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Nové sítě na hřišti FK NOVA Vávrovice – materiál fi nancoval Úřad městské části,

vybudování provedli členové klubu v rámci brigády.
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KALENDÁŘ AKCÍ

SETKÁNÍ A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU VE VÁVROVICÍCH
29.11.2020, 17:00, u školy ve Vávrovicích

Tradiční setkání u příležitosti rozsvícení vánočního stromu u Základní školy ve Vávrovicích. 

Připraveno bude tradičně pásmo dětí naší školy, svařené víno a horký čaj. 

Celou akci zakončí ohňostroj.

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU V DRŽKOVICÍCH
23.12.2020, 17:00, u Kulturního domu v Držkovicích

Pořádá SDH Držkovice ve spolupráci s ÚMČ Vávrovice

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU NA PALHANCI
24.12.2020, 14:00, u hasičské zbrojnice na Palhanci

Pořádá SDH Palhanec ve spolupráci s ÚMČ Vávrovice.

ZRUŠENO – DRAKIÁDA
9.10.2020, 17:00, pole nalevo od cyklostezky ve směru z Vávrovic na Palhanec

Pořádá Klub rodičů a přátel školy. Pro děti budou připraveny špekáčky, proběhne také 

opékání brambor.

ZRUŠENÍ SPOLEČENSKÉHO 

VEČERA A VEČERA 

S CIMBÁLOVKOU
S ohledem na nepříznivou 

epidemiologickou situaci byl zrušen 

plánovaný společenský večer i večer 

s cimbálovou muzikou.

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.).

VOLBY DO KRAJSKÝCH 

ZASTUPITELSTEV 

ČESKÉ REPUBLIKY
V pátek 2. října 2020 od 14 do 22 hodin 

a v sobotu 3. října 2020 od 8 do 14 

hodin se uskuteční volby do krajských 

zastupitelstev České republiky.



3

na  ulici Novosvětské, v  říjnu bude opraven pří-

jezd k hasičské zbrojnici v Držkovicích a fi nišuje-

me s přípravou rekonstrukce pohostinství v So-

kolovně ve Vávrovicích.

V následujícím roce nás čeká propad příjmů, 

celkový rozpočet Statutárního města Opavy se 

podle odhadů propadne asi o 150 mil. Kč. Spolu 

se starosty ostatních městských částí se snažíme, 

aby nás tento propad postihl co nejméně.

První měsíc provozu bude mít pomalu za se-

bou pošta Partner, kterou zaštiťujeme. Děkuji 

všem za shovívavost, kdy začátky nebyly jedno-

duché. Nabízených služeb je celá řada, a  proto 

vyřízení některých požadavků mohlo ze začát-

ku trvat déle. Každopádně jsem rád, že se nám 

podařilo chod poštovních služeb v naší městské 

části udržet.

Přeji vám všem příjemný podzim pokud 

možno bez karantén a onemocnění.

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

máme za  sebou velmi netradiční léto, kte-

ré výrazně poznamenala epidemie koronaviru. 

Došlo k omezení všech tradičních akcí a kultur-

ní a  společenský život se nejen v  naší městské 

části téměř zastavil. Po krátkém letním uvolnění 

počty nakažených opět stoupají, a proto jsme se 

i  my rozhodli preventivně zrušit tradiční spole-

čenský večer nebo posezení u  cimbálovky. Ne-

zbývá nám, než dodržovat nastavená pravidla 

a  postupně se s  novou situací vypořádat a  při-

způsobit se.

Z plánovaných akcí prozatím nebyla zrušena 

setkání u  vánočních stromů, což jsou venkovní 

akce, u kterých lze dodržovat rozestupy. I tak ale 

bude jejich pořádání podmíněno příznivou epi-

demiologickou situací.

První říjnový víkend proběhnou volby 

do  krajských zastupitelstev, které spolu s  okr-

skovou volební komisí připravujeme. Volební 

místnost bude jako obvykle v prvním patře na-

šeho úřadu, o omezeních a pravidlech se dočtete 

v článku na následujících stránkách.

Poprvé se v  našem Okénku prezentuje také 

nový farář P. Marek Večerek, který se stal novým 

správcem farnosti v Opavě-Jaktaři a byl se u nás 

na úřadě osobně představit.

Na  konci září začne výstavba severního 

obchvatu Opavy, která se nás dotkne zejména 

vybudováním spojky mezi Prestarem a železnič-

ním přejezdem na  ulici Obecní. Po  jejím vybu-

dování dojde k výraznému omezení kamionové 

dopravy na Palhanci.

Z  plánovaných investičních akcí jsme za-

počali s  dobudováním osvětlení u  novostaveb starosta
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nomického úseku úřadu a  pro potřeby pošty 

Partner.

Zastupitelé neschválili žádost o  prodeji 

pozemku v  majetku města na  ulici Vodáren-

ská - ostatní plocha o výměře 19 m2.

Na závěr se zastupitelé seznámili s došlý-

mi písemnostmi a  zprávou o  činnosti úřadu 

za období od posledního zastupitelstva.

16. jednání zastupitelstva se konalo 

24.8.2020 za účasti všech zastupitelů. Zastu-

pitelé schválili dohodu o  ukončení účinnosti 

smlouvy o  nájmu nebytových prostor mezi 

Statutárním městem Opava a Českou poštou. 

Dále zastupitelé schválili opravu zpevněné 

plochy před hasičskou zbrojnicí v Držkovicích 

a nákup výpočetní techniky pro potřeby eko-

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Upozorňujeme občanská sdružení půso-
bící v  naší městské části na  termín vyúčtování 
dotací za  činnost. Dotace je potřeba vyúčtovat 
do 16.11.2020.

Do 23.10.2020 je zároveň možné podat žá-
dost o  změnu účelu dotace, kterou následně 
projedná zastupitelstvo.

UPOZORNĚNÍ  PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ

Finanční prostředky, které nebudou zejmé-
na z  důvodu neuskutečnění řady akcí  proúč-
továny, se přesunou v  rozpočtu do  roku 2021. 
Nové žádosti pro rok 2021 je možné podávat 
do 10.12.2020. V rozpočtu je na dotace pro ná-
sledující rok počítáno se stejnou výší prostředků, 
jako v letošním roce.

Ve  středu 4.11. budou v  městské části 

přistaveny v  době od  14 do  18 hodin vel-

koobjemové kontejnery na rostlinný odpad. 

Kontejnery budou umístěny na  těchto 

místech:

• Karlovec – ulice Vodárenská

• Palhanec – ulice U Lávky

• Vávrovice – u školy, u bytovek

• Držkovice – u kaple

Hnědé popelnice na bioodpad budou 

naposledy vyváženy v  úterý 24. listopa-

du 2020, na jaře pak bude vývoz zahájen dle 

počasí.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
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Z  plánovaných investičních akcí začala 

v těchto dnech výstavba osvětlení na části ulice 

Novosvětské u  zahrádkářské kolonie směrem 

k novostavbám.

Poslední zářijový den proběhne položení zá-

kladního kamene severního obchvatu, výstavba 

by měla trvat 36 měsíců. Naší městské části se 

týká zejména spojka směřující od fi rmy Prestar 

k železničnímu přejezdu. Spojku, která by měla 

INVESTIČNÍ AKCE

být hotova do konce příštího roku a výrazně od-

lehčí od nákladní dopravy na Palhanci, se podaří 

v rámci výstavby severního obchvatu realizovat 

po 12 letech příprav.

V říjnu bude zahájena oprava vjezdu do ha-

sičské zbrojnice v Držkovicích. Jedná se o jmeno-

vitou akci Technických služeb Opava, cena opra-

vy byla zkalkulována na 530.000 Kč a hotovo by 

mělo být dle počasí do konce letošního roku.

Na  začátku dubna rozhodla Rada města 

Opavy o posunutí termínů úhrad poplatků za psy 

a komunální odpad. Termín pro úhradu poplat-

ků za psy končí 30. září 2020, termín pro úhra-

du poplatků za  komunální odpad je stanoven 

na 30.  listopad 2020. Zkontrolujte si tedy, jestli 

máte oba poplatky uhrazeny!

POSUNUTÉ TERMÍNY

ÚHRADY POPLATKŮ

Městská část přijme na  období 
do  konce roku brigádníka na  výpomoc 
s  údržbou. Může se jednat o  důchodce 
nebo pracovníka, který nepracuje z  dů-
vodu překážek v práci na straně zaměst-
navatele. Nástup je možný ihned, více 
informací na tel. 604 229 418.

PŘIJMEME BRIGÁDNÍKA
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Vážení voliči,

blíží se termín krajských voleb. Voleb, kte-

ré poprvé budou v  úplně jiném režimu než 

doposud. I z tohoto důvodu Vám předkládám 

základní informace, které byste měli vědět 

dříve, než půjdete volit.

Vzhledem k  tomu, že epidemiologická situ-

ace se stále vyvíjí a  mění ze dne na  den, či 

z hodiny na hodinu, berte prosím na vědomí, 

že instrukce k volbám se ještě mohou změnit, 

bohužel spíše k větším restrikcím než k něja-

kému uvolnění.

Nejzákladnější pravidlo se samozřejmě týká 

zdraví:

1) Kdo je zdravý, není v karanténě a je mobil-

ní, volí tak jako vždy v  zasedací místnosti 

obecního úřadu na  Jantarové ulici, a  to 

v termínu voleb 2. – 3. října. 

2) Kdo je zdravý a  není v  karanténě, jen je 

pro něj složitější se kvůli zdravotnímu 

handicapu dostavit do  volební místnos-

ti, musí si s  předstihem zajistit návštěvu 

komise s  přenosnou volební schránkou. 

Požadavek prosím sdělte nejlépe e-mai-

lem na  adrese vavrovice@opava-city.

cz nebo telefonicky na  čísle 604  229  418 

nejpozději do  čtvrtku 

1. října, abychom moh-

li udělat seznam voličů, 

ke  kterým je třeba zajet, 

protože toto musíme řešit 

v  součinnosti s  řidiči slu-

žebních vozů magistrátu 

města Opavy. Na  tomto 

místě opět připomínám, 

že čas návštěvy u  Vás 

naše komise neovlivní, 

jsme závislí na  řidičích, 

kteří jsou v  době voleb 

vytížení ve  všech voleb-

ních okrscích a  jakmile 

se dostaneme na  řadu, 

tak přijíždí. I  tady se volí 

v termínu 2. – 3. října.

3) Kdo je nemocný nebo má nařízenou 

karanténu, a  přesto chce volit, může vy-

užít drive-in v  areálu Slezské nemocnice 

již ve  středu 30. září. Pokud takovýto 

volič nemůže využít drive-in, může hlaso-

vat do  speciální přenosné volební schrán-

ky. Žádosti o  toto hlasování je nutné na-

hlásit na  bezplatném čísle 800  023  057 

do 1.10.2020, 20:00 hod.

VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV



7

Při vstupu do budovy obecního úřadu a po ce-

lou dobu přítomnosti byste měli mít ochrannou 

roušku. Ve volební místnosti mohou být kromě ko-

mise max. 4 voliči, pakliže se nejedná o členy jedné 

domácnosti, aby bylo možné dodržovat bezpečné 

odstupy. Ostatní musí stát v  označených rozestu-

pech na chodbě a schodišti a vcházet po odchodu 

předchozích voličů. 

Po  příchodu do  místnosti je nutné provést 

desinfekci rukou, která bude k dispozici.

Členové komise se nesmějí průkazu totožnos-

ti dotýkat. Při samotné identifi kaci voliče je tedy 

nutné položit průkaz totožnosti na stůl před člena 

komise, ke  kterému dle pří-

jmení patříte. Poté odstoupit 

od stolu, sundat roušku, aby 

člen komise mohl voliče zto-

tožnit, poté si nasadíte rouš-

ku zpět a  průkaz totožnosti 

přidržíte dle potřeby v čitelné 

vzdálenosti před členem ko-

mise.

Člen OVK Vám poté 

na  stůl vydá úřední obálku, 

příp. sadu volebních lístků, 

v žádném případě si nesmíte 

nic odebírat sami, až po  vy-

zvání.

Místnost budeme ne-

ustále větrat a  desinfi ko-

vat, přesto doporučujeme, 

abyste se za plentou zdrželi co nejkratší dobu.

Bylo by vhodné, abyste si s  předstihem 

a  v  klidu doma pročetli kandidátky, vybrali 

svou preferenční stranu či hnutí, případně ješ-

tě doma označili nejvýše čtyřmi preferenčními 

hlasy kandidáty. Pokud označíte více lidí, kan-

didátka strany bude platná, ale k preferenčním 

hlasům se nepřihlíží.

Za  plentou budou k  dispozici tužky, které 

budou rovněž desinfi kovány, ale doporučuje-

me přinést si svou vlastní, abyste omezili riziko 

přenosu.

Buďte prosím ohleduplní a berte ohled ne-

jen na komisi, ale i na ostatní voliče, se kterými 

se můžete ve volební místnosti potkat a dodr-

žujte pravidlo nošení roušek, protože chráníte 

zdraví své i ostatních.Ve všech ohledech platí, 

že pokud se necítíte zdraví, a máte byť jen po-

dezření na  jakékoliv respirační onemocnění, 

zvažte prosím důkladně, zda se voleb osobně 

zúčastníte. 

Přehledné shrnutí informací je rovněž 

na přiloženém letáku MVČR.

Lucie Becková
zapisovatelka OVK 6001
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Na následujících dvou stranách naleznete vizu-

alizace z  projektu pro připravovanou rekonstrukci 

Sokolovny ve Vávrovicích. V projektu se pracuje se 

dvěma variantami barevnosti interiéru - tmavým 

a světlým. Dispozice by se již neměly měnit.

Projekt by měl být hotov do konce října, do kon-

ce letošního roku by pak mělo proběhnout vysou-

těžení zhotovitele. Samotná rekonstrukce by měla 

probíhat cca 3 měsíce a po její realizaci bude násle-

dovat oprava terasy a plochy pro parkování.

Rekonstruovány budou i  toalety, které budou 

nově odděleny od prostoru pohostinství, takže bu-

dou moci sloužit při akcích v areálu i v době, kdy by 

bylo pohostinství uzavřeno.

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY
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Rozeběhla se také činnost školního Ekotýmu 

a  nově zájmového útvaru Badatelský klub. Pro 

žáky ohrožené případným školním neúspěchem 

pokračuje Doučování. Podařilo se zorganizovat 

podzimní sběr starého papíru. 5. října proběh-

nou po třech letech volby zástupců rodičů a pe-

dagogů do školské rady na další tříleté období. 

A  stále pracujeme na  rozvoji podmínek, který-

mi rozšiřujeme vzdělávací možnosti v  souladu 

s  rozvojem a  požadavky měnící se společnosti. 

V  době, kdy se mimoškolní exkurze a  výlety 

omezují na  minimum, se ukazuje, jakou výho-

dou je zázemí školy k realizaci venkovního učení 

a pobytu na čerstvém vzduchu. 

Mimo jiné, i  těchto jmenovaných podmínek 

si cení rodiče, kteří své děti stále častěji zapisují 

ke školní docházce, přestože přímo nepatří do na-

šeho spádového obvodu. I díky nim tak škola stále 

může organizovat vzdělávání jako trojtřídní s pěti 

ročníky 1. stupně. Pro všechny pedagogické pra-

covníky školy je to velký závazek a zároveň oceně-

ní profesionální práce.

V případě, že již v této době přemýšlíte o vý-

běru školy pro svého budoucího školáka, obraťte 

se s  důvěrou na  nás. Rádi vás u  nás přivítáme 

a poskytneme odpovědi na vaše otázky, týkající se 

vzdělávání na venkovské malotřídce.

Mgr. Pavel Gregor, ředitel školy

Po  poměrně klidném létě se ukazuje, že 

s  podzimem bude náš každodenní život opět 

limitovat množství nejrůznějších omezení. Dnes 

asi nikdo nedokážeme předvídat, co přinese dal-

ší den. To způsobuje všem řadu problémů napříč 

společností a  nejinak tomu bude i  v  případě 

školství. 

Zatímco se žáci po návratu z prázdnin sžívají 

se školním prostředím a  zvykají si po  půlroční 

pauze na tolik potřebný pravidelný denní režim, 

stále šířící se virus pomalu ohrožuje všechny jis-

toty, které pro nás představovaly pocit bezpečí. 

Flexibilně reagujeme na hygienická opatření 

a odříkáme jednu aktivitu za druhou. Do popředí 

se tak dostává tolik skloňovaná a nezbytná digi-

talizace školství a redukce vzdělávacích progra-

mů. Po  odsunu tradiční vánoční výstavy, odlo-

žení schváleného mezinárodního partnerského 

projektu Příroda bez hranic na  rok 2021, tak 

zůstává naplnit cíle a výstupy projektu Techno-

logie přibližují poznání z OP VVV, který v tomto 

školním roce vstoupil do své II. etapy. 

Přestože se některé školy na  čas uzavřely, 

počítáme s tím, že k plošné odstávce by již dojít 

nemělo. Vávrovické škole navíc nahrává také níz-

ký počet dětí, což eliminuje případný komunitní 

přenos a poskytuje tak větší pocit bezpečí. A tak 

přece jen některé tradiční aktivity v plánech po-

necháváme, byť v upraveném režimu. Už v září 

se povedlo uskutečnit tři projektové dny. Děti ŠD 

strávily zábavné odpoledne s  Klaunem Bobem, 

žáci ZŠ absolvovali terénní exkurzi naučnou 

stezkou Bílé Opavy a děti MŠ se vydaly poznávat 

zemědělské hospodaření v  přírodě v  Sadařově 

stezce v Sosnové.

ŠKOLA ON-LINE
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Milí občané Vávrovic a  jejich 

místních částí, kdysi jsem slyšel 

postřeh, že nový farář by měl při 

jedné ze svých prvních cest po svém 

„rajonu“ navštívit starostu. Tak 

jsem se toho tedy držel a  sešel se 

s  vaším panem starostou a  právě 

on mi nabídl možnost vás všech-

ny pozdravit touto formou. Chci 

se vám představit jako nový farář 

jaktařské farnosti, do  které mimo 

jiné spadají Vávrovice, Palhanec 

i Karlovec. Jmenuji se Marek Večerek a pocházím 

z  nedalekých Štěpánkovic. Navazuji tak vlastně 

na  dva mé předchůdce, kteří rovněž pocházeli 

ze Štěpánkovic a  to P.  Jindřicha Stuchlíka, jak-

tařského kaplana v letech 1939-1945, a P. Josefa 

Slaninu, jaktařského faráře v letech 1957-1981. 

Určitě si někteří z vás na tyto kněze vzpomenou. 

Narodil jsem se v roce 1988 v Opavě a po studiu 

na hlučínském gymnáziu, kde jsem v roce 2007 

maturoval, jsem nastoupil do  kněžského semi-

náře v Olomouci. V roce 2015 jsem přijal v opav-

ské konkatedrále Panny Marie kněžské svěcení. 

Působil jsem ve  farnostech Ostrava-Svinov, 

Místek a  Český Těšín. V  minulém roce jsem byl 

poslán biskupem jako kaplan do  farnosti Pan-

ny Marie v  Opavě, abych zde vykonával službu 

nemocničního kaplana. Od  1. července jsem se 

stal duchovním správcem farnosti Opava-Jaktař 

a  rovněž i  farnosti Opava-Kateřinky. K tomu mi 

i nadále zůstala služba nemocničního kaplana.

Dočkali jsme se zvláštního času, který nikdo 

nepamatuje. Jsou zaváděna různá opatření pro 

ochranu veřejného zdraví, média neustále hovoří 

POZDRAV PANA FARÁŘE

o lidech nakažených, vyléčených a bohužel i ze-

mřelých, společenský život zažívá určité ochro-

mení. Situace, která byla na jaře ale zase ukázala, 

že se dá žít život i bez tolikerého spěchu. Mnozí 

lidé si odpočali, různé dlouho odkládané záleži-

tosti dořešili, nebo jen zjistili, že spolu s nimi ně-

kdo doma bydlí – rodina. A tato rodina si zaslouží 

jejich čas. Církev nemá kompetenci komentovat 

státní opatření. Ta jsou dána. Ale může říci: „Ne-

bojte se!“ To je křesťanské poselství, které musí 

zaznívat v těchto dnech. Jako křesťané věříme, že 

jsme stále v Boží ruce a pod Boží ochranou. Vě-

říme, že i  to nepříjemné, co Bůh dopustí, je pro 

naše dobro. I kdybychom to hned nerozpoznali.

To je tedy mé přání vám i  vaším rodinám. 

Náš farní kostel je vám stále otevřený. Můžete 

zde křtít své děti, vstupovat do manželství nebo 

se loučit se svými blízkými. Rozpis mší svatých je 

na  farních internetových stránkách. Vše je vám 

tedy přístupné a těším jako váš duchovní správce 

na setkání s vámi. Krásné a požehnané podzimní 

dny!

P. Marek Večerek, váš farář
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období sliboval s ohledem na počáteční optimální 

přísun srážek velmi dobré výsledky, což potvrdily 

i  odhady hektarových výnosů. Bohužel nadprů-

měrné srážky zejména v druhé polovině léta zre-

dukovaly významně cukernatost řepy, která tak 

dosahuje podprůměrných hodnot.

Díky odhadovaným vyšším hektarovým 

výnosům jsme řepnou kampaň v  opavském 

závodě zahájili letos v  obvyklém termínu, a  to 

17. září 2020. Celkové zpracování by mělo dosáh-

nout cca 450 000 tun řepy s výrobou 60 000 tun 

cukru, který po  vytřídění a  zabalení opět zamíří 

k tradičním tuzemským odběratelům.

S  ohledem na  aktuálně zhoršující se situaci 

ohledně šíření nákazy koronaviru byla pro letoš-

ní kampaň přijata celá řada protiepidemických 

opatření a  byly zrušeny veškeré akce pro laickou 

i odbornou veřejnost. Takže se neuskuteční tradič-

ní den otevřených dveří a nebudou zajišťovány ani 

žádné exkurze závodu pro studenty potravinář-

ských oborů. 

Vážení spoluobčané,

koncem února letošního roku proběhlo tradič-

ní, tentokrát dvoudenní zasedání managementu 

opavského závodu Moravskoslezských cukrovarů, 

kde byly zhodnoceny výsledky minulé kampaně 

a připraven detailní plán přípravy na novou kampaň 

2020/21. Pochopitelně nikdo ze zúčastněných teh-

dy netušil co nám všem chystá blízká budoucnost. 

Ani ne za měsíc na to byly prakticky úplně pře-

rušeny veškeré údržbové a investiční práce z důvo-

du vládních opatření proti šíření koronaviru. Jedi-

nou výjimkou byla činnost související s  expedicí 

cukru a balení zboží pro potřeby odběratelů, aby 

nedošlo k  výpadkům v  zásobování zpracovatelů 

v potravinářství a prodejních řetězcích. 

Příprava na kampaň byla postupně znovu obno-

vena ve speciálním režimu tak, že 50 % pracovníků 

zůstalo doma jako záložní tým pro případ výskytu 

nákazy v závodě. Tento režim trval téměř až do konce 

měsíce dubna, kdy byly veškeré práce obnoveny v pl-

ném rozsahu a s plným počtem pracovníků.

I  přes určitý časový skluz se podařilo veškeré 

plánované práce zrealizovat včas a dokončit všech-

ny započaté projekty. Díky tomu 3. září proběhly 

úspěšně dlouho dopředu plánované provozní teplé 

zkoušky. Největším investičním projektem letošní-

ho roku bylo zabudování nového tělesa 2. saturace 

a  pořízení kontinuální zadinové odstředivky BMA 

K3300. Celkový objem investičních prostředků pro 

letošní rok přesáhl částku 25 mil. Kč.

Loňské velmi suché léto a  vysoké teploty 

způsobily masívní rozšíření houbových chorob 

řepy a významně ovlivnily zhoršení technologické 

kvality řepy s nízkou cukernatostí a průměrnými 

hektarovými výnosy. Letošní průběh vegetačního 

MORAVSKOSLEZSKÉ CUKROVARY
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Nohejbalový turnaj trojic s názvem OREL CUP 

memoriál Luboše Hanela, který pořádal TJ SOKOL 

Vávrovice ve  spolupráci s  bratry Hanelovými, se 

konal 12.9.2020 v prostorách areálu Sokolovny.

Turnaje se zúčastnilo pět týmů. Počasí nám 

přálo a  k  vidění byly zajímavé výměny i  přesto, 

že jsme měli tři nechtěné přestávky, ve kterých se 

řešil uplavaný balón.

Finálové zápasy přinesly opravdu pohledný no-

hejbal s těmito výsledky: na třetím místě se umístili 

bratři Hanelovi, jejichž tým doplnil nestárnoucí ve-

NOHEJBALOVÝ TURNAJ

terán tohoto sportu zvaný Dafi . Druhé místo turnaje 

zaslouženě obsadili místní borci ve složení: Jiří Vá-

leček, Ivo Schreier a Lukáš Schölzig. Putovní pohár 

si odnesl nejlepší tým turnaje, kde si vedle Davida 

Galvase zahráli hned dva senioři, Břetislav Dostál  

(64) a Ladislav „havíř“ Bartošek (70).

Po  skončení turnaje se ještě konala doved-

nostní soutěž o nejdelší tzv. švrlu, kterou krásným 

pokusem otevřel David Galvas, jehož výsledek byl 

překonán až posledním z účastníků Jiřím Hanelem, 

který si za tento výkon rovněž odnesl putovní pohár.

Rádi bychom Vás touto cestou ještě 

informovali o  změně právní formy Morav-

skoslezských cukrovarů a.s., a  to s  platností 

od 1.3.2020. Z důvodu sjednocení struktury 

v  rámci koncernu Agrany byla akciová spo-

lečnost změněna na Moravskoslezské cukro-

vary s.r.o.

Dovolte nám závěrem popřát Vám všem pev-

né zdraví a opavským cukrovarníkům bezproblé-

movou kampaň v této nelehké době. Věříme, že se 

snad brzy zase společně potkáme za normálních 

okolností bez roušek a s úsměvem na tváři.

Vedení opavského závodu 
Moravskoslezských cukrovarů s.r.o.
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hibiční utkání v  poměru 5:3 nakonec vyhrálo 

mužstvo GALUS týmu.

Ve spolupráci s FK Nova Vávrovice a fi nanční-

ho příspěvku ÚMČ Vávrovice byl připraven bohatý 

a  zábavný program. Vzhledem k  nepřízni počasí, 

byl na  zkrácenou dobu k  dispozici skákací hrad, 

vodní skluzavka a vodní fotbal. Počasí naštěstí ne-

překazilo malovaní na obličej, kterým se děti ne-

chaly zkrášlit vizážistkou Míšou. Navečer proběhly 

sportovní soutěže pro děti, muže i  ženy a  každý 

soutěžící si domů odnesl věcnou cenu. Každoročně 

se o vyhlášenou chutnou makrelu, živáňskou peče-

ni na grilu, grilovanou klobásu, postarali a připra-

vili skvělí opékači Ervín Galvas, Vlastimil Svoboda, 

Tomáš Hanel, Daniel Gillig. Děkujeme všem, kteří 

se na této akci jakkoliv podíleli a přispěli k pěkné-

mu sobotnímu odpoledni.

Exhibiční fotbalové utkání, které se většinou 

odehrává v  polovině prázdnin, se letos odehrálo 

v sobotu 22. srpna od 17. hod. v období pandemie. 

Opět bylo před skvělou návštěvou sehráno přátel-

ské fotbalové utkání mezi BOBO týmem a  GALUS 

týmem, k uctění 23. výročí úmrtí Václava Laiferta.

Zatažená obloha, příjemný vzduch a počasí, 

které nám po  celou dobu utkání docela vychá-

zelo.V prvním poločase se hra přelévala z jedné 

stany na druhou a obě mužstva si vytvářela do-

statek šancí na vstřelení první branky. Na obloze 

se mezitím začala sbíhat šedavá mračna a utkání 

bylo odehráno bez poločasové pauzy. Mužstva 

obou týmů byla vyrovnaná, ale i  přesto první 

poločas skončil v  poměru 3:2 pro GALUS tým. 

V  druhém poločase měl chvílemi navrch BOBO 

tým, kterému se podařilo vyrovnat. Letošní ex-

MEMORIÁL VÁCLAVA LAIFERTA

Dne 18.7. 2020 proběhl na  hřišti ve Vávrovi-

cích 11. ročník NOVA CUPU – turnaje v malé ko-

pané. V  této nelehké době se přihlásilo 7 týmů. 

Průběh turnaj mírně ovlivnila situace kolem Covi-

du 19 a hlavně počasí, které letos v létě je mimo-

řádně deštivé. Proto byla zvolena kratší varianta 

turnaje, aby nedošlo k velkému poškození hřiště. 

Týmy byly nalosovány do 2 skupin, jedna čtyřčlen-

ná a druhá tříčlenná. V první skupině byl průběh 

hodně vyrovnaný. Skupinu vyhráli Vlezdoprdelky 

a  druhým semifi nalistou se stal tým FC Červ, je-

nom díky lepšímu vzájemnému zápasu s  Dream 

NOVA CUP

týmem. Poslední ve  skupině a  zároveň 7.  místo 

v turnaji obsadila Pohoda. 

Ve druhé skupině nejdříve FC Božkov remizoval 

se Župany. Oba týmy následně porazily třetí tým 

Lazary, a  tak oba týmy postoupily do  semifi nále 

a na Lazary čekal zápas o 5. místo. V tomto zápase 

si však celkem s  přehledem poradili s  Dream 

teamem. V  prvním semifi nále porazili Župani 

FC Červ, ve  druhé Božkov po  penaltách udolal 

Vlezdoprdelky. Ti nezvládli ani zápas o třetí místo 

s FC Červ, a tak obsadili bramborovou pozici. Finále 

bylo dramatické, nerozhodlo ani prodloužení, 

DĚKUJEME SPONZORŮM

 PrecisTech CZ s.r.o., AGROZEM OPAVA, S.R.O.,  Hana Košárková, Michal Pokorný
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a  tak na  řadu přišly zase penalty. V  nich Božkov 

zvítězil 2:1. Děkujeme všem fotbalistům za výkony 

na  hřišti, rozhodčím za  jejich obětavou činnost 

a obci Vávrovice za fi nanční přispění na turnaj.

Výsledky a tabulky

SKUPINA A

Pohoda – Vlezdoprdelky 2:2, FC Červ – Dream 

team 1:0, Pohoda – Dream team 0:4, FC Červ 

– Vlezdoprdelky 0:1, Vlezdoprdelky – Dream 

team 0:0, Pohoda – FC Červ 1:1

Tabulka

1. Vlezdoprdelky 3 1 2 0 3:2

2. FC Červ  3 1 1 1 2:2

3. Dream team 3 1 1 1 4:1

4. Pohoda 3 0 2 1 3:7

O druhém místě rozhodoval vzájemný zápas

SKUPINA B

FC Božkov – Župani 3:3, FC Božkov – Lazaři 1:0, 

Župani – Lazaři 4:0

Tabulka

1. Župani 2 1 1 0 7:3

2. FC Božkov 2 1 1 0 4:3

3. Lazaři 2 0 0 2 0:5

O UMÍSTĚNÍ:

O 5. místo 

Dream team – Lazaři 1:4

Semifi nále

Župani – FC Červ 2:1

FC Božkov – Vlezdoprdelky 2:1 p. penaltách

O 3. místo

Vlezdoprdelky – FC Červ 0:1

Finále 

FC Božkov – Župani 1:0 p. penaltách 

Nejlepší střelec turnaje – Filip Mrusek (Župani)

Nejlepší brankář – Jiří Sokol (FC Červ)

Nejlepší hráč – Jakub Lichovník (Vledoprdelky)

Nejlepší volejový gól – Radek Dunaj (FC Božkov)

Efektivní golmanské zákroky – Jan Kamrád 

(Pohoda), René Pavlík (Dream team)

Zarputilost při vstřelení gólu – Filip Mrusek

Vítězný tým FC Božkov



JUBILANTI

ŘÍJEN
Trojan Zdeněk (50 let)

Demelová Jana (55 let)

Záhumenský Jan (65 let)

Kahoun Kamil (70 let)

Dehnerová Danuše (75 let)

Kučová Miloslava (91 let)

LISTOPAD
Schreierová Radmila (50 let)

Prášilová Lenka (50 let)

Galgonková Vladimíra (55 let)

Grigarová Helena (55 let)

Barešová Jolana (60 let)

Hanel Jiří (70 let)

Mařádek Antonín (85 let)

Rychta Jaroslav (85 let)

PROSINEC
Zygulová Marie (50 let)

Mentzik Jiří (50 let)

Král Pavel (50 let)

Grigar Jan (50 let)

Staňková Yveta (50 let)

Komárková Věra (65 let)

Novák Milan (65 let)

Tesař Rudolf (80 let)

Juštíková Marie (94 let)

• Osobní schůzky s majiteli pozemků okolo 

cyklostezky mezi Vávrovicemi a Palhancem 

pro přípravu projektové dokumentace.

• Zahájení provozu pošty Partner.

• Zásah jednotky SDH Palhanec při eliminaci 

bodavého hmyzu.

• Proběhla pravidelná údržba zeleně po celé 

městské části.

• Nákup materiálu na výrobu patek a ochran-

ných sítí okolo hřiště FK Nova Vávrovice. 

Instalaci a montáž provedli členové klubu 

v rámci brigádnické práce.

• Zakoupení zásahových rukavic, botů a ob-

leků pro jednotku SDH Vávrovice. Dále byl 

opraven zásahový stroj Vaterous.

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


