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Vaše vánoční 
výzdoba...
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Kromě onemocnění COVID-19 nás příroda 

v  polovině října potrápila i  dlouhotrvajícím 

deštěm a zvýšenou hladinou řeky Opavy. Ta se 

zastavila asi na  úrovni patnáctileté povodně, 

takže nezpůsobila výrazné škody a  nedostala 

se do  obytných prostor. Chtěl bych poděkovat 

všem zasahujícím hasičům i  občanům při čer-

pání vody a následném úklidu.

Přeji Vám poklidné prožití vánočních svát-

ků a  do  nového roku hodně štěstí a  hlavně 

pevné zdraví.

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

dostává se vám do rukou poslední vydání 

našeho Okénka v tomto nelehkém roce.

I  v  naší městské části se vše odvíjelo 

od aktuální epidemiologické situace, takže se 

toho hodně plánovalo, přehodnocovalo a ru-

šilo. Kvůli různým zákazům shromažďování 

byly zrušeny téměř všechny kulturní a  spor-

tovní akce a  společenský život se prakticky 

zastavil.

Činnost úřadu se však nezastavila a v rám-

ci možností došlo ke  splnění všech úkolů, 

které jsme si pro rok 2020 vytyčili. Na  části 

ulice Novosvětské svítí nové LED osvětlení, 

u  hasičské zbrojnice v  Držkovicích jsou nové 

obrubníky a štěrk nahradila asfaltová plocha.

Čekáme na stavební povolení  na  par-

kovací plochu za  Sokolovnou ve  Vávrovicích 

a  dále na  osvětlení cyklostezky mezi Vávro-

vicemi a Palhancem. Právě probíhá výběrové 

řízení na  zhotovitele rekonstrukce pohostin-

ství ve Vávrovicích v budově Sokolovny. S re-

konstrukcí by se mělo začít v polovině ledna, 

hrubé práce by měly být hotovy na konci 

dubna a vybavení pak do konce května. starosta
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na období od 1.10.2020 do 31.12.2020, přičemž 

zároveň udělili starostovi pravomoc uzavírat do-

hody  o pracovní činnosti pro rok 2021.

Dalším schváleným bodem bylo jmeno-

vání členů výběrové a  hodnotící komise pro 

výběrové řízení „Oprava pohostinství Soko-

lovna“. Členy jsou Miroslav Kořistka, Jiří Ko-

reník, Mgr.  Ivo Schreier, Ing.  Jaromír Blaščík 

a Kamil Ludwig.

18. jednání zastupitelstva se konalo 

26.11.2020 za  účasti všech zastupitelů, kteří 

schválili úpravu Statutu Statutárního města 

Opavy pro rozpočtové období roku 2021, příjmy 

se snižují o 5 %.

Tato úprava byla vyvolána úspornými opat-

řeními v rámci hospodaření města, kdy se před-

pokládají nižší daňové příjmy rozpočtu.

17. jednání zastupitelstva se konalo 

9. listopadu za účasti osmi zastupitelů, jeden za-

stupitel byl omluven. Zastupitelé schválili nákup 

nového motoru pro sekačku Karsit pro potřeby 

údržby městské části a výrobu skříní pro vybave-

ní skladu v prostorách pošty ve Vávrovicích.

Zastupitelé dále schválili rozpočet městské 

části ve  výši 7.974.300 Kč, přičemž provozní 

výdaje jsou 5.521.000 Kč, dotace 430.000 Kč 

a na investiční akce připadá 2.023.300 Kč.

Zastupitelé také schválili změny účelu dotací 

pro rok 2020 pro Myslivecký spolek Opavice, SDH 

Vávrovice, SDH Držkovice, TJ Palhanec a TJ Sokol. 

Důvodem změn bylo neuskutečnění akcí, na kte-

ré měly být dotace využity.

Zastupitelé rovněž schválili dohodu o  pra-

covní činnosti pro nového pracovníka obce 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Anketa Alej roku probíhá od roku 2011 na 

www.alejroku.cz. Výsledkem internetového 

hlasování je 14 vítězných alejí v jednotlivých 

regionech, ze kterých je pak vyhlášena i celko-

vá vítězka.

Moravskoslezský kraj zastupuje šestice ale-

jí, z nichž jedna je z Vávrovic. O hlasy se uchází 

sakury u fotbalového hřiště. Podívejte se na 

krásná stromořadí a hlasujte pro to naše!

Májová alej

v máji

to je jako projít třešňovou alejí

v modrém nebi jsou růžové květy

šeptám mamince ve verších věty

VÁVROVICKÉ SAKURY V ANKETĚ ALEJ ROKU
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V  polovině měsíce října potrápily naši měst-

skou část povodně, které způsobily déletrvající 

deště. Průtok řeky Opavy dosáhl asi patnáctileté 

vody. Postupně došlo k  aktivaci sborů dobro-

volných hasičů, kteří nejprve monitorovali stav 

hladiny, načež začali s  čerpáním dešťové vody 

na Palhanci, která se začala hromadit z kanalizací 

v mlýském náhonu. Čerpání se zúčastnily jednot-

ky z Vávrovic a Palhance a dorazily rovněž jednot-

ky ze Sádku a Velkých Heraltic.

V  povodňových dnech byl zřízen povodňový 

štáb s  účastí primátora, vedoucího oddělení ha-

varijního a  krizového řízení Ing.  Otipky, starosty 

Městské části Miroslava Kořistky a dalších osob.

Při povodních naštěstí nedošlo k  zaplave-

ní obytných prostor a  škody tak vznikly pouze 

ve sklepech a garážích. U hřiště ve Vávrovicích do-

šlo k odplavení ornice z přilehlého pole a poškoze-

ní cesty. Na cestu byl navezen nový štěrk a došlo 

k uválení, trávník bude potřeba rekonstruovat.

ŘÍJNOVÉ POVODNĚ

Ke škodě došlo rovněž na silnici mezi Vávro-

vicemi a Držkovicemi, kde se utrhla krajnice, jejíž 

opravu již provedly Technické služby Opava.

Po opadnutí vody došlo k čištění a zametání 

zaplavených komunikací, pro občany se zaplave-

nými sklepy byly k dispozici k zapůjčení vysou-

šeče.

Poděkování patří za  odvedenou práci všem 

hasičům, aktivním občanům i  těm, kteří při 

čerpání vody a úklidu zajišťovali teplý čaj a ob-

čerstvení. Speciální poděkování pak patří Mlýnu 

Herber a  panu Resslerovi, který jednotkám na-

šich dobrovolných hasičů za  odvedenou práci 

věnoval sponzorský dar.

Vzhledem k  tomu, že se v  letošním roce 
nemohla z  epidemiologických důvodů konat 
většina kulturních a  sportovních akcí, rozhodli 
zastupitelé, že spolky mohou využít schválené 
dotace na tyto akce mimořádně i jako investiční.

Pro rok 2021, ve  kterém snad bude po-
stupně možné kulturní a sportovní akce znovu 
bez větších omezení pořádat, je v rozpočtu pro 
spolky vyčleněno 400.000 Kč. Své záměry a po-
žadavky na  dotace mohou jednotlivé spolky 
zaslat na úřad městské části do konce roku, ná-
sledně zastupitelé rozhodou o schválení dotací 
a jejich výši.

DOTACE SPOLKŮM

Pro všechny občany, kteří mají zájem 

být informováni o dosažení prvního, dru-

hého a třetího povodňového stupně for-

mou SMS zprávy z  varovného systému, 

je možné zaslat požadované telefonní 

číslo na e-mail vavrovice@opava-city.cz. 

V e-mailu je potřeba uvést rovněž jméno 

a příjmení žadatele.
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V  posledním kvartálu letošního roku byla 

dokončena plánovaná oprava nevyhovujícího 

vjezdu do  hasičské zbrojnice v  Držkovicích. 

Hotové jsou obruby i  položení nového asfal-

tového koberce, v  nejbližších dnech budou 

dokončeny rovněž terénní úpravy. Cena opravy 

byla 530.000 Kč a na základě jmenovité akce ji 

provedly Technické služby Opava.

Dokončeno je rovněž nové LED osvětlení 

na  ulici Novosvětské u  zahrádkářské kolonie 

a novostaveb rodinných domů.

OPRAVA VJEZDU DO HASIČSKÉ ZBROJNICE, LED OSVĚTLENÍ

Pětikilometrová stavba další části obchvatu 

Opavy, který bude procházet naší městskou částí, 

byla zahájena. Veřejnou zakázku na výstavbu zís-

kalo sdružení slovenské fi rmy Metrostav DS a nově 

založené společnosti Metrostav Infrastructure. 

Stavba za necelou 1 miliardu Kč bez DPH má být 

hotova do konce roku 2023.

Hned na  začátku stavby došlo k  drobným 

problémům, kdy stavebníci využili pro dopravu 

materiálu cyklostezku. Tato byla znečištěna náno-

sem bahna. Na základě upozornění občanů došlo 

ihned k jednání se stavbyvedoucím tak, aby nedo-

cházelo k poškozování cyklostezky.

Harmonogram prací při výstavbě obchvatu 

bude zveřejněn v průběhu ledna, již nyní se počítá 

s uzavřením cyklostezky v první polovině roku.

ZAČÁTEK VÝSTAVBY OBCHVATU

pokračovat dle počasí, zejména jakmile dojde 

k zamrznutí půdy.

Průklest je hrazen z prostředků Povodí 

Odry, u jejíchž pracovníků je možné za zvýhod-

něnou cenu dřevo odkoupit.

V  následujících měsících bude docházet 

k průklestu stromů u řeky Opavy v úseku od čis-

tičky odpadních vod ve Vávrovicích až po limni-

graf v Držkovicích. Stromy rostoucí nebezpečně 

na březích řeky budou pokáceny. Práce budou 

PRŮKLEST STROMŮ U ŘEKY
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Vážení a  milí spoluobčané, zdravím vás 

z Charity Opava.

Naše obec se každoročně na začátku roku 

připojuje ke krásné akci, která se již stala tra-

dicí, totiž k Tříkrálové sbírce. 

Malí i  velcí koledníci obcházejí jednotli-

vé domácnosti s  přáním požehnání a  všeho 

dobrého do  nového roku. Zároveň nabíze-

jí dárcům možnost přispět do  pokladničky 

na dobrou věc. Peníze pak po celý rok pomá-

hají potřebným. 

V tomto roce jsme tak 

z  vykoledovaných darů 

mohli podpořit seniory 

a  vážně nemocné lidi, 

o  které se naše terénní 

služby (pečovatelská, 

ošetřovatelská a  hospi-

cová) starají v  domácím 

prostředí. Také jsme 

mohli i díky těmto darům 

dokončit přestavbu chrá-

něných dílen, ve  kterých 

nachází smysluplnou práci více než 160 lidí 

s  handicapem z  celého Opavska. Vaše dary 

pomohly také mladým lidem s těžkým těles-

ným a mentálním postižením a lidem, kteří se 

neočekávaně  ocitli v krizi. 

Dary z  následující sbírky máme v  plánu 

využít opět pro naše terénní služby, které po-

skytují pomoc  seniorům a  vážně nemocným 

lidem, a  také lidem s  mentálním postižením 

a  chronickým duševním onemocněním, kte-

rým poskytujeme  služby v sociálně terapeu-

tické dílně Radost.

TKS 2021 se bude konat v  prodlouženém 

termínu od 1. do 24. ledna. 

Ve Vávrovicích mají koledníci v  plánu ko-

ledovat o víkendu 9. a 10. ledna 2021. Možná 

přijdou v menším počtu než obvykle, ale vše 

mají připraveno tak, aby bylo koledování bez-

pečné pro všechny zúčastněné. Až do  konce 

sbírky pak bude možné přispět do  pokladni-

ček umístěných v obchodě u paní Osadníkové 

a také na poště ve Vávrovicích.

Pokud by se v  lednu ukázalo, že kole-

dování není vůbec možné, nebo pokud by 

Vás koledníci nezastihli doma, nabízíme 

také možnost přispět na  tříkrálový sbírkový 

účet: 66008822/0800, VS pro Charitu Opava 

77708012. 

Více informací na www.charitaopava.cz.

Již nyní Vám děkujeme za  Vaši štěd-

rost a přejeme pokojné Vánoce a do no-

vého roku mnoho naděje, Božího požeh-

nání a všechno dobré. 
Za Charitu Opava Jan Hanuš

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
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poručení je, pokud to ovšem daný e-shop povo-

luje, nakupovat na dobírku a neplatit za dané 

zboží předem. Mohlo by se totiž stát, že se se 

svým nákupem nikdy nesetkáte. Samozřejmě 

lze nalézt i různé recenze na daný obchod, ale 

přiznejme si, kdo tyto recenze čte? Mějte také 

na paměti, že neuvádíme svá čísla občanských 

průkazů nebo celá rodná čísla. Taková sdělení 

by nám do  budoucna mohla přinést nejeden 

problém, jako třeba fi ktivní výzvy k  uhrazení 

fi nanční částky. 

Nadchází také doba dobročinných sbírek 

různých podob, před Vánoci jsme všichni tro-

chu více naladěni na vlnu pomáhání ostatním. 

U  dveří nám může zazvonit kdokoliv třeba 

i osoba prokazující se danou společností, která 

např. sbírku zaštiťuje. Vstupní dveře bytů jsou 

většinou opatřeny kukátky, využívejte je, než 

někomu otevřete dveře bytu. Nevpouštějte 

do bytu ani domu cizí osoby. Pokud již k tomu 

došlo, nenechávejte tyto osoby nikdy o samotě, 

nedovolte, aby se vám volně pohybovali po Va-

šem bytě. Neodcházejte od nich k místům, kde 

máte uloženy své úspory. Neukazujte, kolik pe-

něz máte v  peněžence. Ostatně ani informaci, 

kolik peněz jste si naspořili, nikdy nikomu ne-

sdělujte. Úspory jsou pouze Vaše!!!

Knižní publikace „Černá kronika aneb ze 

soudních síní“ policie Moravskoslezského kraje 

poutavým způsobem vypráví příběhy seniorů, 

ne však vždy se šťastným koncem. Kniha, plná 

poutavých příběhů, již byla v uplynulém obdo-

bí distribuována do všech knihoven obcí s roz-

šířenou působností v  Moravskoslezském kraji. 

Knihou také disponují některé spolky seniorů či 

I přes veškerá úskalí letošního roku se blíží 

předvánoční čas. V tomto období si všichni za-

čínáme uvědomovat tu magickou sílu Vánoc. 

Žijeme v očekávání, těšíme se na čas strávený 

s  rodinou a  svými blízkými, a  tak se stává, že 

ztrácíme svou obezřetnost, na které v průběhu 

roku tolik lpíme. Bohužel i v tento čas se najdou 

takoví, kteří se právě toho snaží zneužít. Nejo-

hroženějšími se stávají naši senioři. 

S  jiskrami v očích, s naspořenými penězi ze 

svého důchodu chtějí obdarovat své blízké a čas-

to vyrážejí do nákupních center s velkými obnosy 

peněz ve  svých peněženkách pečlivě uložených 

v  kabelkách a  nákupních taškách. V  nepřeber-

ném množství dnešních nabídek, a  to nejen 

obchodních domů, stojí před regály plnými 

různého zboží, mačkajíc se v davu dalších naku-

pujících odkládají kabelky do nákupních vozíků 

a po očku sledují vystavené zboží. To je však ten 

okamžik, po kterém poté se slzami v očích sdělu-

jí bezpečnostní službě, že byli okradeni. 

Dnešní senioři však nemusejí o  své úspo-

ry přijít pouze odcizením peněženky. Řada 

dnešních seniorů se pohybuje v  internetovém 

prostředí, ať již z  nutnosti doby, kdy alespoň 

tímto způsobem mohou komunikovat se svými 

blízkými. Není nic jednoduššího než ceny nabí-

zeného zboží v kamenných obchodech srovnat 

s  cenami různých srovnávacích portálů na  in-

ternetu. E-shopy vedou prim, jsou přehledné, 

jednoduše pár kliky si nakoupíme zboží, které 

je nám doručeno až do  tepla domova. Ovšem 

i  tato forma nákupu nese svá rizika. Sice se 

nepotkáme tváří tvář případnému zloději, ale 

také můžeme přijít o své úspory. Jedním z do-

SENIOŘI, BUĎTE OPATRNÍ I VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ
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domovy pro seniory, ve kterých proběhly pre-

ventivní besedy s  preventisty Moravskoslez-

ského kraje. 

Mysleli jsme i na ty, kterým už v pokročilém 

věku neslouží zrak a pro ty byla kniha namluve-

na a vydána jako audiokniha.

Jako poslední novinku moravskoslezská 

police představila didaktickou hru nazvanou 

„Kterak se obětí nestáti“. Hrát ji může dva až 

šest hráčů ve věku od šesti let. Obsahuje obou-

strannou hrací desku, hrací kostky, fi gurky, 

herní karty a pravidla. Jedna strana hrací desky 

se věnuje oblasti vlastního bezpečí, kritickým 

situacím doma i  venku a  druhá strana náleží 

tématu kybernetické bezpečnosti, tedy jak se 

bezpečně chovat v on-line prostředí.  

Cílem projektu je seznámit veřejnost se 

základními pravidly bezpečného chování, aby 

se nestala obětí trestného činu. Hra je určena 

k distribuci vybraným subjektům jako jsou zá-

kladní školy, kluby seniorů, zařízení pro senio-

ry, knihovny obcí s rozšířenou působností. 

V případě zájmu o tuto novou hru nás mo-

hou kontaktovat prostřednictvím e-mailu krpt.

prevence@pcr.cz. Distribuce hry bude zajištěna 

do vyčerpání zásob.

Tradičně máme pro seniory v rámci preven-

tivní činnosti připraveny k dispozici také drob-

nosti v podobě křížovek či zvětšovacích lup pro 

lepší čtení.

S přáním klidného prožití svátků Vánočních 

a nejen jich…

nprap. Karla Špaltová, vrchní inspektor
nprap. Marika Jeličová, vrchní inspektor

oddělení prevence Moravskoslezského kraje

 PF 2021 
optimismus pro každý den 
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s  využitím současných informačních technologií. 

V  tomto ohledu udělali všichni účastníci vzdělá-

vacího procesu obrovský pokrok. Velký dík patří 

rodičům, kteří se také, díky této době, stali často 

přímými aktéry vyučovacích hodin. Bez nich by-

chom, zjm. s našimi nejmenšími, nedokázali nic.

Nucené zákazy a  omezování s  sebou ovšem 

přinášely i  přesouvání dlouhodobě plánovaných 

a připravovaných projektů, které si vyžadují také 

svůj čas. Bude nesmírně komplikované se s  ná-

hradními termíny v  budoucnu popasovat. O  rok 

jsme tak odložili partnerský česko-polský projekt 

Příroda bez hranic a narušen byl pětiletý cyklus 

Vánočních výstav s jarmarkem. S těmito plá-

ny se musíme vejít do připravovaných oslav 100. 

výročí školy, které připadá už na  závěr příštího 

školního roku.

Nicméně za pár dní bude i tento rok minulos-

tí. Ať už se bude o něm mluvit jakkoli, věříme, že 

do  nového roku vykročíme posíleni a  obohaceni 

o spoustu zkušeností, které bychom jinak nezíska-

li. A že vytěžíme maximum možného, abychom se 

v budoucnu s podobnými situacemi vypořádávali 

snadněji.

Děkujeme všem, kteří nám zachovali 

přízeň a podpořili školu v těchto nelehkých 

časech. Do nového roku přejeme nejcennější 

devízu nejen dnešních dnů - PEVNÉ ZDRAVÍ.

Mgr. Pavel Gregor, ředitel školy

Asi budete souhlasit, že v  celé řadě nejistot, 

které nás letošním rokem všechny provází a ovliv-

ňují naše počínání, je naprosto jisté, že přichází 

alespoň jedna „stálice“ a tou jsou Vánoce. Čas, 

na který se těší zvláště ti nejmenší. A i když si do-

mácího prostředí užili nadmíru, nebude jim a ni-

komu jinému tentokrát vadit, že nemohou být se 

svými spolužáky, a že opět zůstanou doma.

Školní dveře se tak zase uzavřou. Věříme 

a s nadějí doufáme, až je v lednu budeme otvírat, 

budou jimi společně s dětmi, vstupovat také „lepší 

časy“.

Když se poohlédneme za  končícím rokem 

2020, můžeme stroze konstatovat, že byl 

každopádně nezapomenutelný. A  to ve  všech 

ohledech. Snad s největší nevolí jsme se potýkali 

v  oblasti omezování svobod. Což s  sebou neslo 

rušení plánovaných aktivit a omezování běžného 

každodenního života a  komunitního setkávání. 

Ve  škole jsme to přijímali zvláště nelibě, neboť 

právě setkávání, spolupráce, kooperace a diskuze 

jsou základní pilíře, o které se vzdělávání opírá. 

Jindy se reformní kroky ve školství odehrávají 

několik let. Teď jsme vzdělávací strategie měnili ze 

dne na den a to doslova průlomově. Bez přípravy, 

bez podpory, bez zkušeností, často i  mimo „zá-

kon“. 

Když jsme v září 2019 ve škole zahajovali reali-

zaci projektu „Technologie přibližují poznání“ 

z  OP VVV, rozhodně jsme netušili, jak vysoce aktu-

ální, potřebné a reálné bude jeho naplňování. Při 

zpětném pohledu bylo zařazení tohoto projektu 

téměř vizionářské. Po  nesmělém jaru jsme tak 

již na  podzim vstupovali i  několikrát denně on-

-line do domácností žáků a vedli s nimi vyučování 

2020 ANEB OFFLINE - ONLINE
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Tuto koledu má mnoho z  nás určitě vel-

mi rádo. I  já se mezi ně počítám. Kdo by ale 

o  loňských Vánocích tušil, že tato „tichá noc“ 

bude trvat déle než jednu noc. Že bude trvat 

po  mnoho nocí letošního roku. Vánoce jsou 

na samém konci občanského roku a tak přiro-

zeně o těchto svátcích „klidu a míru“ rekapitu-

lujeme měsíce, které nám byly dány. Skuteč-

ně bylo letos mnoho ticha, času stráveného 

doma, „klidu a míru“. A může se nám vkrádat 

na mysl, že toho bylo možná až moc. Nemů-

žeme totiž přehlédnout, že podle posledních 

zpráv přibylo případů domácího násilí, roz-

vodů i  rodinných sporů. Psychika nemála lidí 

je velmi otřesena. K  tomu nejistota, co bude 

dál. A  to zdaleka ne pouze po  stránce zdra-

votní, vždyť naše zdravotnictví nápor ustálo, 

ale především po  otázce existenciální. Pro-

pouštění ze zaměstnání, neschopnost splácet 

dluhy, ony zmíněné rodinné problémy, krach 

živností, vize dalších měsíců bez kulturního 

nebo cestovatelského rozptýlení apod. Vy-

hlídky se tedy nezdají dobré.

Jaké vyhlídky měli ale naši předkové 

po  dvou světových válkách, v  době různých 

tyranií a  za  totalitních vlád, v  časech nemo-

cí nebo hladomorů decimujících třetinu po-

pulace? Záleží lidské štěstí a  naděje pouze 

na vnějších faktorech? V dějinách přece vidí-

me, že se lidé opět vzchopili a šli dál. Jak to?

Měli totiž vizi, za  kterou šli. Naději, kte-

rá je nesla. Cíl, ke  kterému směřovali. To vše 

jim dávala víra v  Boha, který přijal lidské tělo 

a nesl tíhu lidského života. Vždyť Ježíš se nena-

rodil v paláci, ale kdesi ve stáji. Nebyl bohatým 

TICHÁ NOC, SVATÁ NOC

člověkem, šlechticem nebo pozemským panov-

níkem, ale chudým tesařem. Neměl často ani 

hlavu kam složit, mnoho putoval a  pomáhal 

a  skončil svůj život násilnou smrtí. Dal však 

lidstvu naději. Ukázal cíl, kam jít. Za  Bohem. 

Za  pravým štěstím, které není omezeno vněj-

šími faktory. Ukázal nám, že se můžeme rado-

vat, i  když vnější podmínky jsou tak žalostné. 

Že můžeme mít „bláznovskou naději“, kterou 

chladný rozum nechápe. Další sloky naší v nad-

pisu uvedené koledy přece praví: „náhle v ní já-

sot zní, vstávej, lide můj, tmu z očí střes, v měs-

tě Betlémě Bůh zrozen dnes… stín a  mráz 

vůkol nás, v hloubi srdce však Gloria hřmí…“

Vánoce nám tedy přinášejí naději, která 

září i když kolem nás všechno nasvědčuje ka-

tastrofickým scénářům. Nechme se tedy touto 

nadějí zcela ovládnout. Dejme se jí vést v roce 

2021. Můžeme být šťastní, i  když podmínky 

nejsou dobré. Vše záleží na našem nitru. Když 

člověk dovolí naději, kterou přináší betlémské 

dítě, podmanit své celoživotní putování, těž-

kosti neodejdou, ale bude síla k jejich snášení 

a trpělivost v jejich překonávání.

Požehnané a krásné svátky vánoční!

P. Marek Večerek, duchovní správce 
farností Jaktař a Kateřinky

Termíny Mší svatých v  kostele 

v  Jaktaři a  v  Kateřinkách přes Vánoce 

a  na  přelomu roku jsou zveřejněny 

na vývěskách v městské části.



JUBILANTI

LEDEN
Čechanová Jana (50 let)

Fryč Martin (50 let)

Moravcová Svatava (55 let)

Blaščík Petr (55 let)

Vavrlová Zdeňka (60 let)

Králová Marta (60 let)

Vlachová Marta (65 let)

Vnuk Justin (70 let)

Dastig Antonín (75 let)

Hlaváč  Svatopluk (75 let)

Gebauer Vladimír (90 let)

ÚNOR
Šípek Pavel (50 let)

Pchálková Milena (50 let)

Hanelová Iveta (55 let)

Raabová Danuše (60 let)

Král Alois (65 let)

Tomášová Marie (75 let)

Vavrla Josef (80 let)

BŘEZEN
Hellebrand Tomáš (50 let)

Gančař Miroslav (60 let)

Hanelová Miroslava (60 let)

Košárek Josef (60 let)

Řeha Dalibor (60 let)

Galvasová Lumíra (65 let)

Štalzer Dalibor (65 let)

Černínová Jana (75 let)

Hanušová Marie (75 let)

Ficková Drahomíra (97 let)

• Instalace a zprovoznění vánoční výzdoby 

městské části, rozsvícení 29. 11. 2020

• Příprava formulářů pro dotace na rok 2021

• Oprava dveří, oken a zatékání v kabinách 

FK Nova Vávrovice, cena opravy 19.000 Kč

• Zahájení prodeje losů na poště Partner

• Zaměstnanci provedli podzimní úklid v celé 

městské části

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

Upozorňujeme, že ve dnech 

30. a 31. 12. 2020 bude pošta 

ve Vávrovicích uzavřena.

UPOZORNĚNÍ – POŠTA

V případě, že si nepřejete být uvedeni v Okénku mezi jubilanty,  kontaktujte úřad městské části.

Blahopřejeme!

Úřad městské části Vávrovice bude v  období od  21. 12. 2020 do  3. 1. 2021 uzavřen. 

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

nebo e-mailem. Kontaktní údaje naleznete níže.


