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KALENDÁŘ AKCÍ

IV. VÁVROVICKÉ ROCKOVÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
10.7.2020, 16:00 hod., areál Sokolovny ve Vávrovicích

Vystoupí skupiny: Nitrocel, Salmonela Bitch, Tartar  O:S, S.B.D., Sentera, Dekolt, Kazgaroth, 

Defi be, Demos, Gloomy Sunday a Mistral. Čeká Vás bohaté občerstvení pro děti i dospělé, 

široká nabídka piv za přijatelné ceny, soutěže nejen při pití piva. Grilované a uzenářské 

speciality Mistra Ondřeje. Atrakce pro děti. Děti vstup zdarma, dospělí 99 Kč.

NOVA CUP 2020 TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
18.7.2020, 9:00 hod., fotbalové hřiště FK Nova ve Vávrovicích

ZÁBAVA SE SKUPINOU MARATON
18.7.2020, 20:00 hod., areál Sokolovny ve Vávrovicích, pořádá TJ Sokol Vávrovice

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

Memoriál u příležitosti 23. výročí úmrtí Václava Laiferta.  Pro děti budou připraveny zábavné atrakce.

ZÁBAVA SE SKUPINOU MISTRAL - LEGENDY A HOSTÉ
31.7.2020, 20:00 hod., areál Sokolovny ve Vávrovicích

ZRUŠENO – RYBÁŘSKÝ PĚTIBOJ 2020 
18.7.2020, fotbalové hřiště FK Nova ve Vávrovicích

ZRUŠENO – TROKYÁDA
25.7.2020, hasičský areál na Palhanci

ZRUŠENO – VELKÝ DĚTSKÝ DEN NA PALHANCI
22.8.2020, hřiště TJ Palhanec

ZRUŠENO – SLAVNOSTI MČ VÁVROVICE NA PALHANCI
29.8.2020, hřiště TJ Palhanec

Veškerá bezpečnostní nařízení a opatření proti COVID-19 zajišťují na výše uvedených akcích pořadatelé.

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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Od 1.8. dochází ke změně otevíra-
cí doby pošty Vávrovice:

tovních služeb, 

které by jinak 

byly na  konci 

srpna zrušeny.

V posled-

ních dnech nás 

opět vystrašila 

velká voda, 

která se na-

štěstí zastavila 

těsně pod hranicí 1. povodňového stupně. Spolu 

s dobrovolnými hasiči stav hladiny monitoruje-

me, o předminulém víkendu jsme pak postupně 

zajišťovali vyproštění tří stromů u mostu v Drž-

kovicích a zároveň asistovali při čerpání vody při 

požáru seníku u Vlaštoviček. Všem zasahujícím 

hasičům děkuji za odvedenou práci.

Deštivé počasí nás trápí i při sečení trávy, 

kterou aktuálně udržují na našich pozemcích tři 

zaměstnanci. Na letní měsíce hledáme do údrž-

by posily - zájemci nás mohou pro více informa-

cí kontaktovat.

Přeji Vám všem pěkné prožití prázdninových  

měsíců.

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

máme za sebou období, které výrazně ovliv-

nilo naše životy. Postupně se uvolnila opatření, 

která byla zavedena a  vše se pomalu vrací 

do  starých kolejí. Od  poloviny června zmizely 

zátarasy na  hraničních mostech a  obnovil se 

volný pohyb osob mezi Polskem a  Českou re-

publikou.

V  naší městské části jsme opět otevřeli 

sportoviště i  Kulturní dům pro rodinné oslavy. 

Řada akcí však byla z  preventivních důvodů 

zrušena, což se týká i  Slavností městské části. 

Protože se v  době objednávání atrakcí a  pla-

cení záloh interpretům nevědělo, jaké budou 

na  konci prázdnin podmínky pro konání takto 

velkých akcí, rozhodli jsme se spolu se zastupi-

teli letošní slavnosti zrušit. Program, který jsme 

připravovali několik měsíců, se tak uskuteční o 

prázdninách v příštím roce.

V  rámci opatření týkajících se koronaviru 

jsme podpořili naši školu v  nákupu dezinfekč-

ních prostředků, na  konci května byly všechny 

budovy městské části dezinfi kovány aerosolem.

V období karantén a zákazů jsme se věnova-

li přípravě nových investičních akcí, jak si může-

te přečíst na dalších stranách Okénka. Od 1. září 

bude náš úřad zajišťovat chod základních poš- starosta

Od  1.7. do  10.7. bude z  důvodu 
dovolené úřad městské části uzavřen, 
v  případě potřeby je možné kontak-
tovat starostu nebo místostarostu te-
lefonicky či e-mailem, kontakty jsou 
uvedeny na poslední straně Okénka.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek a pátek

8:00 – 10:00, 14:00 – 17:00
8:00 – 10:00

8:00 – 10:00, 14:00 – 16:00
8:00 – 10:00
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na ulici Novosvětská. Dále zastupitelé schvá-

lili změnu využití dotace Klubu rodičů, která 

vznikla úsporou při pořádání dětského kar-

nevalu a  bude použita na  mikulášskou na-

dílku. Zastupitelé rovněž schválili mimořád-

nou dotaci pro Myslivecké sdružení Opavice 

Vávrovice na nákup chovných zajíců a nákup 

mrazicího boxu na ulovenou zvěř.

Patnácté zasedání zastupitelstva se 

zúčastnilo 7 zastupitelů, dva byli omluveni.

Zastupitelé schválili smlouvu s Českou 

poštou na Poštu Partner.

Schválen byl rovněž prodej pozemku 

v katastrálním území Palhanec parcelní číslo 

3254 o výměře 423 m2 majiteli sousedního 

pozemku pro lepší přístup na tento poze-

mek.

Všechny body jednání všech zastupitel-

stev byly schváleny jednomyslně.

Třinácté zasedání zastupitelstva se 

konalo 4.5.2020 za  účasti všech zastupitelů. 

Zastupitelé schválili záměr opravy a  doplnění 

mobiliáře dětského hřiště na  Karlovci, vypra-

cování projektové dokumentace pro veřejné 

osvětlení cyklostezky od Vávrovic až po  fi rmu 

Agrozem a  prodiskutovali prostorové řešení 

pohostinství v Sokolovně pro její rekonstrukci.

Zastupitelé dále schválili pronájem části 

pozemku ve  vlastnictví Statutárního města 

Opavy pro občasné parkování vozidel u dílny 

automechanika a  zřízení pracovního místa 

Ekonom úřadu městské části - administrativní 

pracovník při službě Česká pošta Partner.

Čtrnácté zasedání zastupitelstva se 

konalo 8.6.2020 za  účasti osmi zastupitelů, 

jeden byl omluven.

Zastupitelé schválili jmenovitou akci 

TS  Opava rozšíření veřejného osvětlení 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Dva požáry během dvou dnů museli řešit 
hasiči v  naší městské části. Nejprve lehnul 
popelem seník ZD Hraničář u  polní cesty 
na Vlaštovičky, načež shořely dva kontejnery 
na papír a  jeden na plasty u základní školy. 
Jeden z  kontejnerů na  papír přitom nebyl 
starý ani týden.

Nejen tyto dva požáry, ale i další v okolí 
způsobil žhář.

U  požáru seníku pomáhali naši hasiči 
z JSDH, kteří asistovali při čerpání vody k ha-
šení u Stříbrného jezera. Při požáru kontejne-
rů děkujeme sousedům za rychlé nahlášení 
požáru, čímž nedošlo ke větším škodám.

VE VÁVROVICÍCH ÚŘADOVAL ŽHÁŘ
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Těsně před ko-

laudací je nový srub 

v Sokolovně ve Váv-

rovicích, který bu-

dou využívat hasiči 

i úřad městské části 

jako sklad. U  So-

kolovny se rovněž 

připravuje projek-

tová dokumentace 

na  zpevněnou plo-

chu v prostoru mezi 

budovou a  řekou, 

kde se nyní tvoří 

po  dešti kaluže. 

Plocha bude vy-

dlážděna zámkovou dlažbou.

Dále je v  přípravě vybudování nového 

osvětlení hned na  dvou místech - na  uli-

ci Novosvětské v  části s  novostavbami bude 

do konce října vybudováno nové LED osvětle-

ní, hotová je projektová dokumentace a zho-

tovitelem budou v rámci jmenovité akce Tech-

nické služby Opava.

Projektová dokumentace se připravuje 

INVESTIČNÍ AKCE

i  na  osvětlení cyklostezky mezi Vávrovicemi 

a Palhancem, bude se jednat o 330 m dlouhý 

úsek.

Na vydání stavebního povolení čeká vjezd 

do  hasičské zbrojnice v  Držkovicích, jeho vy-

dání zdržely připomínky Policie České repub-

liky, čímž celá akce nabírá oproti plánu zpož-

dění. Hotovo by mělo být do konce letošního 

roku.

Česká pošta z  provozních i  ekonomických 

důvodu uzavírá některé menší pobočky, což se 

mělo týkat od 1.9. i pobočky ve Vávrovicích. 

Abychom o  poštovní služby v  obci nepřišli, 

zajistí úřad městské části tzv. Poštu Partner, kte-

rá bude nabízet základní poštovní služby. Služby 

bude zajišťovat pracovnice úřadu, na  provozní 

VE VÁVROVICÍCH BUDE POŠTA PARTNER

náklady bude přispívat Česká pošta, energie 

budou hrazeny z  rozpočtu městské části. Pošta 

Partner zůstane v prostorech stávající pošty.

V  rámci otevírací doby bude možné vyřizo-

vat i  záležitosti týkající se úřadu městské části 

(rezervace kulturního domu, Sokolovny, úhradu 

poplatků, dotazy apod.).
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V takové situaci chtít po učitelích, aby na-

plňovali ušlechtilé cíle vzdělávání, je naprostá 

„utopie“. 

Přesto mezi všemi těmi rouškami, dezin-

fekcemi, povinnými rozestupy, speciálními 

režimy upravujícím pohyb všech osob v budo-

vě školy jsme dospěli až k vysvědčení. 

Celá tato mimořádná situace přinesla také 

řadu podnětů a  impulzů, které by neměly 

zapadnout. Bude dobré je podrobit důsled-

né analýze a  vytěžit pozitiva, která bychom 

za běžné výuky tak snadno neobjevili.

Je třeba na  tomto místě poděkovat všem 

pedagogům za  to, jak se se změnou výuky 

rychle dokázali vypořádat. Děkujeme žákům, 

kteří se dokázali přizpůsobit a začali využívat 

technologie i k jiným smysluplnějším účelům. 

Děkujeme rodičům, kteří prohloubili svůj 

kontakt se školou a pomáhali se vzděláváním 

i s tolik potřebnou zpětnou vazbou.

Poděkování patří také Úřadu městské části, 

který materiálně pomohl škole se zabezpeče-

ním podmínek při obnovení prezenční výuky.

Přejme si teď hodně síly, optimismu a na-

děje do  dalších dnů. Sami jsme zvědaví, co 

přinese nový školní rok.

Užijte si všichni prima prázdniny.

Mgr. Pavel Gregor, ředitel školy

Příchodem prázdnin končí pro mnohé neleh-

ké období všelijakých omezení, které nám při-

nesla nová globální hrozba v  podobě pandemie 

„Covidu-19“. Po  chvilkové euforii všichni časem 

zjistíme, jak nás tento „výpadek“ z běžných kaž-

dodenních, často až rutinních činností „vykolejil“. 

Pro vzdělávání to byla obrovská zatěžkávací 

zkouška a pro žáky, učitele a rodiče nejnáročnější 

půlrok, jaký jsme v novodobé historii mohli zažít. 

Přestože se školy pro žáky uzavřely a nekonaly se 

žádné z tradičních plánovaných akcí, neskončila 

výuka a nenastalo období prázdnin. Je pravdou, 

že někteří se zpočátku na  prázdninový režim 

snadno naladili. Záhy však přišlo vystřízlivění 

a museli pak dohánět, co zameškali. Často jsme 

naráželi na absenci vybavení žáků k formě výuky 

na dálku. Nehledě na to, že zvláště ti nejmladší, 

kteří se teprve učili číst, psát a počítat, museli ze 

dne na den projít „vyšší odbornou“ a začít komu-

nikovat se svou učitelkou on-line. V každé rodině 

také zavládl naprosto odlišný režim a projevoval 

se odlišný postoj ke „škole“ jako takové.

MŠMT svými prohlášeními celé situaci příliš 

nepomáhalo. Vše ještě více zkomplikovalo po-

někud nešťastné obnovení provozu škol s dob-

rovolnou účastí na prezenční výuce. Učitelé se 

ocitli náhle v situaci, kdy se ze dne na den mu-

seli vyrovnat s tím, že mají v přidělené skupině 

neobvyklý „pel mel“ žáků. A  že se jim jejich 

svěřenci promíchali i do jiných tříd. Kromě toho 

toto opatření umožnilo některým žákům zůstat 

doma. Ani ty však pedagogové nemohli nechat 

na holičkách. A aby toho nebylo málo, někteří 

žáci svou docházku neobnovili pravidelně, tak-

že docházeli do školy sem tam. 

ŠKOLA V DOBĚ KORONAVIROVÉ
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V  rámci vytvoření nových internetových 
stánek Statutárního města Opava došlo 
i  ke  sjednocení prezentací městských částí. 
Internetové stránky http://vavrovice.opava-
-city.cz tak mají nový vzhled a uspořádání.

Stejně jako v minulosti na nich nalezne-
te úřední desku, hlášení obecního rozhlasu, 
odkaz na  aktuální stav vodních toků, elek-

AKTUALIZOVANÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY
tronickou verzi zpravodaje Okénko, kalendář 
plánovaných akcí a  nově i  on-line možnost 
rezervace Kulturního domu v  Držkovicích, 
Společenské místnosti ve  Vávrovicích nebo 
sálu Sokolovny.

Na  webu městské části jsou rovněž zá-
pisy z  jednání zastupitelstva či kontakty 
na občanská sdružení.



JUBILANTI
ČERVENEC
Šenk Radim (50 let)

Bartusek Radim (50 let)

Schölzigová Pavla (60 let)

Motěšická Anna (70 let)

Tkačíková Anna (70 let)

Gebauerová Věra (70 let)

Hrbáč Břetislav (70 let)

SRPEN
Škriečková Jiřina (50 let)

Pchálek Tomáš (50 let)

Kuzníková Ivana (55 let)

Konečný Jiří (55 let)

Černý Jaroslav (60 let)

Tesař Karel (70 let)

Krčmaříková Jaroslava (70 let)

Slanina Dušan (70 let)

Grygarová Anna (80 let)

ZÁŘÍ
Kavan Bohumil (85 let)

• Účast na valných hromadách SDH a slav-

nostní schůzi 9. okrsku Pavla Křižkovského

• Oprava odcizeného polykarbonátu na za-

stávce Jaktař, mrazírny.

• Přijetí nových pracovníků pro údržbu, 

provedena údržba zahradní techniky.

• Oslovení majitelů pozemků u cyklostezky 

pro umístění osvětlení.

• Příprava a podpis smlouvy na projekt Pošta 

Partner.

• Školení pro využití nového redakčního 

a rezervačního systému webových stránek 

městské části.

• Instalace 3 nových kontejnerů na papír 

- dva na Palhanci (u hasičské zbrojnice 

a na ulici Vodárenské u dětského hřiště), 

třetí u školy ve Vávrovicích.

• Údržba zeleně po celé městské části, 

cepakování příkopů.

• Zadání poptávky na vybudování nového 

hlásného místa místního rozhlasu u za-

hrádek na ulici Novosvětská.

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


