2013
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Rok 2012 je úspěšně za námi a vykročili jsme do roku 2013. I letos se jistě odehraje spousta
zajímavých akcí, budeme se setkávat u různých příležitostí.

Zastupitelstvo – obecní rozpočet, investice, plány
Zastupitelstvo pro rok 2013 schválilo rozpočet ve výši 3,646.000 Kč.
Zastupitelé se sešli celkem 10× (28. 01., 25. 02., 25. 03., 29. 04., 27. 05., 24. 06., 26. 08., 30. 09.,
04. 11. a 09. 12).
Plánované investice:
-

oprava fasády budovy Sokolovny, vyčištění střechy;

Sokolovna v novém

-

oprava srubu pro hudební produkci v areálu Sokolovny ve Vávrovicích;

opravený srub a taneční parket/hřiště

-

čištění příkopů mezi Vávrovicemi a Palhancem;
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-

opravy v domě služeb, vč. nákupu nových židlí;

-

oprava buněk na hřišti TJ NOVA Vávrovice;

-

úpravy v hasičských zbrojnicích jako reakce na krádeže;

-

projektová dokumentace na bezdrátový rozhlas v MČ;

-

oprava dmychadla čističky odpadních vod.

V rámci zvyšování úrovně životního prostředí a ekologického chování nabídlo v letošním roce
zastupitelstvo svým občanům možnost bezplatného zapůjčení kompostérů na biologický
odpad. Akce je financována z Operačního programu životního prostředí, projekt „Domovní
kompostování Město Opava“. O kompostéry byl velký zájem a všichni přihlášení zájemci si je
mohli během podzimu vyzvednout na obecním úřadě.
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Obyvatelé, domy
K trvalému pobytu bylo k 1. lednu 2013 přihlášeno celkem 1308 obyvatel. V loňském roce se
narodilo 8 dětí a zesnulo 7 osob (stav k 31. 12. 2012). Nejstarší obyvatelkou je stále paní Marie
Hadámková, která v lednu oslavila 94. narozeniny.
Další významná jubilea, a to 80. narozeniny, pak oslavily Antonie Suchánková (únor),
Jindřiška Oklešťková (v červnu) a Marie Blagová (srpen), 85. narozeniny oslavila v dubnu
Drahomíra Hanáková a v září Věra Dostálová. V lednu oslavila své narozeniny i druhá
nejstarší obyvatelka naší MČ Alžběta Hlaváčová (93 let) a v březnu oslavila 91 let Jiřina
Polová.
Zkolaudovány byly 3 domy.
V polovině ledna volili naši občané poprvé v novodobé historii našeho státu hlavu republiky
přímou volbou. Z devíti kandidátů postoupili do druhého kola Karel Schwarzenberg a Miloš
Zeman, z nichž byl nakonec prezidentem zvolen Miloš Zeman s 63,91 % platnými hlasy.
Volby měly dokonce vyšší účast, než v r. 2010 při volbě místního zastupitelstva.
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Sportovní, kulturní a jiné akce
V lednu se uskutečnila mírně recesistická akce palhaneckých hasičů „Spal si svůj stromek“ a
dobrovolní vávrovičtí hasiči měli jako každý rok valnou hromadu…

Starosta Oldřich Romfeld při přednesu
zprávy (vlevo vedoucí mládeže
A. Chryczyková, vpravo velitel
zásahových jednotek M. Bartusek)

… a zároveň také pořádali ples v kulturním domě v Držkovicích.
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Sněhový turnaj v malé kopané na konci ledna dostál svému názvu a opravdu se hrál na
sněhu.
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Sokolským plesem v Sokolovně jsme vstoupili do druhého měsíce roku.

~ - 107 - ~

A protože plesů není nikdy dost a my máme v našich obcích velký počet tance a
zábavychtivých obyvatel, spousta se již těšila i na ples městské části, který se rovněž těší velké
oblibě.

Opět bylo plno – nejdříve se začalo
decentně,…

…aby poté klasiku vystřídal společný
tanec

Bavit se umí nejen mladí, …
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…ale rozjet to umí i trochu starší
tanečníci.

Předávání jedné z hlavních cen
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Naši malí občánci šli v lednu k zápisu do školy, všichni nedočkaví a možná i trochu bojácní,
copak je bude čekat. Ale určitě se těšili, jak se předvedou, co už všechno umí a jak jsou
připraveni k nástupu do školy.

Budoucí prvňáčci u zápisu…

…předvedli, co už všechno umí…

… a jak jsou na školu připraveni
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V polovině února se opět prošly děti z mateřinky v masopustním průvodu a za měsíc pro
všechny děti z okolí Klub rodičů uspořádal dětský karneval.

Nejdříve je třeba děti roztančit…

… a pak zapojit do hromadné bitvy
o pěnové houbičky i dospěláky

Následovala Velikonoční zábava v režii fotbalistů FK NOVA v Držkovicích a badmintonový
turnaj, další každoroční akce, se konal v dubnu v badmintonové hale na Karlovci. Následoval
i turnaj pingpongový ve vávrovické Sokolovně. Klub rodičů pořádal v dubnu kloboukovou
party pro dospělé v Držkovicích a ve Vávrovicích usměrňoval slet a následné pálení
čarodějnic. Stavění Máje pod taktovkou palhaneckých hasičů pak uzavřelo dubnové akce.
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Turnaj v badmintonu se každoročně
odehrává ve sportovní hale na Karlovci

Na kloboukové zábavě nechyběly
originální nápady – ve velkých
kloboucích se přišli pobavit mj. i
H. Maiwaldová, R. Komárková a
L. Foltýn

U Sokolovny ve Vávrovicích se za účasti
všech létajících ježibab a čarodějnic
pálila tato „kráska“
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Palhanečtí hasiči u stavění Máje naproti hasičské
zbrojnice

Na postavenou Májku se přiletěly
podívat čarodějnice

I v květnu se konalo dost akcí, které ovšem ovlivnilo nevlídné počasí. Nejprve se jednotky
dobrovolných hasičů naší MČ, ale i celého okresu, účastnily soutěže O pohár primátora,
tzv. „Primátorek“ (letos v Podvihově) a pokračovala i fotbalová soutěž. V poslední květnový
den se u Sokolovny musel kvůli nevhodnému terénu (po vytrvalých deštích) bez náhrady
zrušit plánovaný Dětský den, avšak palhaneckými hasiči avízované kácení Máje se
uskutečnit podařilo.
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Slavnostní nástup všech jednotek
před zahájením soutěže

A jedna z našich jednotek v akci

Celý měsíc se Májka poctivě hlídala (pečlivě
uschována), tak bylo na konci května co kácet
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Začátkem června zavítal do Vávrovic cirkus Pacific a KRPŠ uspořádal taneční zábavu kapely
Maraton u Sokolovny (opět s malou účastí).

Vystoupení malého cirkusu si
našlo své příznivce

I přes nevlídné počasí si
Maraton našel své fanoušky,
kteří se skvěle bavili

Karlovečtí volejbalisté měli ve svém areálu turnaj v polovině června a na konci června musela
být opět zrušena další akce – tentokrát Neckyáda vávrovických hasičů; po velkých deštích
vystoupily hladiny většiny českých řeky v korytech natolik, že byl vydán celorepublikový
zákaz sjíždění.
Všechny místní děti s radostí přivítaly konec školného roku.
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S úsměvem na rtech se děti
loučily se školou

Letošní vycházející páťáci možná
započali novou tradici – skvěle
namalovali reprodukce známých
obrazů (zleva Betka Vavrlová, Vojta
Satke, Terka Reichelová, Zuzka
Ondruchová, Patrik Josef Kawulok,
Lukáš Hanel, Ondra Halátek a ředitel
Mgr. Gregor)

Hlavně menším dětem udělalo
radost překvapení klubu rodičů
v podobě jezdících zvířátek
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Prázdniny začaly Ligou veteránů, hasičskou soutěží na Palhanci, a poté jsme si mohli užít
taneční zábavu TJ Sokol u Sokolovny. Hned začátkem srpna proběhl ve Vávrovicích fotbalový
turnaj NOVA Cup, následovaný Trokyádou, kterou organizoval SDH Palhanec.

Vítězové NOVA Cupu

Trokyáda – plavba od vávrovické
Sokolovny po řece Opavě až
k mlýnskému stavidlu na Palhanci
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U příležitosti 16. výročí úmrtí vávrovického fotbalisty Vaška Laiferta se v polovině srpna
konal exhibiční zápas BOBO teamu proti Galvas teamu.

Záběr na utkání

Velký dětský den na Palhanci se jako každoročně setkal s velkým ohlasem, zejména díky
velkému množství dětských atrakcí, které pořadatel TJ Palhanec opět všem umožnil
vyzkoušet zadarmo.

Nádherné slunečné počasí přilákalo
nejen místní obyvatele, ale také
rodiny s dětmi z okolí
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Na děti čekala spousta atrakcí,
zvláště vodní radovánky
v letním horku příjemně
osvěžily

Proběhla i z června odložená Neckyáda v náhradním termínu na konci srpna, tentokrát
téměř na suchu.

Pozdější vítězové –
farma na vodě

Obojživelná Tatra
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Báječné překvapení pro děti, ohromné
množství pěny a blázinec mohl začít.
Nutno podotknout, že ani mnozí dospělí
neodolali

Na konci srpna se konaly jedenácté Slavnosti městské části, letos na Palhanci. Těší se velké
oblibě a tomu odpovídá i účast, ať už na sportovních kláních všeho druhu, nebo i na dalších
doprovodných programech. Zaměření slavností bylo letos převážně volnočasové, nechyběly
ukázky cvičení, fitness, posilování, zdravé výživy apod., ale také třeba oblíbené turnaje ve
fotbale, volejbale, ve střelbě vzduchovkou, hasičské soutěže, jízda zručnosti či soutěž
v pojídání párků a silácké soutěže včetně přetahování lanem. Děti měly k dispozici kolotoč,
skákací hrady či velkou trampolínu Euro Jump. Dospělým po celý den hrála hudba na přání
a večer slavností byl ukončen bohatou tombolou, ohňostrojovou show a vystoupením skupiny
Duo Magion. Výsledky všech soutěží jsou k dispozici na webu obce.
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Hasičské soutěže

Obří Euro Jump

Pojídání párků
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Přetahování lanem

Předávání hlavní ceny

Na konci září Zemědělské družstvo Hraničář otevřelo své brány návštěvníkům na Dni
otevřených dveří.
Již 4. ročník šachového turnaje probíhal v období listopad – leden v hostinci U Lávky na
Palhanci. Každoroční vítěz dr. Kamil Janiš nezklamal a opět ukázal své kvality.
Počátkem listopadu proběhla na školní zahradě Slavnost světla, organizovaná základní
školou.
V polovině měsíce pak Klub rodičů pořádal v Držkovicích Halloweenskou zábavu a poté ve
spolupráci s úřadem MČ i Večer seniorů, kdy byl našim starším obyvatelům opět nabídnut
kulturní program, tentokrát Číše plná operet v podání agentury Karla Smolky a následně
hudba k tanci a poslechu Color band.
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Ani seniorský věk není
překážkou pro pobavení se a
setkání s vrstevníky

Rok se chýlí ke konci a v prosinci se opět uskutečnily opakující se akce. Nejprve to bylo
setkání složek v Držkovicích, poté setkání obyvatel u vánočních stromů, ve Vávrovicích
s vystoupením školních dětí, den před Štědrým dnem pak v Držkovicích a odpoledne
Štědrého dne pak i na Palhanci. U všech setkání popřál starosta obce obyvatelům klidné
svátky a zdraví do nového roku. Závěr měsíce patřil opět tradičnímu turnaji ve stolním tenise
a silvestrovskému fotbálku, obojí ve Vávrovicích.

Ve Vávrovicích
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Držkovice

A na Palhanci
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Klimatické zvláštnosti, rekordy
Po mrazivém konci roku, ovšem bez sněhu, napadl koncem ledna sníh, který však vydržel jen
pár dnů, aby ho opět vystřídaly velké mrazy, které klesaly až k -15 °C, místy i více. Avšak
koncem února se počasí rozhodlo ukázat pravou zimu a během pár dnů napadalo tolik
sněhu, že v sobotu 23. února byla vyhlášena sněhová kalamita. Jak rychle sníh přišel, tak
rychle roztál, hned v neděli se dostavila obleva, která veškerou sněhovou nadílku úplně
zničila. V zimní sezóně se nám sníh souvisle neudržel delší dobu, ale nárazově potrápil
všechny několikrát.
Začátek března přinesl tak vysoké teploty, že téměř připomínal jaro a nebylo výjimečné vidět
lidi oblečené velmi nalehko. Ani tento extrém netrval dlouho, v polovině měsíce se opět vše
obrátilo a během pár dní se objevily teploty i kolem -10 °C, a dokonce se objevily i sněhové
přeháňky. Mrazivé teploty vydržely až do konce března a kvůli velkému větru padlo i pár
mrazivých rekordů.
Všichni jsme čekali jaro, ale to přicházelo pozvolna.
Když už se zdálo, že se počasí umoudřilo, přišla velká voda v takové míře, že na několika
tocích byl vydán zákaz sjíždění. A protože se týkal i řeky Opavy, nemohly se uskutečnit
některé akce, jako např. tradiční červnová Neckyáda vávrovických hasičů.
Jak rychle přišla velká voda, tak rychle se vzápětí udělalo pravé léto. Teploty směle
konkurovaly přímořským letoviskům, a mnohdy bylo v naší republice i tepleji než u moře.
V polovině prázdnin se dokonce teploty rozhodly atakovat 40stupňové teploty, a kdo mohl,
trávil čas ve vodě.
Přestože byl na konci školního roku problém s velkou vodou v korytu řeky, tak v srpnu
nastal pro změnu opačný stav – téměř vyschlý tok, takže se odložená Neckyáda jela skoro
po souši.
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Téměř vyschlé koryto řeky Opavy, most přes řeku Opavu ve Vávrovicích na hranicích mezi Českem a
Polskem u bývalé celnice – Neckyáda SDH Vávrovice, srpen 2013

Babí léto trvalo docela dlouho a teplého počasí obecně jsme si užívali i po celý říjen, kdy ještě i
v druhé polovině měsíce bylo kolem 20 °C a na mnoha meteostanicích se opět přepisovaly
historické rekordy.
Závěrem roku už sice teploty klesly do hodnot, které patří k zimě, ale sněhu jsme se
nedočkali a Vánoce byly opět na blátě.
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Různé
Letošní rok se nesl v duchu zvýšeného výskytu krádeží, jež se bohužel dotkly všech obcí MČ.
Nejprve byly ukradeny kanálové vpustě u kaple na Palhanci, následně pocítil ztrátu na svém
majetku SDH Palhanec, jemuž byla v dubnu vykradena zbrojnice (elektrocentrála, výzbroj,
osobní majetek některých členů), poté byly vypáčeny mříže a okna ve zbrojnici SDH
Držkovice a odcizeno drobné nářadí. Bez újmy nezůstali ani vávrovičtí fotbalisté, jimž bylo
v červenci ukradeno přímo z řeky čerpadlo na zavlažování hřiště. Palhaneckým fotbalistům
byla vykradena buňka na hřišti po velkém dětském dnu. U některých krádeží se podařilo
Policii ČR pachatele dopadnout, ale většinu škody musela mimořádně ze svého rozpočtu
uhradit MČ, protože spousta odcizených věcí byla pořízena z dotačních akcí a v majetku
nesmí chybět. Drobnou krádež pocítil také nájemce Sokolovny. Po těchto událostech došlo ke
zvýšení zabezpečení všech objektů – fólie v oknech, bezpečnostní zámky apod.
Kromě nešvaru krádeží se opět objevil i vandalismus. Vlakovou zastávku na stanici Vávrovice
si za svou oběť vybrali dva mladiství z Brumovic, kteří ji na konci února začali nesmyslně
ničit. Díky všímavosti občanů byli oba prchající pachatelé policií dopadeni, oba byli zjevně
pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky, a byli proto nejdříve odvezeni na protialkoholní
záchytnou stanici. Kuriózní bylo vysvětlení, proč tak činili, údajně kvůli zlomenému srdci,
škodu se ale zavázali uhradit, příp. na vlastní náklady opravit.
Dalším případem bylo zničení části aleje neznámými vandaly podél cyklostezky od Držkovic
k Holasovicím.
V Domě služeb došlo k havárii; popraskala dlažba v místnosti masáží, následně došlo i
k jejímu propadu. V rámci oprav byl zároveň opraven prohýbající se strop na toaletě
v mezipatře, v přízemí byla provedena výmalba chodby a položena nová čistící zóna.
Letos 4. listopadu oslavila místní tělovýchovná jednota Sokol 85. výročí od svého založení.
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