JUBILANTI

BŘEZEN
Rychtová Jitka (50 let)

Magrlová Ludmila (70 let)

Romfeld Oldřich (70 let)

Kružberská Květoslava (80 let)

Ficková Drahomíra (96 let)

DUBEN
Kaniok Pavel (55 let)

Bartusková Ludmila (55 let)

Schölzig Pavel (60 let)

Balová Magda (70 let)

Blaga Bohumil (70 let)

Kuča Zbyněk (90 let)

KVĚTEN
Vavrlová Pavlína (50 let)

Mořkovská Kamila (50 let)

Beneš Jan (50 let)

Fitzek Petr (50 let)

Šenk Ladislav (55 let)

Blaščík František (55 let)

Šindler Jaroslav (60 let)

Hanel Emerich (65 let)

Beneš Jiří (65 let)

Šindler Jiří (75 let)

Černín Josef (80 let)

Slanina Rudolf (94 let)

ČERVEN
Trojanová Radmila (50 let)

Hanuš Jan (50 let)

Mrusková Helena (50 let)

Kuzník Radomír (60 let)

Ficová Jana (60 let)

Suchánek Ivan (65 let)

Komárková Milena (65 let)

Gebauer Josef (70 let)

• Setkání zaměstnanců úřadu městské části 

s klubem důchodců.

• Vypnutí osvětlení vánočních stromů a výzdoby 

na sloupech veřejného osvětlení.

• Schůzka dotační komise, vyhodnocení akcí 

a rozdělení dotací na schválené akce.

• Tradiční schůzka vedení města se starosty 

všech městských částí.

• Zajištění cenové nabídky na projektovou 

dokumentaci na osvětlení cyklostezky a ulice 

Novosvětské (novostavby).

• Zajištění plesu, nákup tomboly a oslovení 

sponzorů.

• Pravidelná účast na schůzkách dozorčí rady 

TS Opava a v IT komisi Magistrátu města Opavy.

• Byly provedeny revize komínů a plynových 

kotlů ve všech budovách městské části.

• Schůzka s majitelem ubytovny na Karlovci, 

diskuze nad problémy, které způsobují někteří 

z nájemníků.

• Projednání a schválení odložení splatnosti 

poplatku za popelnice do 30.11.2020.

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


