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Zastupitelstvo MČ Vávrovice pro období 2014 - 2018 (zleva): Kamil Ludwig, Bc. Emilie Dubová, 

Jakub Grigar, Lumíra Galvasová, Ing. Jaromír Blaščík, Jiří Koreník (místostarosta), Mgr. Ivo Schreier, 

Ing. Jarmila Kociánová (ekonomka), Vladimír Stoniš, Miroslav Kořistka (starosta).



KALENDÁŘ AKCÍ

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU – VÁVROVICE  

21. 12. 2014, 17:00 hod., v parku ve Vávrovicích  

Pořádá ÚMČ Vávrovice

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU – DRŽKOVICE  

23. 12. 2014, 17:00 hod., u Kulturního domu v Držkovicích    

Pořádá SDH Držkovice

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU – PALHANEC  

24. 12. 2014, 14:00 hod., u vánočního stromu naproti hasičské zbrojnice na Palhanci  

Pořádá SDH Palhanec

PLES SDH DRŽKOVICE  

10. 1. 2015, 20:00 hod., v sále KD Držkovice    

Pořádá SDH Držkovice

MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ  

24. 1. 2015, v sále sokolovny ve Vávrovicích    

Hraje Mistrál. Pořádá TJ SOKOL Vávrovice

PLES MČ VÁVROVICE  

7. 2. 2015, 19:30 hod., v sále sokolovny ve Vávrovicích   

K tanci a poslechu hrají Leon a Hanka

DĚTSKÝ KARNEVAL    
14. 2. 2015, 15:00 hod., v sále sokolovny ve Vávrovicích    

Pořádá KRPŠ Vávrovice

Více informací o akcích naleznete na www.vavrovice.eu.
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

po volbách do místního zastupitelstva, jejichž 

výsledky jsme prezentovali v  posledním vydání 

INFA, proběhla ustavující schůze nového zastupitel-

stva. To potvrdilo mne i místostarostu Jiřího Korení-

ka ve funkci pro další čtyřleté období.

Vážíme si všech, kteří ve volbách přišli dát svůj 

hlas a vyjádřit tak svůj názor na vedení městské čás-

ti. Výsledky voleb jsou pro nás potvrzením, že nasto-

lený trend je správný. Zároveň je to pro nás závazek, 

abychom i nadále usilovně pracovali.

V devítičlenném zastupitelstvu došlo pouze ke 

dvěma změnám, představení nových zastupitelů 

naleznete dále v Okénku.

Před několika dny došlo k předání nového roz-

hlasu, spuštěno je čidlo měřící hladinu řeky v Držko-

vicích i čidlo hlídající únik čpavku na Karlovci.

V plném proudu 

je výstavba nového 

závodu Mondelēz, jak 

si můžete přečíst na 

straně 11. Zvýšený 

hluk provázející stavbu, 

nárůst těžké dopravy 

dovážející materiál či 

špinavé cesty u výjezdů ze stavby zajisté vyváží vel-

ký počet pracovních míst, která zde vzniknou.

Rád bych Vás touto cestou pozval na tradiční se-

tkání občanů u vánočních stromků. Jménem všech 

zastupitelů bych vám chtěl popřát krásné prožití vá-

nočních svátků a do nového roku pevné zdraví.

starosta
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Ustavující jednání zastupitelstva se konalo 

3.11.2014 za účasti všech zastupitelů. Nově zvolení 

zastupitelé složili slib členů zastupitelstva, následně 

byl zvolen neuvolněným starostou Miroslav Kořistka 

a neuvolněným místostarostou Jiří Koreník.

Zastupitelé dále odsouhlasili zřízení fi nančního a 

kontrolního výboru. Předsedou fi nančního výboru se 

stal Kamil Ludwig, členy pak Lumíra Galvasová a Ing. 

Jaromír Blaščík. Předsedou kontrolního výboru se stal 

Vladimír Stoniš, členy pak Bc. Emilie Dubová a Lumíra 

Galvasová.

Dále byly na ustavujícím jednání zřízeny tyto  

komise: Dotační, Životního prostředí, Kulturně-spor-

tovní, Investiční a Přestupková-dopravní. Všechny 

komise jsou tříčlenné a jsou obsazeny zastupiteli naší 

městské části.

ZASTUPITELSTVA

Na závěr zastupitelé delegovali do rady ZŠ a MŠ 

Opava-Vávrovice jako zástupce zřizovatele Miroslava 

Kořistku.

Druhé zasedání zastupitelstva se konalo 

3.12.2014 za účasti všech zastupitelů. Na zasedání 

byl schválen návrh rozpočtu pro rok 2015, dále pak 

dotace občanským sdružením pro rok 2015 a ceník 

poplatků a služeb pro nadcházející rok.

V rámci majetkových záležitostí zastupitelé 

schválili žádost pana Marka Ludgewice o směnu po-

zemků v k.ú. Palhanec, důvodem směny je umístění 

kamenného kříže.

Zastupitelé si rovněž vyslechli zprávu o činnosti 

úřadu a schválili termíny zastupitelstva pro rok 2015. 

Další zasedání se tak budou konat 19.1., 23.2., 30.3., 

27.4., 25.5.,29.6., 24.8., 21.9., 26.10. a 2.12.2015.
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TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA

Po  roce opět proběhne pod záštitou Cha-

rity Opava Tříkrálová sbírka. Skupinky Tří 

králů budou obcházet domácnosti v  termínu 

od  1.  do  13.  ledna 2015. V  každé skupině ko-

ledníků je doprovod osoby starší 15 let s řádně 

vyplněnou průkazkou a  zapečetěnou poklad-

ničkou.

Tříkrálová sbírka je neodlučitelně 

spojena s  pomocí lidem, kteří se ocitli 

v nouzi či nelehké životní situaci.

Výnos Tříkrálové sbírky 2014 umož-

nil nakoupit budíkové tlakoměry, kyslí-

kový koncentrátor a lineární dávkovač na Mor-

phin, tedy přístroje, které umí utišit bolest 

nemocným a  hospicovým pacientům. V  Chrá-

něném a  podporovaném bydlení byly prove-

deny opravy střechy a  v  půdní vestavně byly 

vybudovány další byty pro duševně nemocné. 

Dary rovněž pomohly nadále smysluplně trávit 

čas maminkám na mateřské dovolené a  jejich 

dětem v středisku Neškola. 

„Výtěžek z  Tříkrálové sbírky 2015 plánu-

jeme využít na  pořízení auta, které bude roz-

vážet kompenzační pomůcky pro zdravotně 

postižené a  seniory, dále zakoupit po-

třebný zdravotnický materiál pro mo-

bilní hospic Pokojný přístav. Chceme 

také rekonstruovat prostory pro rozší-

ření služeb pro duševně nemocné a byli 

bychom  moc rádi, pokud by opět zbylo 

na činnost Neškoly,“ uvedla koordinátorka Tří-

králové sbírky Marie Gilíková.

Pokladničky koledníků budou zapečetěny 

na  místím obecním úřadě, následně budou 

rozpečetěny a hotovost bude po ukončení sbír-

ky přepočítána.

Dotace občanským sdružením pro rok 2015

Občanské sdružení Výše dotace

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Sbor dobrovolných hasičů Držkovice
10.000 Kč

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Sbor dobrovolných hasičů Palhanec
15.000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Vávrovice

organizační jednotka sdružení se sídlem ve Vávrovicích
35.000 Kč

TJ Palhanec, občanské sdružení se sídlem v Opavě 40.000 Kč

Fotbalový klub NOVA Vávrovice, občanské sdružení 78.000 Kč

Tělocvičná jednota SOKOL Vávrovice, se sídlem 10.000 Kč

Volejbalový klub Karlovec Vodárenská, občanské sdružení 15.000 Kč

Myslivecké sdružení Opavice, se sídlem ve Vávrovicích 5.000 Kč

Rybářská parta hic z Vávrovic, občanské sdružení 7.000 Kč

Klub rodičů a přátel školy ve Vávrovicích, o.s. 15.000 Kč
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Upozorňujeme čtenáře, 

že knihovna Vávrovice bude 

naposledy v roce 2014 otevřena 

15.12.2014.

KNIHOVNA VÁVROVICE

www.vavrovice.eu

Jakub Grigar

Bydliště: Karlovec

Vzdělání: Masarykova střední škola zeměděl-

ská a Vyšší odborná škola Opava, příspěvková 

organizace

Zaměstnání: momentálně na ÚP

Rodina: svobodný a bezdětný

Záliby:  hasiči, kutilství, horolezectví a střelba 

Účast v komisích MČ: předseda komise 

přestupkové-dopravní, člen komise životního 

prostředí, člen investiční komise

Co by chtěl v obci za volební období zlep-

šit či vykonat…

Chtěl bych zlepšit dopravní situaci v obci 

a pozdvihnout úroveň a akceschopnosti JSDH 

působících v naší městské části.

PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH ZASTUPITELŮ

Mgr. Ivo Schreier

Bydliště: Vávrovice

Vzdělání: Ostravská univerzita v Ostravě, 

obor Sociální pedagogika, bakalář, Univerzita 

J. A. Komenského Praha, andragogika, magistr

Zaměstnání: Věznice a ústav pro výkon 

zabezpečovací detence Opava

Rodina: ženatý, 2 dospělé děti

Záliby:  především cykloturistika, aktivní 

a pasivní sport

Účast v komisích MČ: předseda investiční 

komise, člen přestupkové komise, člen komise 

životního prostředí

Co by chtěl v obci za volební období zlep-

šit či vykonat…

Chtěl bych se zaměřit na vše týkající se ze-

leně a životního prostředí v naší městské části. 

Dále bych chtěl podporovat aktivní sportování 

občanů, hlavně pak mládeže.

Rád bych prosadil výstavbu protipovodňo-

vých hrází ve Vávrovicích.
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...rádi bychom 

všem našim přátelům 

a  příznivcům podě-

kovali za  podporu, 

spolupráci a  důvěru 

a  popřáli příjemné 

prožití nadcházejících 

Vánočních svátků.

V této souvislosti nabízíme také krátké ohléd-

nutí za právě vrcholícím rokem 2014.

Vávrovická škola, vzhledem k aktuálním glo-

bálním problémům světa, v němž budou dnešní 

generace dětí žít, zaměřila v roce 2010 vzdělávání 

směrem k  trvale udržitelnému rozvoji. Že to byl 

krok správným směrem, o tom nás utvrzují úspě-

chy, kterých jsme právě v roce 2014 dosáhli. 

Zkraje roku jsme se směle pustili do soupeření 

v  celostátním internetovém hlasování o  úspěš-

ně realizovanou změnu školního prostředí s naší 

Badatelnou, v  projektu 

„Spolu s  Vámi“ spo-

lečnosti Ikea. Přestože 

„soupeři“ nám byly plně 

organizované sídlištní 

školy, gymnázia a střed-

ní odborné školy, poda-

řilo se nám, s  nemalým 

přispěním veřejnosti, 

obsadit třetí příčku. 

Tím jsme získali odmě-

nu ve  výši 7 tisíc korun 

na  realizaci exkurze 

s  přírodovědným zamě-

řením. Exkurzi jsme pod-

nikli v Záchranné stanici 

živočichů v  Bartošovicích u  Nového Jičína. Děti 

si zde zblízka prohlédly živočichy, které mohou 

zahlédnout v naší přírodě, využily atraktivní pro-

střední Bartošovického centra a v interaktivní ex-

pozici CHKO Poodří nahlédly i pod vodní hladinu.

Rovněž na počátku roku jsme uspěli v přidě-

lování městských grantů na  projekty zaměřené 

na Environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu 

(EVVO). A tak náš projekt „Envicup 2014“ se prolí-

nal doslova celým kalendářním rokem. Šlo v něm 

zejména o spolupráci příměstských malotřídních 

škol, o  sdílení zkušeností, vzájemné setkávání 

a měření vědomostí a dovedností v oblasti tvorby 

a ochrany životního prostředí. V  rámci uvedené-

ho projektu jsme realizovali výtvarnou a literární 

soutěž žáků, naučnou část školní zahrady jsme 

doplnili dalšími vzdělávacími prvky v  podobě 

dvou otáčecích knih. Dále se podařilo zakrýt altán 

před povětrnostními vlivy a  uspořádat společné 

NEŽ ZAZNÍ KOLEDY…
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DĚTI NAVŠTÍVILY  HASIČSKOU ZBROJNICI NA PALHANCI

Děti z  Mateřské školy při 

zdravotnickém zařízení  a  děti 

z  Dětského centra Čtyřlístek 

v  Opavě, dne 30. 10. 2014, 

navštívily  hasičskou zbrojnici 

na Palhanci. Hasiči SDH Palha-

nec  seznámili děti s profesí ha-

siče. Ukázali jim hasičský vůz, 

potřebnou  výzbroj i  výstroj,  

nechyběly ani praktické ukáz-

ky, do  kterých  se mohly za-

pojit i  samotné děti. Nakonec 

nechybělo ani malé občerst-

vení pro každého. Děti si z této 

pěkné akce odnesly nejen nové 

cenné vědomosti a zkušenosti, ale i nezapomenutelný zážitek. Mnohokrát děkujeme!     

Mgr. Kateřina Volná, Dětské centrum Čtyřlístek

setkání a soutěžní klání všech zúčastněných škol 

v  areálu naší školní zahrady. Korunkou úspěchu 

celého projektu byla řada předních míst, které 

naši žáci obsadili, včetně hlavní ceny ve  vědo-

mostně dovednostní hře konané 24. 9. 2014. Ved-

le uvedeného je hmatatelným výsledkem projek-

tu také nástěnný osvětový kalendář pro rok 2015, 

sestavený z úspěšných dětských výtvarných prací.

V říjnu jsme obdrželi plaketu „Přírodní zahra-

da“, která je obdobou rakouského projektu Natur 

im Garten, a  kterou v  České republice přiděluje, 

na  základě ověření mnoha kritérií, institut Vero-

nica od roku 2009. Stali jsme se tak jejími, teprve 

druhými držiteli v celém Moravskoslezském kraji.

V závěru roku jsme se pak dočkali dalšího vý-

znamného ocenění a to v soutěži Ekoškola Morav-

skoslezského kraje za školní rok 2013/2014, v níž 

jsme, v  konkurenci 73 přihlášených škol, uspěli 

v  první oceněné desítce. Reprezentační výprava 

školy převzala na  slavnostním vyhlášení v  sále 

Janáčkovy konzervatoře Ostrava Referenční list 

a  peněžní šek v  hodnotě 5 tisíc korun na  nákup 

pracovních pomůcek a věcný dar v podobě okras-

né jabloně, kterou jsme vysadili na školní zahradě.

Tolik výčet významných úspěchů, vedle kte-

rých nelze opomenout ani dílčí poctivou každo-

denní práci jak dětí, tak pedagogů školy.

I do nového roku vstoupíme s nemalými úko-

ly, které jsme si vytyčili. Ale o těch někdy příště.

Přejeme všem občanům naší městské části 

úspěšné vykročení do nového roku, hodně zdraví, 

spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů a tě-

šíme se s vámi na další plodnou spolupráci.

Pavel Gregor
ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice
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Pro sportovní týmy mužů a žen sezóna 
sice skončila koncem léta, ale pro naši ha-
sičskou mládež nikoliv.

 Děti se zúčastnily 18.10.2014 branné-
ho závodu všestrannosti pořádaného v Bru-
movicích, kde ukázaly, že umí spolupraco-
vat jako tým a vzájemně se podporovat.

Týmy zde musely prokázat schop-
nost orientace na  dvoukilometrové trati 
a  zároveň v  průběhu závodu plnit úkoly 
na  jednotlivých stanovištích, jako např. 
rozpoznávání topografi ckých zna-
ček, orientaci podle buzoly, znalost 
požární tématiky, základy zdravově-
dy a první pomoci a praktické ukázky 
osvojení technik vázání jednotlivých 
typů uzlů. Mladší děti se umístily 
na  2. místě, starší děti se umístily 
na 3. místě.

14.11.2014 jsme strávili noc 
na  zámku v  Litultovicích spolu 
s  dětmi zdejšího sboru a  sboru 
Hlavnice, kde proběhly seznamo-
vací a zábavné hry. V podvečerních 
hodinách se děti zúčastnily noční soutěže 
v  duchu stezky odvahy. Večer jsme zakonči-
li pyžamovou párty a  pohádkou na  dobrou 
noc. Na  druhý den jsme se vrátili po  poledni 
v pořádku domů s mnoha příjemnými zážitky. 
Proto jsme se rozhodli pozvat děti a  vedoucí 
ze sboru Litultovice a  ze sboru Hlavnice také 
k  nám do  Vávrovic, a  to na  poslední letošní 
námi pořádanou akci „Noc v  hasičárně aneb 
možná přijde i  Ježíšek“, která se bude konat 
12.12.2014 a bude zakončením letošních ak-
tivit mládeže v roce 2014.

2 2 . 1 1 . 2 0 1 4 
proběhla „Uzlovací 
štafeta“ v Neplacho-
vicích, kde naše mlá-
dež porovnala síly 
se soupeři ostatních 
sborů. Překvapivě 
některé děti vytrvaly 
a  umístily se do  10. 
místa v  každé z  ka-
tegorií.

Anna Chryczyková, 
vedoucí mládeže SDH Vávrovice

SDH VÁVROVICE
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Volejbalový klub VKKV Karlovec touto ces-
tou děkuje panu Jaroslavu Cimingovi, majiteli 
firmy JC TRANS, který nám svým štědrým 
sponzorským darem umožnil pokrytí střechy 
přístřešku (pergoly) v areálu našeho volejba-
lového hřiště. Velice si toho vážíme. 

Zároveň děkujeme panu Zdeňku Šimkovi, 
který má velkou zásluhu na  získání tohoto 
sponzorského daru a který se, s elánem sobě 
rovným, spolu s ostatními členy klubu ihned  
postaral o samotnou realizaci zastřešení. 

Za VKKV děkuje předseda klubu
Petr Strakoš 

PODĚKOVÁNÍ 

Před necelým rokem jsme začali trénovat 
8 vávrovických dětí (Veroniku, Ondru, Honzu, 
Terezku, Klárku, Zlatku, Petru a  Mirku) ve  stol-
ním tenise. V tréninku byly tak pilné, že jsme je 
na podzim přihlásili do okresního přeboru star-

šího žactva, kde Honza a  Ondra jsou dokonce 
v první desítce jednotlivců a celé družstvo v po-
lovině tabulky. Zda budou úspěšné i v jarní polo-
vině soutěže se uvidí, také podle toho, jak budou 
dál poctivě trénovat. Podrobněji se o  jejich vý-

sledcích, ale i o výsledcích dospě-
lých, můžete dočíst na  webových 
stránkách STIS. Pro příští období 
zvažujeme rozšíření tréninkové 
skupiny o  další 3-4 děti. Zájemci 
i  s  rodiči se mohou přijít podívat 
každou neděli po  deváté hodině 
do sokolovny.

          
 Za Sokol Vávrovice trenéři 

Vlastik Svoboda a Jiří Hadámek

STOLNÍ TENIS DĚTÍ

T. J. SOKOL Vávrovice

pořádá v sobotu 27.12.2014 od 14 hodin v Sokolovně ve Vávrovicích

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE PRO VEŘEJNOST  

Turnaj je určen hráčům, kteří nehrají žádnou soutěž ve stolním tenise a mají trvalé bydliště v naší 

městské části. Startovné 50 Kč na osobu, příhlášky zasílejte e-mailem na sokolvavrovice@seznam.cz, 

případně se můžete přihlásit u Ivo Schreiera (tel. 732 582 808) do 26.12.2014.

Po skončení turnaje proběhne vyhlášení výsledků a připraveno bude malé občerstvení.

POZVÁNKA NA TURNAJ



Vážení spoluobčané, naše jednotky hasičů 
měly v  letošním roce několik výjezdů. Jeden 
z nich byl i k požáru komína. Topná sezóna již 
začala a mnoho lidí nemá provedenu kontrolu 
spalinových cest kominíkem (kterou je povinen 
každý mít alespoň jednou za rok). Bez dokladu 
o  této kontrole nevyplatí pojistné plnění při 
požáru žádná z pojišťoven!

Podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 91/2010 Sb. 

je pro spotřebiče paliv do 50 kW nutné čištění spa-

linové cesty u tuhých paliv 3x ročně (pří sezónním 

provozu do 6 měsíců v kalendářním roce pak 2x roč-

ně). U spotřebičů na kapalné nebo plynné látky je 

čištění spalinové cesty nutné provést 1x ročně.

U všech typů spotřebičů je pak jednou ročně 

nutné provést kontrolu spalinové cesty a taktéž 

jednou ročně provést výběr pevných (tuhých) 

znečišťujících částí a kondenzátu.

A co udělat, pokud by nám v komínu chyti-

ly saze? Nikdy se nesmí hasit vodou! Mohlo by 

dojít k rozpolcení komínu a zranění osob parou. 

Správným postupem je zamezit přístupu vzdu-

chu do komínu např. deskou a nechat saze doho-

řet s tím, že každý požár se v dnešní době musí 

nahlásit hasičům na lince 150.

Šťastné prožití vánočních svátků i roku 2015 

ve zdraví a bez požáru přeje

preventista obce Karel Fiedler

Desatero správné praxe při používání te-
pelných spotřebičů, jejich napojení na kouřo-
vod a komín:
• správné umístění spotřebiče paliv
• připojení spotřebiče paliv
• dostatečný přívod vzduchu
• odvod spalin
• používání předepsaného paliva
• dodržování bezpečných vzdáleností
• nehořlavé izolační podložky či podlahy
• dodržování návodů k obsluze
• používání schváleného topidla
• pravidelné čištění a kontroly komínů, kouřovo-

dů a spotřebiče paliv

čerpáno z knihy Hasič a komíny od Josefa Nitry
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KONTROLA SPALINOVÝCH CEST KOMINÍKEM 

ZIMNÍ ÚDRŽBA

V průběhu zimních měsíců bude jako v mi-

nulých letech probíhat pravidelná zimní údrž-

ba silnic a chodníků.

Silnice, po kterých jezdí MHD, budou sole-

ny. Výjimkou je ulice Jantarová ve Vávrovicích 

u kaple, kde bude docházet pouze k plužení. 

Důvodem je zasolování studní, ke kterému 

v tomto místě docházelo v minulosti.

Ostatní silnice budou udržovány pouze 

plužením a v případě potřeby budou ošetřeny 

posypovým materiálem.

Pracovníci městské části budou odklízet 

sníh z chodníků, prioritně budou odklízeny 

zastávky MHD. Děkujeme všem, kteří nám po-

máhají s odklízením sněhu na chodnících před 

vlastními domy, zejména při větších sněhových 

nadílkách trvá odklízení sněhu bez pomoci ob-

čanů delší dobu.

Zároveň žádáme všechny majitele osob-

ních automobilů, aby neparkovali na krajích 

silnic. Velice tím komplikují odklízení sněhu 

plužením!
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Vážení sousedé,
s blížícím se koncem roku bychom rádi využili příle-

žitosti podívat se zpětně na to, jakou část cesty jsme při 
výstavbě nového závodu v Opavě-Vávrovicích již urazili 
a co dalšího nás čeká v novém roce 2015.

Je to již více než rok, kdy naše společnost dostala 
zelenou pro výstavbu nové haly v Opavě-Vávrovicích. 
V lednu se k nám připojili první členové pro tento vel-
ký projekt a tak jsme mohli začít proměňovat náš sen 
v grafické návrhy, výkresy, výpočetní listy a technické 
specifikace.

Budova se v našich hlavách zrodila mnohem dříve, 
než jste na pozemku poprvé zahlédli první nákladní 
auta a stavební techniku, které se zde objevily 6 měsí-
ců po tom, kdy byl našemu projektu dán život.  Stavba 
pokračovala velmi rychlým tempem poté, kdy jsme 
navezli 300 000 tun zeminy pro vyrovnání povrchu.  
4. července 2014 jsme slavnostně poklepali základní 
kámen výstavby nové továrny a v září jsme se již mohli 
těšit z nového parkoviště disponující dostatečnou kapa-
citou jak pro stávající, tak pro budoucí závod.

Po vyvrtání a odlití několika tisíců kusů pilotů, bylo 
senzační vidět, jak den po dni vzniká toto obří lego ze 
4000 kusů nosníků a sloupů, které jsme zkompletovali 

během 70 dnů. Po této fázi výstavby, jste již mohli získat 
dobrou představu o tom, jak bude naše nová výrobní 
hala vypadat. Mezitím naši nejlepší inženýři pro proces 
a balící zařízení společně se světovými odborníky Mon-
delēz International a nejlepšími obchodními partnery 
vypracovali návrhy pro naše linky budoucnosti. Kon-
cem listopadu jsme dokončili montáž skeletového nos-
ného systému a nyní pracujeme na opláštění a zastře-
šení, které bude hotovo v následujících dvou měsících. 
Průběžně s těmito pracemi probíhá konstrukce podlah 
a také výstavba nové technické budovy s náležícími in-
frastrukturami. 

Začátkem příštího roku započnou montáže sil 
a  dalších technologických částí linek. V následujících 
měsících bude potřeba zkoordinovat práce dodavate-
lů technologických zařízení s dokončením stavebních 
prací, abychom byli připraveni zahájit produkci výrobků 
v létě 2015.

Touto cestou bychom Vám rádi poděkovali za do-
savadní projevenou trpělivost a vstřícnost během vý-
stavby nového závodu v Opavě-Vávrovicích a přejeme 
Vám klidné prožití vánočních svátku a mnoho úspěchů 
v Novém roce 2015.

vedení závodu v Opavě-Vávrovicích

OPAVIA

Na začátku prosince byl předán naší městské části 

varovný a vyrozumívací systém (rozhlas), který byl do-

posud ve zkušebním provozu. V provozu je čidlo hladiny 

řeky Opavy v Držkovicích, které skrze systém upozorní 

SMS zprávou na zvyšující se hladinu a vyhlášení po-

vodňových stupňů. Pro zájemce ze záplavových oblastí 

je možnost vložení jejich telefonního čísla do seznamu 

osob, které systém upozorní.

Stejná možnost platí i pro obyvatele Karlovce, kde 

instalované čidlo hlídá únik čpavku z mrazíren. O nasta-

vení zasílání výstražných SMS zpráv můžete požádat na 

úřadu městské části.

Celý systém funguje v případě řádění živlů i bez 

elektrické energie ze sítě, záložní baterie jsou schopny 

napájet systém 72 hodin a zajistit 6 kratších hlášení. 

V  případě krizových situací je možné provést hlášení 

i z nadefinovaných mobilních telefonů.

Kromě varování bude systém použit i jako obecní 

rozhlas k informačním hlášením, jak jste již mohli za-

znamenat.

VAROVNÝ A VYROZUMÍVACÍ SYSTÉM



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: www.vavrovice.eu.

Úřední hodiny: všední dny 8 – 9 hod., každé pondělí 15 – 18 hod.

Telefonické kontakty: 553 793 065 – obecní úřad, 604 229 418 – Ing. Jarmila Kociánová (ekonomka), 

604 229 419 – Jiří Koreník (místostarosta), 604 229 420 – Miroslav Kořistka (starosta).

Neprošlo jazykovou úpravou, za vydání odpovídá Miroslav Kořistka.

JUBILANTI

prosinec 

Wolny Sylvia (50 let)

Piwowarská Helena (55 let)

Lebedová Jiřina (55 let)

Novotný Josef (60 let)

Gebauerová Božena (65 let)

Tkačík Jiří (65 let)

Andrlík Filip (65 let)

Kavanová Slavomíra (70 let)

6. 11. 2014 – Dosazení 3 uhynulých stromů v aleji 
u Prestaru

13. 11. 2014 – Pravidelné čištění okapů na budo-
vě Sokolovny ve Vávrovicích a na srubu

18. 11. 2014 – Instalace nového zrcadla ve Vávro-
vicích na křižovatce Novosvětská a K Celnici

24. 11. 2014 – Výjezd zásahové jednotky SDH Vá-
vrovice k technické závadě na komíně rodinného 
domu ve Vávrovicích

25. 11. 2014 – Starosta se zúčastnil schůzky ke 
generální opravě vlakové trati Opava - Krnov.

29. 11. 2014 – Rozsvícení vánočních stromů na 
Palhanci, ve Vávrovicích a v Držkovicích.

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ

Blahopřejeme!

KONTEJNERY NA BIOODPAD

Hnědé kontejnery na bioodpad byly 

v  minulém týdnu naposledy vyvezeny, ná-

sledně byly svezeny do skladu Technických 

služeb, kde budou uloženy až do března.

Znovu rozmístěny budou kontejnery po-

dle aktuálního počasí na začátku jara.

Hnědé popelnice na bioodpad, které 

mají někteří občané naší městské části, ne-

budou v zimním období vyváženy. Popelni-

ce zůstanou po celou zimu u jejich majitelů, 

opětovné vyvážení bioodpadu bude zahá-

jeno v následujícím týdnu po rozmístění 

kontejnerů.

OZNÁMENÍ

Upozorňujeme občany, že v období od 

22.12.2014 do 4.1.2015 bude úřad městské části 

Vávrovice uzavřen.

V případě potřeby je možné v tomto termínu 

kontaktovat starostu, místostarostu nebo eko-

nomku na níže uvedených mobilních telefonních 

číslech.

Dále bychom Vás chtěli upozornit na změnu 

vzhledu internetových stránek městské části 

(www.vavrovice.eu), která proběhne na přelo-

mu roku. Důvodem změny je sjednocení grafi ky 

a systému webu všech městských částí dle vzoru 

Statutárního města Opava.


