2012
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A máme tu další kalendářní rok – rok 2012. Na městskou část čeká spousta úkolů a akcí,
které bude třeba zorganizovat, uskutečnit, příp. dotáhnout do zdárného konce. Kalendář
kulturních a sportovních akcí už se začíná také plnit, protože občanská sdružení a spolky
mají spoustu nápadů a pokračují i v tradičních akcích, takže se máme na co těšit po celý rok.

Zastupitelstvo - obecní rozpočet, investice, plány
Zastupitelstvo v r. 2012 hospodaří s ročním rozpočtem ve výši 3,491.000 Kč.
Letošní plány, investice a akce, jmenovitě:
-

dokončení cyklostezky, tzv. Slezské magistrály, měřící celkem 111 km a vedoucí z Jeseníku
přes Rejvíz, Holčovice a Město Albrechtice, dále Krnov, Držkovice, Vávrovice, Palhanec,
Karlovec, Opavu, Velké a Malé Hoštice až do Hlučína, část týkající se naší MČ – splněno;

cyklostezka mezi Vávrovicemi a Palhancem,
směr Opava

cyklostezka na protipovodňové
hrázi (foceno na Palhanci
u fotbalového hřiště z místa mostu
přes řeku Opavu)
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-

oprava chodníku a parkoviště u kulturního domu v Držkovicích – splněno;

upravené okolí kulturního domu

-

oprava podlah a prodejních pultů ve srubu v areálu u Sokolovny ve Vávrovicích –
splněno;

-

oprava a přelakování podlahy, výměna oken a zateplení přisálí a oprava a rozšíření
stojanů na kola opravy – Sokolovna Vávrovice – splněno;

-

instalace ochranných sítí u fotbalového hřiště Vávrovice – splněno;

-

výstavba protipovodňových hrází ve Vávrovicích – stále v jednání;

-

vypracování projektu multifunkčního domu na Palhanci – splněno;

-

výstavba spojkové komunikace mezi ulicemi Obecní a Vávrovická – stále v jednání;

-

vybudování obecního rozhlasu v celé MČ – nesplněno;

-

vykácení staré aleje v ulici K Celnici (SÚS Opava) s výhledem na vysázení nové aleje –
splněno;

-

vybudování technického zázemí a dílny pro zaměstnance údržby MČ – splněno;

-

údržba a oprava dětských hřišť – splněno;

-

zastřešení posezení v areálu SDH Palhanec – splněno;

-

vyčištění melioračních a silničních příkopů mezi Vávrovicemi a Palhancem – splněna
1. etapa;

-

technické zázemí v areálu volejbalového klubu na Karlovci – splněno;
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-

vyřazení návrhu výstavby závodu na zpracování bioodpadu v průmyslové zóně
Vávrovice – splněno;

-

oprava kříže na Palhanci – splněno;

-

vybudování zastávky MHD v Jaktaři u kruhového objezdu směr Držkovice – splněno;

dlouho urgovaná a očekávaná zastávka
linky č. 216 u kruhového objezdu v Jaktaři

-

osázení druhé části stromové aleje mezi Vávrovicemi a Držkovicemi – splněno.

Zastupitelé se letos sešli celkem 10× řádně (31. 01., 28. 02., 26. 03., 30. 04., 28. 05., 25. 06.,
20. 08., 01. 10., 29. 10. a 17. 12.) a 1× mimořádně (30. 07).
V kulturním domě v Držkovicích, Domě služeb Vávrovice a v Sokolovně ve Vávrovicích bylo
letos sálů využito celkem 80×, přičemž více než polovina akcí byla za úhradu. Nejvíce byl
vytížen KD Držkovice (41×), celkově je o sály zájem především v podzimních a zimních
měsících, v celém roce bylo nejvíce akcí v říjnu. Nárůst oproti loňskému roku je o více než
25 %. Do statistiky není započítána sportovní činnost v Sokolovně.
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Obyvatelé, domy
Počet obyvatel k 1. lednu 2012 je 1311 obyvatel, k 31. 12. 2011 se narodilo 11 dětí a zemřeli
4 spoluobčané. Nejstarší obyvatelkou je paní Marie Hadámková, která v lednu oslavila
93. narozeniny.
Svou diamantovou svatbu oslavili 31. 03. 2012 manželé Gebauerovi z Vávrovic.
Další významná jubilea, a to 80. narozeniny, pak oslavili Alice Malíková (leden),
Olga Pastrňáková a Karel Knesl (oba v únoru), Elfrída Weissová (duben), Marie Vavrlová
(květen), Anna Šindlerová a Milan Hos (v červenci), Ludmila Jaglarzová a Jiří Vavrla (v září),
Jiří Pastrňák (listopad) a Anna Hrbáčová (prosinec), 85. narozeniny oslavila v únoru
Marie Valečková, v červnu František Klapetek a v září Hedvika Hanelová a Marie Kubesová.
Krásných devadesátin se v březnu dožily Johanna Hanelová a Jiřina Polová. V lednu oslavila
krásné narozeniny i Alžběta Hlaváčová (92 let).
Nově byly zkolaudovány 3 domy.
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Akce městské části
Městská část pořádala kromě tradičního únorového plesu také Den Matek a Česko-polské
setkání (v květnu), v srpnu jubilejní 10. Slavnosti MČ, v říjnu výsadbu druhé části aleje podél
cesty z Vávrovic do Držkovic, v listopadu Večer Seniorů a v prosinci setkání složek a obyvateli
oblíbené setkání u vánočních stromů – v Držkovicích, Vávrovicích i na Palhanci.
Ples MČ se těší každým rokem velké účasti a oblíbenosti mezi obyvateli. Také letos byl sál
Sokolovny plný do posledního místečka a lístky byly vyprodány již dlouho před termínem.
V sobotu 11. 02. se mohli všichni pobavit tancem a zábavou, nechyběla kulturní vložka
v podobě profesionálního tanečního páru, který předvedl své umění, ani bohatá tombola,
která je rok od roku atraktivnější. Letos byla první cenou poukázka na selátko o váze 20 kg.

Ples tradičně zahajuje starosta

Profesionální tanečníci všem předvedli,
jak na to
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Zábava v plném proudu

Výherní poukázka na selátko a
šťastný vítěz
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Den matek všem maminkám zpříjemnil 13. května svým pásmem „Recept na štěstí“ herec
Slezského divadla Evžen Trupar. Přítomné ženy byly pohoštěny a dostaly kytičku.

Evžen Trupar v akci

Přítomné maminky a maminky
maminek se programem výtečně bavily

Česko-polské setkání (neboli sousedské popovídání) se již několik let uskutečňuje
v Držkovicích. Také letos se 26. května sešli lidé z obou břehů řeky Opavy a pobavili se po
svém. Nechyběla ani venkovská šarvátka, kdy se několik „chlapů“, posilněných dobrým
pitivem, dalo do ručního vysvětlování svých názorů. Ovšem starosta nelenil a na pomoc
přivolal městské strážníky. Ještě před jejich příjezdem však potyčku svých mužů zavčas
ukončily jejich polovičky.
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Slavnostní mše v Držkovicích (točna
MHD u kaple v centru obce)

Starosta M. Kořistka v rozhovoru
s náčelníkem SDH Držkovice p. Tesařem
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Sousedské posezení v parku
v Držkovicích

Srpnové 10. slavnosti MČ se nesly v duchu mnoha atrakcí pro dospělé i děti, soutěží
ve volejbale O pohár místostarosty, v požárním sportu O pohár starosty, v malé kopané,
přetahování lanem či střelbě ze vzduchové pušky. Bohatý byl rovněž kulturní program,
probíhající po celý den. Nechyběla ani klasická tombola, jejíž hlavní cenou byla televize a
vyhrála ji paní Konečná, předsedkyně Klubu důchodců. I když počasí bylo do poslední chvíle
nevyzpytatelné, nakonec vyšlo ukázkové.

Pozvaní hosté s ukázkami tanců
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Děti se mohly pobavit nejen u malování
na trička,…

…ale rovněž u různých jiných atrakcí, …

…kterých bylo opět na výběr mnoho
(na snímku Euro Jump – obrovská
trampolína, která učarovala i prckům)
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Po dovádění na atrakcích a v soutěžích
jsme se výborně bavili u vystoupení
klauna

Diváky zaplněné fotbalové hřiště

Zdeňka Konečná vyhrála hlavní cenu,
kterou jí společně předali starosta
s místostarostou
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Výsledky soutěží:
O pohár starosty – požární sport: 1. Vávrovice, 2. Držkovice, 3. Palhanec
O pohár místostarosty – volejbal: 1. Vávrovice, 2. Karlovec, 3. Zbytci
Malá kopaná: 1. Držkovice, 2. Vávrovice 1, 3. Vávrovice 2

Vávrovická líheň mladých hasičů a
hasiček v akci

I dorost bojoval o výborné časy
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Vyhlášení výsledků v hasičském sportu,
pohár starosty si odneslo družstvo SDH
z Vávrovic

Volejbalový turnaj

A rovněž malá kopaná – o výhře
rozhodovaly i penalty (na snímku ji
právě kope Přemek Krčmařík)
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Přetahování lanem:
- muži: 1. Šrekovi muži, 2. Work Out, 3. Matix
- ženy: 1. Palhanec, 2. Hasičky z Vávrovic, 3. Sokolky
- děti: 1. Tygři, 2. Šmoulové, 3. Hasiči

I přetahování lanem je velmi oblíbené a
všichni se poctivě připravují

Střelba ze vzduchovky – absolutní vítěz p. Antonín Herber, dílčí výsledky:
- muži: 1. Antonín Herber, 2. Ivo Schreier, 3. Karel Heider
- ženy: 1. Petra Schreierová, 2. Iveta Brigulová, 3. Jarmila Ryplová
- děti: 1. Karel Běhavý, 2. Dominik Rubeš, 3. Štěpán Pchálek

Ze vzduchovky střílí Tomáš Falhar,
přihlíží a povzbuzují palhanečtí
hasiči
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Západem sluníčka zábava zdaleka
nekončila aneb velmi efektní a podařená
ohnivá noční show

10. slavnosti vyvrcholily noční diskotékou
pro všechny věkové kategorie

V rámci iniciativy obce pro utužení vztahů a spolupráce se v září představitelé MČ, primátor
Opavy Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. a jeho náměstek Daniel Žídek sešli se zástupci
největších firem, sídlících či působících v naší MČ – Opavia LU, ZD Hraničář, Prestar,
Femont, Ferram, Cukrovar, Mlýn Herber – dále s ředitelem ZŠ a MŠ Mgr. Gregorem a
zástupcem polské Gminy Branice J. Kawulokem, aby společně projednali své problémy a
vzájemnou komunikaci, či případnou výpomoc při akcích v MČ.
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Na sváteční víkend – přesněji v sobotu 27. října – požádalo zastupitelstvo své občany
ke spolupráci při výsadbě druhé části stromové aleje podél cesty z Vávrovic do Držkovic.
Počasí extrémně nepřálo, přesto se našlo dost pomocníků, kteří spolu s hasiči stromy
zasadili. Tato výsadba byla z větší části financována z dotace města.

Výsadba druhé části aleje Vávrovice-Držkovice. První foto pohled směr Držkovice, druhé foto pohled směr
Vávrovice

V tmavém oblečení schován velitel
SDH Vávrovice Marek Bartusek.
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Pracanti hlásí „Hotovo!“

Pro naše důchodce uspořádali v listopadu zastupitelé obce Večer seniorů a setkal se
s vysokou návštěvností spoluobčanů nejen starších ročníků, kteří se pobavili a k příjemné
atmosféře bezpochyby přispělo i kulturní vystoupení herců umělecké agentury Karla Smolky
„Operetní skříňka s líčidly“.

Karel Smolka se svými kolegyněmi přijel
pobavit naše důchodce a starší
spoluobčany

I na tanec se vždy všichni těší
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Jako každoročně proběhlo v Držkovicích také setkání složek se zastupitelstvem, na kterém
zástupci všech občanských sdružení a spolků MČ přednesli výroční zprávu za uplynulý rok,
připomněli proběhnuvší akce a prezentovali své záměry pro rok budoucí.
A rok jsme ukončili společným popovídáním sousedů u vánočních stromečků. Tuto tradici
přesně před 20 lety uvedli v život palhanečtí dobrovolní hasiči a postupně se tento zvyk
rozšířil i do dalších obcí, takže nyní se každoročně setkávají občané v Držkovicích,
ve Vávrovicích i na Palhanci a Karlovci.

Letos si setkání u vánočního stromečku
užili aspoň s malým sněhovým
popraškem pouze držkovičtí, hned druhý
den vše roztálo

Dětem i to málo stačilo k velké radosti
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Vávrovičtí se už bez sněhu setkali
tradičně v parku a s doprovodem dětí
ze školy

Starosta všem popřál krásné svátky

A opět se nás sešlo hodně
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Palhanečtí si přímo na Štědrý den
odpoledne krátí čekání na Ježíška se
svými sousedy u nové hasičárny

Nedočkavé a natěšené děti stojí vzorně
v řadě, aby se dočkaly nějakého dárečku od
strejdy Edy
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Souhrn proběhnuvších sportovních či kulturních akcí
Leden
Cukrovar na Palhanci ukončil počátkem ledna svou 141. řepnou kampaň, jež byla
mimořádně úspěšná díky ideálnímu počasí ve vegetačním období r. 2011.
Od 1. do 12. ledna proběhla v naší MČ Tříkrálová sbírka, pořádána Charitou Opava, jež
probíhá po celém území naší republiky. Dobrovolníci u nás vybrali celkem 25.042 Kč
(Držkovice 2.190 Kč, Vávrovice 15.550 Kč, Palhanec 4.982 Kč, Karlovec 2.320 Kč).
Konaly se valné hromady všech Sborů dobrovolných hasičů i rybářského sdružení Parta hic
z Vávrovic.

Valná hromada SDH Vávrovice ve své
hasičárně
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Držkovičtí hasiči měli svou valnou
hromadu v kulturním domě

A hasiči z Palhance ve své hasičárně
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Rybáři se sešli ve společenské místnosti
domu služeb

Začala rovněž plesová sezona, kterou 7. ledna zahájili držkovičtí hasiči a 21. ledna uspořádali
ples také hasiči z Vávrovic.

Kulturní dům v Držkovicích je pro plesy
oblíbeným místem
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A v závěru měsíce nemohl chybět oblíbený sněhový turnaj v malé kopané na hřišti
ve Vávrovicích, kdy se hrálo bez sněhu, zato v mrazu. Zvítězil tým z Holasovic, celkem se
zúčastnilo 8 mužstev.

Velké sportovní nasazení…

… vystřídá chvíle odpočinku a
občerstvení
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Únor
Školkáčci si 21. února prošli obcí Vávrovice ve svém oblíbeném Masopustním průvodu a
TJ Sokol pořádal 25. února ples.

Paní učitelky se svými svěřenci před
odchodem na koledu

Koledníci si za písničky zasloužili
sladké odměny

A hlavně dělat co největší rámus – to umí
všechny děti perfektně
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Ples Sokolů v Sokolovně

Nemusí se jen tančit, i pobavení s přáteli
je pro mnohé příjemné

Březen
V březnu měly svůj ples i děti, kterým Klub rodičů uspořádal dětský karneval. A protože dětí
nám v MČ stále přibývá, byla i účast hojná.
I naši nejmenší umí plesat, navíc i
soutěžit a bavit se
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Duben
V dubnu pořádali svou taneční zábavu vávrovičtí fotbalisté a retro večer Klub rodičů.

Kulturní dům v Držovicích hostil na
plese nejen fotbalisty,…

…ale i všechny příznivce kopané
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Spartakiádní cvičenci si zavzpomínali –
prostě retro se vším všudy

Mnozí si s chutí i zapěli

Proběhly také dvě sportovní akce, a to exhibiční zápas BOBO teamu a badmintonový turnaj
v tenisové hale na Karlovci. Přátelské utkání BOBO teamu a výběru FK Nova Vávrovice
skončilo vítězstvím BOBO teamu. Utkáním byla uctěna památka již 15. výročí úmrtí místního
fotbalisty Václava Laiferta.
Fotbalové zápolení při každoročním
uctění památky Vaška Laiferta
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Věrní fanoušci

TJ Sokol pořádal turnaj v badmintonu, kterého se 21. dubna zúčastnilo celkem 16 párů
(výsledky: 1. Alexandra Bokischová a Miroslav Mikstein, 2. Dana a Ivo Schreierovi, 3. Martina
a Zbyněk Ondruchovi).

Všichni přihlášení účastníci před
zahájením turnaje

Moderní badmintonová hala na Karlovci
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Konec měsíce byl zakončen tradičním stavěním Máje v režii palhaneckých hasičů a pálením
čarodějnic (Klub rodičů).

Kontrola pracovních nástrojů a hurá do
práce – palhanečtí hasiči v civilu před
hasičárnou při přípravě Májky (Eda Kolb
s pilou, radí Alfréd Schindler a přihlíží
Martin Hanslik)

Práce se povedla a krásně nazdobená
Májka stojí na svém místě – jak dlouho ji
uhlídají před nájezdy „lupičů“ z okolí?

Průvod čarodějnic před obecním úřadem,
několik vyslankyň čarodějného cechu
zkontrolovalo práci zastupitelů i uvnitř
úřadu
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Nakonec si všechny čarodějnice a ježibaby
zatančily u ohně a svůj slet zakončily
zábavou a soutěžemi

Květen
Ve Vlaštovičkách se uskutečnila soutěž zásahových sborů dobrovolných hasičů O pohár
primátora (tzv. primátorky), kde nechyběly ani naše jednotky SDH. Pohár vyhrálo družstvo
SDH Milostovice, a hned za nimi skončil SDH Vávrovice.

Pavel Šimek mezi palhaneckými hasiči

A hasiči v akci
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Nastoupené jednotky při slavnostním
vyhlašování vítězů

Pohár za 2. místo vávrovických hasičů
přebírá jejich velitel Marek Bartusek

Vávrovičtí hasiči si poté uspořádali taneční zábavu a fotbalisté 26. května mohutně oslavovali
svůj postup do II. třídy, kam se jim podařilo opět vrátit po 8 letech.

Taneční zábava u Sokolovny – Zdeněk
Stoniš a Petra Svobodová obsluhují
návštěvníky
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Počasí tanečníkům přálo

Velká radost a oslavy vávrovických
fotbalistů po vítězství ve skupině a
postupu do II. třídy

Lukáš Schölzig se spoluhráči oslavují i
v řece Opavě
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Oslavy pokračovaly i večer na taneční
zábavě vávrovických hasičů

A protože palhanečtí hasiči si svou Májku i letos poctivě hlídali (což znamená, že byla
po skoro celý květen pečlivě uschována), mohli na konci měsíce slavit i Kácení Máje.
Červen
V červnu byl naplánován Dětský den, který nakonec pořadatelé (KRPŠ) odvolali kvůli
nepříznivému počasí, po několikadenním dešti nebyl vhodný terén.
Stejně tak neměl Klub rodičů štěstí při pořádání taneční zábavy o několik dnů později. Sešel
se faktor nepříznivého počasí a zahájení fotbalového Eura, kdy hráli čeští reprezentanti,
takže účast byla snad rekordně nejmenší za celý rok – 28 návštěvníků nepřekonala žádná
jiná akce.

Hrstka nejvytrvalejších tanečníků se
nenechala odradit ani deštivým počasím
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Trochu více štěstí na počasí měl SDH Palhanec, který vyhlásil dětskou olympiádu s ukázkou
hasičského zásahu.
V areálu SDH Palhanec byly pro děti
nachystány nejrůznější soutěžní úkoly
jako na opravdové olympiádě

Vyhlášení požárního poplachu kvůli ohni,
který s velkou radostí založil
„nezodpovědný“ Tomáš Falhar

Volejbalový klub na Karlovci uspořádal turnaj ve volejbale.

Jeden z turnajů volejbalistů
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SDH Vávrovice pořádal Neckyádu. Jelo se tradičně od mostu v Držkovicích až k Sokolovně
ve Vávrovicích a i letos byla soutěž v jízdě na všelijakých plavidlech velmi bohatá na posádky
i diváky a vzhledem ke krásnému počasí někteří povzbuzovali posádky i z vody. Závěr
krásného dne ukončila zábava pro dospělé.
Velký počet originálních plavidel a
posádek se vydal na dlouhou plavbu
z Držkovic do Vávrovic

Sněhurka s trpaslíky – klan
Konečných

Lidojedi
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Playboy zajíčci

Maková panenka a motýl Emanuel –
Magrlovi s dětmi

Neckyáda nekončí připlutím plavidel
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Příznivému počasí se těšil i mezipodnikový turnaj v minikopané 30. června na Palhanci,
který byl obsazen 7 družstvy (výsledky: 1. Cukrovar Opava, 2. Sádrokartony Hendrich,
3. Učiliště Opava).

Umístění fotbalových družstev po sezoně 2011/12:
Vávrovice A – III. třída – 1. místo, postup do II. třídy (po 8 letech).
Vávrovice B – IV. třída – 10. místo, Palhanec – IV. třída – 3. místo, Vávrovice dorost –
okresní přebor – 7. místo, Vávrovice žáci – okresní přebor – 4. místo.
Červenec
V červenci pořádala TJ Sokol taneční zábavu.
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SDH Palhanec změřil své síly s dalšími týmy veteránů na Dědkyádě a Babkyádě a vávrovičtí
fotbalisté uspořádali 21. července III. ročník NOVA Cup v malé kopané. Turnaj měl celkem
12 soutěžních týmů (výsledky: 1. Prodavači, 2. HFC, 3. Mladé Pušky).

NOVA Cup

Jakub Morbitzer předává jednu z cen

Soutěže O pohár města Opavy se zúčastnilo i družstvo fotbalistů Palhance, které v úvodním
kole 28. července porazilo favorizovaný FK Slávii Opava (hrající okresní přebor) a postoupili
do dalšího kola.
Srpen
Palhanečtí hasiči pořádali jízdu ve vodě na čemkoliv – Trokyádu, start byl u Sokolovny
ve Vávrovicích a cíl u stavidla mlýnského náhonu na Palhanci. Bohužel se netěší takovému
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zájmu jako vávrovická Neckyáda, což se odrazilo na počtu plavidel i návštěvníků, a navíc
vodním radovánkám nepřálo ani počasí.

Bílá paní a sovětská ponorka (ještě
funkční)

Kvůli rekonstrukci splavu u stavidla na
Palhanci musely posádky prokázat i
zručnost, aby projely bez úhony (na
bezpečnost dohlíželi palhanečtí hasiči)

Obětavá Bílá paní zachránila posádku
topící se ponorky
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Zato velký dětský den na Palhanci, pořádaný TJ Palhanec, se těšil obrovskému zájmu.
Pořadatelé si objednali ukázkové počasí a spoustu atrakcí, na kterých se děti z širokého okolí
dosyta vyřádily. Troufnu si odhadnout největší účast nejen za historie pořádání dětského
dne, ale i v rámci všech složek v letošním roce (cca 1200 – 1500 návštěvníků).
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Jubilejní 10. slavnosti MČ jsou podrobně popsány na jiném místě.
Září
Třetího září byl Zahradní slavností zahájen nový školní rok naší základní školy a o pár dnů
později, 13. září, byla zapálením vápenky zahájena 142. řepná kampaň v palhaneckém
cukrovaru. Vzhledem k nepříznivému počasí během vegetačního období nepředpokládalo
vedení cukrovaru takovou úspěšnost jako v loňské sezoně, a dokonce měla kampaň také
oproti jiným létům mnohem dříve končit. Navzdory původním předpokladům však byla
kampaň ještě k poslednímu dni r. 2012 v plném proudu.
Také letos se jednotky dobrovolných hasičů MČ zúčastnily Moravskoslezského poháru
v požárním sportu.
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Anna Chryczyková při podávání hlášení
před nastoupenými jednotkami SDH

Vávrovičtí bojují…

V září se také uskutečnilo hasičské cvičení v mrazírnách Bidvest s.r.o. (bývalé Nowaco) za
účasti celého integrovaného záchranného systému vč. krizového centra, kdy byla simulována
havárie s únikem nebezpečného čpavku. V rámci cvičení byla vyzkoušena i evakuace
základní školy.
O pár dnů později se jednotky SDH naší MČ zúčastnily dalšího cvičení u Stříbrného jezera
v rámci projektu „Posílení akceschopnosti JSDH při povodních“ (což je zejména v naší MČ
velmi aktuální a potřebné). Námětem cvičení byl nácvik zásahu na vodě a své umění
předvedly kromě SDH Vávrovice a Palhanec rovněž jednotky z Malých Hoštic, Brumovic a
Holasovic, ale také polské sbory Branice, Wysoka a Lewice.
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Starosta naší MČ třetí zleva

České a polské hasičské sbory

Cvičení na Stříbrném jezeře
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Říjen
V říjnu zahájil pod záštitou Klubu rodičů a SDH Vávrovice svou činnost Klubík pro
maminky a děti na vyplnění volnočasových aktivit maminek s dětmi na rodičovské dovolené
a KRPŠ rovněž za pár dní pořádal v Držkovicích Kolečkyádu v jízdě na čemkoliv. I když
počasí už bylo vpravdě podzimní, našim nejmenším, ani jejich rodičům, to vůbec nevadilo.
První dětičky, které se účastní
společenského dění v obcích se svými
maminkami (zleva Kubík Balarin,
Nelinka Stankeová, A. Sophinka
Becková, Ondrášek a Adélka Dastigovi,
Amálka Bartusková, vepředu Kubík
Ludvík a nejmenší na dece Matýsek
Maiwald)

Start Kolečkyády u kulturního domu
v Držkovicích

Závodnice Danielka Manová
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I tohle je kolo, závodí Emmička Schölzigová

Dvanáctého a třináctého října se uskutečnily volby do Senátu a Krajského zastupitelstva.
Obyvatelé Opavy (vč. MČ) zvolili do Krajského zastupitelstva 1. ČSSD 24,18 %, 2. KSČM
18,74 % a 3. KDU-ČSL 11,83 % (v celém kraji pak byly výsledky: 1. ČSSD 27,4 %, 2. KSČM
22,78 % a 3. ODS 9,92 %). Do 2. kola senátních voleb postoupil MUDr. Vladimír Plaček
s 30,45 % (ČSSD) a MUDr. Václav Vlček s 20,23 % (ODS), ve kterém nakonec zvítězil
dr. Plaček (62,63 % vs. 37,16 % pro dr. Vlčka).
Na konci října měli všichni obyvatelé možnost využít kontejnery na podzimní úklid.
Listopad
V listopadu opět po roce otevřel svou bránu Cukrovar na Palhanci, aby si místní obyvatelé,
ale i lidé z dalekého okolí mohli prohlédnout celý proces zpracování řepy cukrovky a výroby
cukru.
Dále proběhly dvě akce, pořádané Klubem rodičů – Halloweenská zábava a burza oblečení –
obě byly uspořádány poprvé. Burza oblečení se bohužel nesetkala s velkým ohlasem, zato
Halloweenská party se návštěvníkům líbila.
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Některé masky potkat mimo
halloweenskou zábavu by bylo o strach

Za důmyslným maskováním se
skrývá Lukáš Schölzig a Luboš
Foltýn

V dýni se pokouší schovat
Martin Laifert
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První pokus o pořádání burzy oblečení se
nesetkal s velkým ohlasem

V tento měsíc se dostalo významnému ocenění firmě Mlýn Herber na Palhanci, která získala
titul Firma roku 2012 Moravskoslezského kraje.

Vstupní brána Mlýnu Herber

Počínaje listopadem odstartoval na Palhanci šachový turnaj, který bude probíhat až do ledna
dalšího roku.
Prosinec
Po několika letech se uskutečnil Mikulášský hon v honitbě katastru obcí Jarkovice,
Vlaštovičky, Držkovice a Vávrovice.
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Myslivci vyráží na hon…

… a nad úlovky

V polovině měsíce si naši nejmenší hasiči a hasičky užili nocování v hasičárně.

Vávrovická hasičárna se změnila
v noclehárnu

V Sokolovně proběhl každoroční turnaj ve stolním tenisu a závěr roku patřil tradičnímu
Silvestrovskému fotbálku.
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Akce ZŠ a MŠ
I v roce 2012 pokračují oslavy 90. let od založení zdejší ZŠ.
V lednu přivítala základní škola budoucí prvňáčky na tradičním zápisu, zapsat se přišlo
11 dětí (nastoupilo pak sedm) se svými rodiči a v únoru proběhlo setkání s absolventy a
pamětníky školy – Na slovíčko.
V březnu škola uspořádala výstavu „Na čáře aneb místo, kde žijeme“, kde své práce
prezentovali právě naši školáci a rovněž ředitel Mgr. Pavel Gregor.
Ve spolupráci s Klubem rodičů
proběhl v dubnu společenský Retro
večer

s dražbou

vystavovaných

výtvorů dětí.
Ředitel ZŠ Mgr. Pavel Gregor
s kantorkami a dortem

V květnu se odehrály akce dvě – nejprve se škola na dva dny otevřela pro veřejnost v rámci
programu Inventura – Otevřeno, kde si mohli obyvatelé a hosté prohlédnout současnou
podobu školy, tříd a specializovaných učeben, které slouží dětem, a poté proběhl Putovní
filmový festival Ke kořenům.

Promítání dokumentu v Sokolovně
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Na něm předvedli žáci 4. a 5. třídy svůj dokumentární snímek o významném rodákovi naší
MČ – p. Bedřichu Herberovi, majiteli palhaneckého mlýnu. Festivalu se kromě vávrovické
školy zúčastnily ZŠ z Kyjovic, z Mokrých Lazců, z Větřkovic a ze Žimrovic. Všechny snímky
byly nejen zhlédnuty porotou, ale i obyvateli daných obcí, kdy všichni hlasovali

o vítězném

filmu. Konečné pořadí:
1. ZŠ Větřkovice
2. ZŠ Žimrovice (1. místo u poroty)
3. ZŠ a MŠ Vávrovice
4. ZŠ a MŠ Kyjovice
5. ZŠ Mokré Lazce.
Vávrovická škola s ostudou neskončila a podle mínění místních se snímek líbil nejvíce.
Oslavy byly zakončeny Výroční akademií za účasti rodičů, zástupců obce a několika hostů.
A školní rok byl tradičně ukončen předáváním vysvědčení na Zahradní slavnosti.
Školní rok 2011/12 ukončilo celkem 42 žáků a do nového školního roku 2012/13 nastoupilo
v září 37 dětí v 5. ročnících. Kapacita mateřinky byla ve školním roce 2011/12 i 2012/13 zcela
naplněna (25 dětí).
Ve školním roce 2012-13 bude škola obhajovat titul Ekoškola, který se propůjčuje na 2 roky.
Na začátku září se rovněž otevřela další specializovaná učebna – Badatelna – zaměřená
na přírodovědné předměty, která se u žáků setkala s obrovským nadšením.
Ještě během září školáci v rámci družiny provedli sběr starého papíru po MČ. Mimo tento
tradiční sběr škola navíc během celého roku přijímá a třídí i další odpad. Momentálně jsou
to vysloužilé baterie, drobný elektroodpad, menší i větší domácí elektrospotřebiče, víčka PET
láhví a použitý potravinářský olej.
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Klimatické zvláštnosti, rekordy
Leden začal bez sněhu, ale byly mrazivé teploty. Sníh napadl po 10. lednu, ale vydržel jen
krátce, poté opět zimu připomínaly jen nízké teploty.
V únoru byl vlivem velmi silných déletrvajících mrazů pokryt silnou ledovou vrstvou tok řeky
Opavy. Při náhlém povolení mrazů hrozila celé MČ povodeň, bylo proto rozhodnuto led
rozbít těžkou technikou na menší kusy. Ledové kry se hromadily od splavu na Palhanci až
po most ve Vávrovicích v délce cca 1500 m, proto bylo nejdříve provedeno rozbití ledu
u Sokolovny, uvolněné kry následně ucpaly splav na Palhanci, kde se pokračovalo v rozbíjení
ledu a posléze se kusy ledu ještě zastavily na tzv. vojenském splavu v Městských sadech, kde
se rovněž musely uvolnit. Díky spolupráci povodňového krizového štábu a také místních
jednotek SDH bylo vše zdárně provedeno.

Řeka Opava mezi Vávrovicemi a Palhancem
– zamrznutý tok a práce těžké techniky při
rozbíjení ledové pokrývky.
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Taktická porada, starosta uděluje pokyny členům
SDH Vávrovice.

Břeh u Sokolovny: Koryto řeky plné ledových ker.

Rozbitý led, nahromaděný na březích řeky.

Tok řeky Opavy s kusy ledů

Zima se loučila celkem rychle, po krátkém jaru přišly již první teplé dny, které lákaly
k odložení silných vrstev oblečení a umožnily nadšeným zahrádkářům vrhnout se
na záhonky. V polovině března dokonce padaly i 200 let staré rekordy, teplota mnohde
dosahovala 20 °C.
Léto se celkem vydařilo, ač tomu měsíc červen moc nenapovídal. Byly dny, kdy neustále
pršelo, kvůli čemuž se neuskutečnily některé akce, nebo byly poznamenány nízkou
návštěvností. Prázdniny a dny dovolených pak začaly přímo katalogovým počasím, kdy
několik dnů trvající teplé dny umožnily všem využít letních radovánek, koupáním počínaje a
účastí na různých zábavách konče.
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Pár nevydařených dnů na přelomu července a srpna sice pokazilo akce některých složek, ale
nadcházející další krásné dny vše napravily.
Konec léta a začátek podzimu se dlouho nesl ve znamení pravého babího léta, které občas
narušil teplotní skok směrem dolů, aby bylo zase za pár dnů teplo. Proto se taky stalo,
že do poloviny října se dalo chodit téměř v krátkém rukávu, aby se o týden později počasí tak
změnilo, že dokonce již 26. října napadl sníh. Po pár mrazivých dnech ovšem sníh roztál.
Ke konci listopadu, přesněji ve středu 28. 11., padl dokonce 134 let starý teplotní rekord, který
byl sice naměřen na oficiální meteorologické stanici v Opavě – Oticích, ale ani u nás se
nelišil. Bylo naměřeno 14,7 °C, což bylo o 0,3 °C více, než v r. 1878. Tím ale bylo teplému
počasí odzvoněno, protože během pár dní přišel opět velký skok a teploty se propadly pod
bod mrazu.
Pravá zima přišla až v prosinci, ale jen co se týče teplot, sněhu bylo poskrovnu, malý
poprašek si na vánočním setkání u stromečku užili jen držkovičtí, hned poté sníh roztál a
Vánoce letos bílé nebyly.
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Různé
Byla navržena a schválena kronikářka MČ.
V březnu došlo k ořezání a pokácení několika stromů pro případný chodník na Karlovci a
rovněž byly prořezány a omlazeny i stromy u hřiště ve Vávrovicích.
Byla provedena pravidelná kontrola všech dětských hřišť a opraveny zničené části.
Vykácení staré aleje s ovocnými stromy na ulici K Celnici, směrem k Opavii – akce Správy
silni MS kraje a založení nové aleje javorů.
Vyřazení výstavby závodu na zpracování bioodpadu v průmyslové zóně ve Vávrovicích.
Obyvatelé MČ vyslovili se zmíněnou stavbou nesouhlas a zastupitelé se s nimi shodli.
Opět se objevily krádeže. Za kaplí na Palhanci byly odcizeny poklopy vodárenských přípojek,
na ulici K Celnici pak byly zcizeny železné nájezdy u vrat.
V celém MS kraji se na přelomu léta a podzimu objevilo několik otrav alkoholem, některé
skončily bohužel i smrtí, jiné trvalým poškozením zdraví. Případů bylo tolik a situace byla
tak závažná, že v celém státě byla vyhlášena prohibice, která se pochopitelně dotkla i obyvatel
MČ. Nejprve byla oznámena výzva o obezřetnosti při konzumaci alkoholických nápojů
z neznámých zdrojů, načež došlo k zákazu stánkového prodeje alkoholu s obsahem
nad 30%, a poté i veškerého prodeje alkoholu s obsahem alkoholu nad 20%. Obyvatelům
byla nabídnuta kontrola a prověření alkoholu z domácích zásob na hygienické stanici.
Prohibice trvala 13 dnů. (pozn.: ještě v roce 2014 se stále soudně řeší potrestání viníků.)
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Zprovoznění nových webových stránek městské části, jež musely být upraveny podle
jednotného vzoru pro všechny opavské MČ. O dění v obci si mohou nadále občané přečíst
rovněž na nové adrese www.vavrovice.eu (příp. http://vavrovice.opava-city.cz).
Správa železniční a dopravní cesty vyměnila staré osvětlení na vlakové zastávce
ve Vávrovicích a mrazírny Bidvest s.r.o. na Karlovci vybudovaly protihlukovou stěnu.
Na zastupitelstvu se mj. po celý rok řešily také připomínky občanů. Upozornili např. na
výskyt bezdomovců na Palhanci, kaluží na Jantarové ulici, vznik černé skládky na Karlovci;
vadilo jim, že na křižovatce ulic Jantarová a K Celnici není dodržována dopravní značka
STOP, obecně že se v MČ nedodržuje rychlost jízdy vozidel; diskutovalo se o změně trasy
linky č. 213. Velkým nešvarem se stalo opakované znečišťování řeky Opavy odpadem, který se
dá odložit do kontejnerů ano, některým obyvatelům je lhostejná budoucnost našeho okolí
pro příští generace.
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