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Děti z mateřinky se loučily s masopustem



BADMINTONOVÝ TURNAJ
T. J. SOKOL VÁVROVICE pořádá 

v sobotu 21. 3. 2015 v 10.00 hodin v Tenisovém centru Opava na Karlovecké ulici

TURNAJ  V  BADMINTONU
ČTYŘHRA  SMÍŠENÝCH  DVOJIC  

Podmínka pro účast v turnaji: alespoň jeden z páru musí mít trvalé bydliště v městské části 

Vávrovice (Držkovice, Karlovec, Palhanec, Vávrovice) 

Startovné: 100 Kč na osobu

Přihlášky budou přijímány do 18. 3. 2015 na e-mailové adrese sokolvavrovice@seznam.cz 

Počet účastnících se párů je omezen (max. 24), systém hry se upřesní před turnajem.  

Propozice turnaje: 09.30 hod. prezentace, 09.45 hod. losování, 10.00 hod. začátek zápasů,

18.00 hod. předpokládaný konec turnaje a přesun po vlastní ose do Sokolovny ve Vávrovicích,

18.30 hod. vyhlášení výsledků + malé občerstvení.
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Zahájení prací na projektu stavby „Revi-

talizace trati Opava Východ – Olomouc hl.n.“ 

se blíží. Firmy, měly o  tuto stavbu zájem, 

musely do 3. 3. 2015 odevzdat své nabídky, 

po  jejich vyhodnocení bude určen vítězný 

zhotovitel. Samotná realizace stavby je dle 

zadávací dokumentace plánovaná na období 

březen až listopad letošního roku.

V rámci stavby dojde mimo jiné k rekon-

strukci přístřešku pro cestující a  nástupiště 

ve Vávrovicích. Přístřešek bude betonový ve tvaru 

písmene U  s  dřevěnou valbovou střechou a  jeho 

rozměr bude 4 x 2,9 m. Nástupiště bude mít dél-

ku 90 m, nástupní hrana bude mít výšku 550 mm 

a přístup na něj bude ze zpevněné plochy  o délce 

27 metrů s  napojením na  místní chodník. Staré 

nástupiště od  ulice K  Celnici ve  směru na  Krnov 

bude zrušeno. Jelikož bude na trati stanovena 

vyšší rychlost, všechny přejezdy budou opatřeny 

závorami.

ZAHÁJENÍ REVITALIZACE TRATI SE BLÍŽÍ

Před samotnou revitalizací je na  7.  břez-

na  2015 naplánována akce Historickým vlakem 

na  výstavu Opava železniční, kdy na  trase Krnov 

- Opava - Hradec nad Moravicí - Hlučín - Opava - 

Krnov vyjede historický vlak tvořený motorovým 

vozem „HURVÍNEK“ a přívěsným vozem Clm z roku 

1955. Ve vlaku budou průvodčí v historických uni-

formách a cestující obdrží nefalšované lepenkové 

jízdenky. Více o akci na www.ozk-opava.cz nebo 

www.oko-opava.cz.



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

máme za sebou několik vydařených plesů včet-

ně toho maškarního pro nejmladší, obcí prošel ma-

sopustní průvod a pomalu se můžeme těšit na jaro 

a příjemnější počasí. Konala se také Tříkrálová sbírka 

pořádaná Charitou Opava, jejíž výtěžek každoročně 

pomáhá handicapovaným či seniorům.

V lednu proběhla generační výměna pracovní-

ků našeho úřadu – kromě údržby se nečekaně týka-

la i postu ekonomky, kdy v této funkci po dvanácti 

letech skončila paní Ing. Jarmila Kociánová.

Zastupitelé schválili první část investic pro tento 

rok, vybudovány by tak měly být kontejnerové stá-

ní pro nádoby na bioodpad, opraven bude chodník 

na ulici Obecní ve Vávrovicích a střecha srubu v are-

álu Sokolovny, kde plánujeme také přístavbu ote-

vřeného přístřešku.

Do  další fáze se dostala výstavba protipovod-

ňových hrází, kdy by vlastníci stavbou dotčených 

pozemků měli v průběhu března podepisovat po-

třebné smlouvy a souhlasy.

Starostové všech 

městských částí docílili 

i  díky trojici zvolených 

zástupců v  zastupi-

telstvu města úpravu 

statutu města. Kromě 

mírného navýšení 

rozpočtů všech měst-

ských částí nesmí nově 

vedení města zastavit ani prodat majetek, který je 

ve správě jednotlivých městských částí.

Připravujeme spojení areálu za úřadem s areá-

lem Sokolovny. Po vykácení starých ořešáků dojde 

k odfrézování jejich kořenů, odstranění plotu a te-

rénním úpravám. Rozšířený areál Sokolovny tak 

bude ještě lépe sloužit občanům, na konci letních 

prázdnin zde plánujeme uspořádat už 13. slavnosti 

městské části.

starosta
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„Medvěde, medvěde,

 kdopak tebe povede?

Kdo tou naší obcí projde,

ke každému domu dojde?

Půjde se mnou vodník, víla,

u každého rád zazpívá.

To jdou naše děti obcí,

s masopustem už se loučí.“

Takto oznamovaly děti naší mateřinky svůj maso-

pustní průvod. Za to, že se průvod malých maškaráč-

ků vydařil, vděčíme nejen sluníčku a počasí, ale také 

všem naším příznivcům, rodičům a fi rmě Mondelēz.

DĚTI Z MATEŘINKY SE LOUČILY S MASOPUSTEM

Malým dárečkem, písničkou, ale i touto cestou, 

chceme poděkovat nejen za sladkou odměnu.

Maškaráčci z mateřinky



V lednu tomu bylo právě pět let, co Vávrovická 

škola vstoupila do vzdělávacího programu Ekoškola.

Jaké je jeho pozadí?
Program Ekoškola (Eco-Schools) byl vyhlášen 

v roce 1995 jako reakce na Summit Země v Rio de 

Janeiro s cílem zapojovat mladé lidi do řešení pro-

blémů životního prostředí a udržitelného rozvoje 

na  místní úrovni. Česká republika se do  tohoto 

programu zapojila v roce 2005. 

Program Ekoškola probíhá v dalších 53 ze-

mích světa a celosvětově se ho účastní přes 11 

miliónů žáků a 600 000 učitelů (stav k červnu 

2012.) Je to program mezinárodní neziskové 

organizace FEE (Foundation for Environmen-

tal Education).

V ČR program probíhá pod záštitou Minister-

stva životního prostředí a  Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR.

Program je specifi cký tím, že jej provází 

ucelená metodika 7 kroků. Školy, které úspěšně 

naplní stanovená kritéria, získávají na dvouleté 

období mezinárodní titul Ekoškola.

Ocenění prestižním mezinárodním ti-

tulem Ekoškola je završením práce učitelů 

a žáků. O titul škola žádá v okamžiku, kdy se jí 

podaří dosáhnout stanovených kritérií. Doba 

naplnění kritérií je individuální, záleží na vý-

chozích podmínkách školy. Titul Ekoškola je 

udělován na 2 roky, po dvou letech žádá škola 

o obhajobu titulu.

V těchto dvouletých cyklech je snahou každé 

školy posouvat se stále kupředu. Od roku 2010, 

kdy se stal tento program součástí vzdělávání 

na  zdejší malotřídce, školáci uspěli již při dvou 

obhajobách. A v těchto dnech se zapojují do třetí 

žádosti.

PĚT LET PROGRAMU EKOŠKOLA
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Za  zmínku stojí fakt, že v  Opavě jsme mezi 

základními školami jediným zařízením v  takto 

záslužném a  prestižním programu zaměřeném 

na vzdělávání k trvale udržitelnému životu.

Co se od poslední obhajoby podařilo 
uskutečnit?

• Stali jsme se v obci stabilním centrem vý-

chovy a osvěty k ochraně a tvorbě životního pro-

středí (navštěvují nás občané, školáci, učitelé, 

odborníci i zahraniční hosté).

• V tomto směru jsme podnikli veřejné pre-

zentační akce v  rámci Světového dne Ekoškol 

a v rámci oslav Opavského Dne Země. Uskuteč-

nili jsme veřejnou anketu o  vztahu veřejnosti 

k životnímu prostředí.

• Vybudovali jsme na školní zahradě naučnou 

stezku živou a neživou přírodou s doprovodnými 

informačními panely. Obohatili jsme složení dře-

vin o výsadbu vzorku ekosystémů lesa a louky.

• Uskutečnili jsme roční projekt Envicup 

2014 zaměřený na  spolupráci, sdílení, výmě-

nu zkušeností a  vzájemné setkání opavských 

příměstských základních škol s  cílem upozornit 

na současné problémy v oblasti tvorby a ochra-

ny životního prostředí s co nejširším zapojením 

veřejnosti.

• Výrazně jsme navázali a upevnili spolupráci 

s  obcí iniciativami v  pořádání veřejně prospěš-

ných aktivit (úklid příkop podél příjezdových 

cest do  obce, zpracováním návrhů na  úpravu 

veřejného prostoru v  obci, sběrové akce jedno-

rázového i trvalého charakteru).

• Zapojili jsme představitele obce do  naší čin-

nosti a  osvětových aktivit (účast pana starosty 

na celorepublikové konferenci Identita (Praha, čer-

ven 2013) a Propojme se! (Praha, listopad 2014).

• Vydali jsme osvětový kalendář pro rok 2015 

nazvaný Krůček k ochraně planety.

• Připravili jsme a  na  jaře letošního roku 

chceme realizovat projekt Babiččina zahrádka, 

který je návratem k  pěstování různých druhů 

zahradních plodin.

• Podnikli jsme další drobné kroky na  cestě 

k ekologičtějšímu provozu školy.

• Za svou práci jsme získali ocenění v podobě 

Referenčního listu a fi nanční odměny v soutěži 

Ekoškola Moravskoslezského kraje za  školní rok 

2013/2014, obdrželi jsme plaketu Přírodní za-

hrada a  fi nanční odměnu na  environmentální 

vzdělávací program v projektu Spolu s Vámi.

Škola sběrným místem obce
Již několik let se snažíme odlehčovat zá-

těži spotřebního způsobu života společnosti 

na životní prostředí. Našeho rozhodnutí, stát se 

sběrným místem obce, nelitujeme. Odpadové 

komodity dál předáváme k  recyklaci a  fi nanční 

prostředky, které výkupem těchto odpadů získá-

váme, investujeme do zlepšování životního pro-

středí školy a jejího bezprostředního okolí. Záro-

veň se snažíme podporovat drobnými příspěvky 

charitativní činnost některých organizací.

Nejde nám o  honbu za  množstvím takto 

odevzdaného odpadu. Snažíme se nahlížet 

na tuto činnost z  různých úhlů pohledu. Napří-

klad zavedením sběru hliníku jsme odlehčili ko-

munálnímu odpadu, ukládanému na skládky až 

40 kg odpadu. 

Za každým plastovým víčkem je potřeba vi-

dět 1 plastovou lahev. Množstvím nasbíraných 

víček se snažíme upozorňovat a varovat na ne-

gativní tendence využíváním neobnovitelných 

zdrojů země.
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Děkujeme všem, kteří si již naší aktivity 

v separaci odpadů k recyklaci všimli a zapojili se 

do smysluplné činnosti s námi. Využíváme této 

příležitosti a připomínáme, které druhy odpadů 

od vás ve škole rádi odebereme:

• 2x ročně starý papír

Celoročně:
•  Hliník 

•  Vysloužilé baterie, dosud odevzdáno 93 kg baterií

•  Vysloužilá elektrozařízení (drobné i velké 

domácí elektrospotřebiče, mobily), dosud 

odevzdáno 1578 kg elektrozařízení

•  Víčka PET lahví (224 kg)

•  Stolní potravinový olej (zbavený nečistot, 

v 1,5 l PET lahvích), 101 kg

•  Vysloužilé cartridge a tonery z tiskáren (nově 

od září 2014)

Děkujeme, že spolu 
s námi podnikáte krůč-
ky k ochraně životního 
prostředí!

Již s předstihem se na všechny obča-
ny obce obracíme s aktivitami pro letošní 
jaro. Sledujte naše webové stránky a pla-
kátovací plochy v obci!
• V  březnu uskutečníme tradiční jarní sběr 

starého papíru
• Hned jak se oteplí,  uspořádáme opětovně 

akci na  ÚKLID PŘÍKOP podél příjezdových 

cest do  Vávrovic a  mezi jejich jednotlivými 

částmi (přijďte posílit náš pracovní tým).

VÝZVA OBČANŮM

 Povodí Odry, státní podnik, se dostalo 

do  další fáze přípravy realizace hrází ve Vávro-

vicích. Vedení obce obdrželo Smlouvy o budoucí 

kupní smlouvě a smlouvy o právu provést stavbu 

a dále Souhlasy s umístěním stavby a vstupem 

na pozemek. Všichni majitelé pozemků, jichž se 

PROTIPOVODŇOVÉ HRÁZE
výstavba hrází týká, budou v  nejbližších dnech 

obesláni a  v  druhé polovině března pozváni 

na  jednání na  úřad městské části, který bude 

pro Povodí Odry podpisy smluv a souhlasů zpro-

středkovávat. Zahájení stavebních prací se aktu-

álně předpokládá v období 01/2017 až 12/2019.

VANDALISMUS

V lednu letošního roku nás pan Hruška, by-

dlící vedle Sokolovny, informoval o vandalismu, 

kdy mu o jeho okno bylo rozbito několik vajíček.

Podle pana Hrušky se jedná o reakci na jeho 

stížnosti týkající se parkování na jeho pozemku 

u Sokolovny.

Přestože nedošlo k žádné škodě, může být 

takovýto čin prošetřován jako přestupek a pa-

chateli hrozí pokuta.
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Dobrý den, vážení zákazníci, teprve 2.2.2015 
byla vydaná vyhláška č. 27/2015 Sb. o podrobnos-
tech nakládání s odpady, která mění pravidla vý-
kupu kovových odpadů. Platnost této vyhlášky 
z Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) 
je od 1. března 2015.

Na  základě této vyhlášky je zakázán hoto-
vostní výkup, tzn. vyplácení peněz za veškerý ko-
vový odpad.  Už dnes platí, že sběrny mohou brát 
materiál jen od lidí, kteří se prokážou občanským 
průkazem. A  zcela zakázaný je výkup některých 
konkrétních předmětů jako třeba právě poklopů, 
dopravních značek či církevních artefaktů.

Nově od 1. března 2015 se změní to, že za ode-
vzdaný kov půjde zaplatit jen bezhotovostně. 
Už se objevila kritika, že třeba starší lidé s  tím 
můžou mít potíže, protože nemají účet. MŽP říká: 
„Zkusíme to a po půl roce situaci vyhodnotíme,“ 
bránil opatření Brabec.

Ministrestvo životního prostředí dále říká: 
Omezení výkupu na bezhotovostní platby je prv-
ním slíbeným opatřením, která budeme v průbě-
hu letošního roku realizovat, aby se co nejvíce to 
bude možné, zabránilo krádežím kovů a  rozvoji 
tohoto kriminálního segmentu  v ČR. 

Velmi záhy bude následovat vymezení bez-
hotovostní platby pouze na převod na účet, popř. 
poštovní poukázku. K tomu ale může dojít pouze 
zákonem. Proto je tato změna již navržena v no-
vele zákona o odpadech, která půjde brzy do vlá-
dy. Ministerstvo životního prostředí předpokládá, 
že povinnost platby pouze z účtu na účet by měla 
vzniknout k 1. červnu 2015.

Naše fi rma našim zákazníkům na  sběrnách 
bude od 1. března 2015 nabízet možnost převo-
du peněz na bankovní účet, a nebo zaslání peněz 

poštovní poukázkou. Zaslání peněz na  Váš účet 
bude probíhat tak, že nám sdělíte Vaše číslo účtu, 
které se uvede na Váš doklad o prodeji.

Peníze z našeho účtu budeme převádět na Váš 
účet druhý den, to znamená, že do cca 3 – 4 dnů 
(dle banky) budete mít peníze za  dodaný šrot 
na Vašem uvedeném účtu na dokladu o prodeji. 

Jako motivační bonus nabídneme prvním 
500  zákazníků, kteří nám sdělí číslo účtu, ¼ kg 
medu.

Další možností bude převod poštovní poukáz-
kou, přičemž ale jsme nuceni odečíst manipulač-
ní poplatek, který musíme zaplatit České poště 
ve výši 40 Kč při výkupu materiálu do 5.000 Kč, při 
vyšší částce to bude 50 Kč.

Tento bezhotovostní styk se týká jen kovových 
materiálů, tedy  železa i barevných kovů,  netýká 
se papírů a plastu.

Dále pro Vás chystáme ve  spolupráci s  Kraj-
ským úřadem Moravskoslezského kraje a organi-
zací Opavské Slezsko věrnostní kampaň spočívající 
v odměně ve formě ½ kg medu. Každý, kdo o to 
požádá, obdrží na naší sběrně věrnostní kartičku, 
kdy na ni za každých 250 Kč odevzdaného materi-
álu obdrží razítko a  při nasbírání 9 razítek obdrží 
onu půl kilogramovou sklenici kvalitního medu 
přímo od včelaře.

V současné době v naší fi rmě již celý únor pro-
bíhá za nemalých investic úprava programů tak, 
abychom se na  celou problematiku v  tak krátké 
době připravili a od 1. 3. Vám nabídli bezproblé-
mový chod tohoto nového zákonného požadavku. 
Děkujeme za pochopení.

Ing. Robert Plesník
Jednatel / ředitel RITSCHNY kovošrot

a sběrné surovny, s.r.o. – www.ritschny.cz

PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE K ZAJIŠTĚNÍ VÝKUPU NA SBĚRNÁCH
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Tradiční myslivecký hon se tento-
kráte uskutečnil 15.11., tedy v  jiném 
období, než bylo tradiční (tedy kolem 
Mikuláše). Sraz byl ráno u  kovošrotu 
na  Palhanci. Sešlo se zde 19 střelců, 
10 honců a 5 loveckých psů. Předseda 
a hospodář všechny přivítali. Upozornili 
na mlhovité počasí, úskalí jednotlivých 
lečí a  zvěř, která se v  tomto období 
může střílet. První 2 leče byly na cukro-
varských rybnících. Zde se podařilo ulovit 2 kačeny 
a překvapivě 1 bažanta. Další leč se brala v remízce 
naproti cukrovaru. Zde vyběhli 3 zajíci, ale v  hus-
tém houští a  při malém počtu střelců se nedalo 
na 2 vystřelit z hlediska bezpečnosti a 1 utekl. Pak 
se celá skupina přesunula k vodárenskému lesíku, 
vzaly se obě strany. V první části byl vidět zajíc, ale 
nevyběhl z leče. Ve druhé byli uloveni 2 bažanti, ale 
utekla liška. Šestou leč obstaral kousek za  vodá-
renským lesíkem, kde byl uloven 1 bažant. Pak se 

MYSLIVECKÝ HON

Cca od  17 hodin byl zahájen první neofi ciální 
myslivecký večírek, kterého se mohl zúčastnit kdo-
koliv. Na programu bylo nejdříve pasování. První byl 
pasován na krále honu pan Petr Bartoš z Holasovic. 
Pak byl pasován za myslivce pan Petr Zalibor a paní 
Lucia Kozáková, lovcem jelení zvěře byl pasován 
pan Antonín Herber, který pak publiku hodně dlou-
ze, pestře, barvitě povyprávěl, jak se mu to povedlo. 
Celý ceremoniál řídili nejvyšší lovčí pan Ing. Antonín 
Režnar a jednatel spolku Jaroslav Bohačík. Po chvíli 
pauzy odstartoval další bod programu – myslivec-
ký soud. V jeho čele stála trojice: předseda Roman 
Schreier (MS Sádek), prokurátor Jaroslav Bohačík 
(MS Opavice), obhájce Jaromír Frank (MS Holaso-

vice) a král honu pan Petr Bartoš, který má podle 
mysliveckých tradic poslední slovo. U soudní stolice 
se vystřídalo několik výtečníků a  všichni byli od-

MYSLIVECKÝ VEČÍREK

muselo k autům a celá kolona se musela přemístit 
ke kukuřici k Opavii. Dlouhý a i široký úsek kukuři-
ce ztížil celou situaci. Ač se myslivci a honci téměř 
všichni postavili do tlaku (tj. že šli přímo kukuřicí), 
tak se zde nic neulovilo. Někteří údajně viděli lišku 
a jedno prase divoké, ani jedno zvíře však z kukuřice 
nevyběhlo. Poslední leč se odehrála v lesíku u pís-
kovny, uloven byl 1 zajíc. Na závěrečném výřadu se 
zhodnotil zdárný průběh honu. Všichni zúčastnění 
se přesunuli na poslední leč do KD ve Vlaštovičkách. 
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souzeni a nepomohlo jim ani odvolávání k vyššímu 
a  nejvyššímu soudu. Poslední bodem programu 
byla tombola, která čítala cca 140 cen. K tanci a po-
slechu hrála skupina DUO WHITE. Snad se akce po-
dařila a široké veřejnosti líbila. 

Závěrem několik poděkování. Myslivecký spo-
lek by chtěl poděkovat za účast na honu všem my-
slivcům a honcům. Všem svým členům za pomoc 
při chystání sálu a následnému úklidu, ale také těm 
mimo MS Opavice, tj. Stanislav Král, Miloslav Satke 
ml. a Marek Škrobánek. Za nachystání tak perfekt-

ního a  chutného jídla všem manželkám našich 
členů, za  pomoc při samotné akci Ivě Franckové, 
Pavle Schölzigové, Pavlu Schölzigovi, Jirkovi Orlí-
kovi a znovu našim manželkám. Za dary do tom-
boly děkujeme obyvatelům Vlaštoviček a Vávrovic, 
MÚ Vlaštovičky, fi rmám Barvy laky (Dalibor Kram-
ný), PrecisTech.cz (Jirka Orlík), Agrozem (Jaromír 
Levák), Cukrovar (Jaromír Blaščík), ZD Loděnice 
(p. Dehner), Unipra elektro (p. Grygarčík) a dalším. 

Jakub Morbitzer,
předseda Mysliveckého sdružení

 Fotografi e zleva: Oldřich Romfeld – starosta 

SDH Vávrovice, František Otipka – jednatel SDH 

Držkovice, Marek Bartusek – nový velitel 9. okrsku

V sobotu 21.února 2015 se konala Výroční valná 

hromada 9. okrsku Pavla Křižkovského. Konference 

se konala v  sále Sokolovny ve  Vávrovicích. Mezi 

významnými hosty byli starosta OSH Mgr. Jan Du-

mbrovský, starostové obcí  Vávrovice, Vlaštovičky, 

Holasovice, Brumovice, starosta hasičů z Wiechovic 

bratr Tadeuš Šumlevič, ředitel zemědělského druž-

stva  Hraničář Ing. Břetislav Hrbáč, čestný starosta 9. 

okrsku bratr Jan Maške. Na začátku byli vzpomenuti 

minutou ticha zemřelí členové. Poté vystoupil sta-

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA 9. OKRSKU PAVLA KŘIŽKOVSKÉHO
rosta okrsku Alois Bartkovský a přednesl  obsáhlou 

zprávu o  činnosti okrsku za  rok 2014. V  průběhu 

schůze byly oceněny některé sbory za činnost a prá-

ci pro 9. okrsek vyznamenáním okresního sdružení 

a  výborem devátého okrsku. SDH Brumovice ob-

drželo na  svůj prapor slavnostní stuhu.  V  diskuzi  

vystoupili se svými zdravicemi starostové obcí a po-

děkovali za vzájemnou spolupráci. V závěru schůze 

byl  zvolen nový výbor 9. okrsku. Poté byl schválen 

plán činnosti na  rok 2015. Schůzi ukončil starosta 

devátého okrsku a následovalo malé občerstvení.

Děkuji všem členům SDH Vávrovice, kteří se ak-

tivně podíleli na přípravě a průběhu výroční valné 

hromady.

Marek Bartusek,

velitel SDH Vávrovice 

SDH Vávrovice a SDH Držkovice obdržely na 

valné hromadě za dlouhodobou aktivní činnost 

medaili Za zásluhy. Pamětní medailí byl za pěta-

dvacetiletou práci člena výboru oceněn Pavel Malý 

z Držkovic. Nově byl velitelem 9. okrsku Pavla Křiž-

kovského zvolen Marek Bartusek z Vávrovic. Všem 

oceněným i nově zvolenému veliteli gratulujeme!
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Proč nemůže obyvatel naší městské části 
pracovat ve funkci ekonoma našeho úřadu?

Druhé zasedání Zastupitelstva naší Městské 
části ze dne 3. 12. 2014 mělo, mimo jiné, v progra-
mu v bodě 5) „Dohody o pracích pro rok 2015.“  Do-
hody o pracích obsahovaly návrhy dohod o pracovní 
činnosti zaměstnanců naší městské části na  dobu 
od 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015, a to ekonomky, správ-
ce ČOV a  uklízečky. Dohody byly bez připomínek 
schváleny všemi hlasy. Zatím nic nového, běžný 
postup. 

Třetí zasedání Zastupitelstva naší Městské části 
ze dne 19. 1. 2015 mělo, mimo jiné, opět v  pro-
gramu v bodě 5) „Dohody o pracích pro rok 2015.“  
Myslel jsem si,  že se bude jednat o  práce, které 
budou vykonávat občané evidováni Úřadem práce. 
Hovořilo se o tom na minulém zasedání v souvislos-
ti s údržbou veřejných prostorů. Když jsme přikročili 
v jednání k bodu 5) bylo pro mě (myslím si, že nejen 
pro mě) velké překvapení, že se bude jednat pouze 
o funkci ekonomky. Předsedající zasedání (starosta 
MČ) tlumočil přítomným žádost ekonomky Ing. Ko-
ciánové o  ukončení dohody o  pracovní činnosti 
k 1. 2. 2015, tedy měsíc po uzavření nové smlouvy. 
Na tom by nebylo nic tak zvláštního, i když v prosin-
ci jsem měl pocit, že bude ekonomkou ještě dlouho. 
Paní Kociánová vykonávala funkci ekonomky dlou-
há léta, velmi dobře se v agendě úřadu orientovala, 
a za to jí právem patří náš dík. Co mě nejvíce udivilo?  
Cituji z usnesení Zastupitelstva: „Předsedající navr-
hl na místo ekonomky úřadu MČ Opava-Vávrovice 
paní Romanu Foltýnovou s  nástupem 1. 2. 2015. 
Dohoda o  pracovní činnosti viz. příloha č. 1. Před 
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 
zastupitelům a přítomným občanům.“ (Paní Foltý-
nová bydlí v Opavě.)

Což o to, občané by se jistě rádi vyjádřili, kdyby 
byli přítomni. Zasedání se z řad občanů, kromě za-
stupitelů, zúčastnila naše kronikářka a  paní Koci-
ánová, které se to již netýká. Proto jsem se k tomu 
vyjádřil já.

Zaprvé jsem vytkl předsedajícímu, že o tak dů-
ležité změně bychom měli být lépe informováni. Po-
kud máme mít možnost se k tomu vyjádřit a máme 
změnu odhlasovat, mělo by to být v pozvánce na za-
sedání zastupitelstva jasně uvedeno. Zmínil jsem, 
že bylo mnoho zájemců z řad občanů naší městské 
části, kteří by rádi tuto funkci vykonávali a ani odbor-
né předpoklady jim neschází. Myslím, že zaměstnat 
„našeho“ občana ve zdejším úřadě, by bylo nanejvýš 
vhodné. Bydlí tady, má vztah k  tomuto prostředí, 
denně bude potkávat spoluobčany, a to je předpo-
klad, že bude ke své funkci přistupovat zodpovědně. 
Dle mého by mezi povinnosti zastupitelstva měla 
patřit i péče o občany. Proč neposkytnout v dnešní 
nelehké době zaměstnání někomu z obyvatel našich 
obcí? Požadoval jsem odložení projednání tohoto 
bodu na dobu nezbytně nutnou k oslovení místních 
zájemců, kteří se nemohli ucházet o uvolněné místo 
ekonomky, když ani někteří zastupitelé ani občané 
o ničem nevěděli. Odpověď zněla jasně: „My (staros-
ta a místostarosta) si vybereme pracovníka, s kterým 
budeme pracovat, od nás nikoho nechceme, máme 
pro to své důvody. Před týdnem jsme již měli s novou 
ekonomkou pohovor. Od příštího týdne se již bude 
zaučovat u paní Kociánové.“  K úžasu jsem zjistil, že 
diskuze k tomuto tématu je zcela zbytečná. Výsledek 
již byl předem určen. A  proto si kladu otázku, jak 
a proč mám hlasovat o něčem, o čem jsem dopředu 
nic nevěděl a co bylo dopředu domluveno. Hlasoval 
jsem proti. Bohužel byli jsme pouze dva (já a paní 
Dubová). Nicméně, Občané, třeba bude mít někdo 

Z DIÁŘE ZASTUPITELE 
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z Vás šanci ucházet se o funkci naší ekonomky. Nová 
pracovní síla má totiž stanovenou tříměsíční zkušeb-
ní dobu.

Přijďte se někdy podívat na  jednání našeho 
zastupitelstva. Budete mít informace „z první ruky“. 

Možná i někteří zastupitelé se nad projednávanou 
problematikou více zamyslí.

Mgr. Ivo Schreier,
zastupitel za sdružení  nezávislých kandidátů

Za zelenější obec a okolí

Ke  konci minulého roku požádala o  uvolnění 
z funkce dlouholetá ekonomka naší městské části paní 
Ing. Jarmila Kociánová. Ta vykonávala svoji funkci svědo-
mitě a obětavě po dobu dvanácti let. Byla nápomocná 
nejen vedení úřadu a zastupitelům, ale také sdružením 
působícím v  naší městské části a  hlavně občanům. 
Za odvedenou práci jí tímto ještě jednou děkujeme.

Uvolněné místo bylo nutné co nejdříve obsadit, aby 
chod úřadu nebyl nijak ohrožen. Již z dřívější doby jsme 
věděli o několika zájemcích. Na moje doporučení odhla-
sovali zastupitelé na  svém třetím zasedání v  poměru 
6:2 (jeden zastupitel se jednání nezúčastnil) do funkce 
ekonomky navrhovanou Romanu Foltýnovou. Pro ro-

dačku z  Palhance, která 
nyní bydlí v  Opavě, roz-
hodla okamžitá možnost 
nastoupit, bohaté zku-
šenosti s  ekonomickou 
agendou a  její nezávis-
lost na  členech zastupi-
telstva.

Věřím, že jsme při výběru rozhodli správně a paní 
Foltýnové přeji na novém místě hodně úspěchů ke spo-
kojenosti vedení městské části i občanů.

Miroslav Kořistka,
starosta Městské části Vávrovice

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ NA POSTU EKONOMKY

Třetího jednání zastupitelstva se zúčastnilo 
osm členů, jeden byl omluven. Zastupitelé odsouhlasili 
výši stočného pro rok 2015 na úrovni loňského roku. Dále 
byly schváleny investiční akce pro letošní rok - vybudová-
ní a oprava 33 kontejnerových stání, oprava chodníku na 
ulici Obecní ve Vávrovicích, oprava střechy srubu a přístav-
ba otevřeného přístřešku v areálu Sokolovny a výměna 
nevyhovujícího kotle v Domě služeb ve Vávrovicích. 
Z  dlouhodobých investičních akcí Statutárního města 
Opava byly vyškrtnuty oprava Kulturního domu Držkovi-
ce a ýstavba závodu na zpracování bioodpadu. Nově byla 
do dlouhodobých investičních záměrů zařazena výstavba 
Multifunkčního domu na Palhanci.

Zastupitelé byli dále informováni o ukončení dohody 
o pracovní činnosti s ekonomkou paní Ing. Jarmilou Ko-
ciánovou, kterou od 1. 2. 2015 nahradila Romana Foltý-

nová. Zastupitelé dále schválili návrh přílohy č. 2 Statutu 
města a dotační smlouvy pro občanská sdružení působící 
v městské části dle prosincového hlasování. Všechny body 
programu byly jednohlasně schváleny, výjimkou bylo 
hlasování o nové ekonomce, kdy bylo pro 6 zastupitelů, 
proti pak zbývající dva.

Čtvrtého jednání zastupitelstva se opět zú-
častnilo osm členů a jeden byl omluven. Předsedající in-
formoval o zadání projektu pro opravu chodníku na ulici 
Obecní ve Vávrovicích a opravě sklepního schodiště v Kul-
turním domě v Držkovicích, které bylo v havarijním stavu.

Dále byli zastupitelé informováni o plesu městské 
části, předsedající dále navrhl uspořádat 13. slavnosti 
městské části v areálu Sokolovny ve Vávrovicích. Zastu-
pitelé vzali na vědomí a schválili všechny body programu 
jednohlasně.

ZASTUPITELSTVA



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 – úřad, 604 229 418 – Romana 

Foltýnová (ekonomka),  604 229 419 – Jiří Koreník (místostarosta), 604 229 420 – Miroslav 

Kořistka (starosta). Neprošlo jazykovou úpravou, za vydání odpovídá Miroslav Kořistka.

Za zveřejněné články a jejich obsah odpovídají podepsaní autoři.

JUBILANTI

leden
Vidličková Marie (50 let)

Jaglarzová Jarmila (55 let)

Schreierová Marie (55 let)

Ludvíček Alois (60 let)

Galvas Ervin (65 let)

Otýpka Josef (65 let)

Hornungová Marie (70 let)

Gilligová Anna (75 let)

Stencek Adolf (75 let)

Hadámková Marie (96 let)

únor
Rodek Vladislav (50 let)

Grigarová Šárka (50 let)

Běhavý Karel (50 let)

Vrbický Jan (60 let)

Vašinková Jarmila (60 let)

Gebauerová Ludmila (60 let)

Matějek Ferdinand (65 let)

Demelová Milena (70 let)

březen
Hrušková Eva (60 let)

Magrlová Ludmila (65 let)

Romfeld Oldřich (65 let)

Kružberská Květoslava (75 let)

Orlík Bedřich (80 let)

Ficková Drahomíra (91 let)

Polová Jiřina (93 let)

20. 1. 2015 – Na ministerstvo životního prostředí 
byly odeslány výsledky naměřených vzorků z čistír-
ny odpadních vod ve Vávrovicích

27. 1. 2015 – Schůzka s vedením Statutárního měs-
ta Opava, projednávány byly připomínky k Technic-
kým službám Opava.

9. 2. 2015 – Oprava veřejného osvětlení na ulici No-
vosvětská naproti bytovkám.

12. 2. 2015 – K  traktoru byl dokoupen nový po-
sypový vozík, který bude použit při zimním solení 
a letním hnojení travnatých ploch.

17. 2. 2015 – Schůzka starostů městských částí v Su-
chých Lazcích, projednávalo se doplnění statutu.

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ

V případě, že si nepřejete být uvedeni v Okénku mezi jubilanty, 

kontaktujte úřad Městské části.

Blahopřejeme!

TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA
Charita Opava děkuje obča-

nům Vávrovic, Držkovic, Palhan-

ce a Karlovce za příspěvky do Tří-

králové sbírky.

Ta se konala počátkem ledna 

letošního roku už po  patnácté, 

celkem se v Charitě Opava vykoledovalo neuvě-

řitelných 1.692.821 Kč, přičemž v  naší městské 

části to bylo 32.452 Kč. Dary opět pomohou 

potřebným, nakoupeny budou kompenzační po-

můcky pro handicapované a  seniory, proběhne 

rekonstrukce prostor pro nemocné a dostane se 

i na mateřské centrum Neškola.


