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- v srpnu byla zahájena výstavba cyklostezky č. 55, tzv. „Slezské magistrály“, která začíná 

v Krnově u Petrova rybníka, pokračuje přes Úvalno, Brumovice, Holasovice, Vávrovice a 

Palhanec, dále pak Opavou až do Velkých Hoštic; 

- Den otevřených dveří v Cukrovaru – již tradiční akce, kdy se jeden z mnoha podniků, 

působící v naší městské části, otevře široké veřejnosti, aby se mohla podívat, čím vším 

projde bulva řepy cukrovky, než si s ní můžeme osladit kávu nebo čaj…; 

- zástupci obce a vedení školy se rozloučilo s paní učitelkou Janou Sajdovou, která po 

mnoha letech působení v mateřince odcházela na zasloužený odpočinek. Za svou 

celoživotní práci byla rovněž Magistrátem města Opavy oceněna u příležitosti Dne 

učitelů; 

- mezi Vávrovicemi a Palhancem založili zastupitelé v součinnosti se složkami a obyvateli 

MČ stromovou alej, jež byla financována částečně z grantu města, částečně MČ; 

- Cesta do Betléma – vánoční expozice v budově ZŠ a MŠ vznikla ve spolupráci žáků a 

učitelů a Klubu důchodců, koná se pravidelně po 5 letech a návštěvníci se mohli 

občerstvit ve vánoční kavárničce, pokochat se výstavou s vánoční tématikou a koupit si 

drobné suvenýry na jarmarku; 

- setkání seniorů s kulturní vložkou v KD v Držkovicích; 

- byly obnoveny diskuse s majiteli pozemků kolem řeky Opavy z důvodu výstavby 

protipovodňových hrází; majitelé přednesli svá negativní stanoviska k odprodeji a své 

podmínky ke změně postoje; 

- setkání zástupců všech složek městské části u příležitosti konce roku, kdy se 

zrekapituluje právě proběhnuvší rok a nastíní plány do roku nového; 

- setkání občanů a sousedů u obecních vánočních stromků a vzájemné pozdravení 

ve svátečním klidu; 
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Setkání u vánočního 

stromu v Držkovicích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejmenší držkovičtí obyvatelé 

dostali malý dáreček 

(předává M. Kořistka a 

p. Tesař) 

 

 

 

 

 

Ve Vávrovicích je setkání 

tradičně doprovázeno 

vystoupením školních dětí 
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Pokud přeje počasí a je 

nasněženo, má setkání 

krásnou vánoční 

atmosféru  

 

 

 

Klub důchodců 

každoročně zajišťuje 

teplé občerstvení pro 

všechny sousedy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palhanečtí sousedé si pěkné 

svátky přejí na Štědrý den 

odpoledne 
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I tady dostávají děti malou 

pozornost od předčasného 

Ježíška (obdarovává E. Kolb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Palhanci se o malé 

občerstvení starají hasiči 

 

 

- na přelomu roku došlo na Vávrovické ulici k instalaci informativního radaru, který měřil 

nejen dodržování povolené rychlosti, ale zaznamenával také hustotu dopravy. Výsledky 

ukázaly, že pouhých 7 % projíždějících automobilů jelo v souladu s předpisy a více než 

60 % rychlost výrazně překročilo, přičemž rekordmanem v rychlosti bylo auto 

s naměřenou hodnotu 119 km/h v místě povolené 30 km/h. Se všemi získanými 

informacemi bude zastupitelstvo i v budoucnu pracovat. 

  


