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PRONÁJEM

Vávrovice – sál Sokolovny MČ

Sál

(kapacita 80 míst)

Sportovní akce Výdělečné akce Soukromé akce

 30 Kč 

na osobu/1hod.

1000 Kč

na den

500 Kč 

na den

* Občanská sdružení MČ nájem neplatí. 

Vávrovice – Dům služeb, Jantarová ulice č. 40

Společenská místnost 

(kapacita 40 míst)

od pátku 15 h do neděle 12 h do 12 hodin

zimní období letní období zimní období letní období

720 Kč 600 Kč 360 Kč 240 Kč

Nebytový prostor 

(2 místnosti

v přízemí vlevo)

do 5 hodin

150 Kč

Držkovice – Kulturní dům

Sál (kapacita 80 míst) od pátku 15 h do neděle 12 h do 12 hodin

zimní období letní období zimní období letní období

1 800 1 440 Kč 900 Kč 720 Kč 

Cena nájmu je stanovena včetně spotřeby energií (voda, topení, elektrická energie)
Zimní období: 1. 10. - 30. 4., letní období: 1. 5. - 30. 9.
Občanská sdružení se sídlem v MČ a ZŠ a MŠ Vávrovice mají pronájem zdarma.
Objednávky a rezervace: Ing. Jarmila Kociánová, tel. 604 229 418

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ (splatný nejpozději do 31. března 2011)

Základní sazba za prvního psa 600 Kč

Sazba za druhého a každého dalšího psa téhož poplatníka 900 Kč

Základní sazba pro důchodce 200 Kč

Sazba za druhého a každého dalšího psa pro důchodce 300 Kč

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, 

VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU (splatný nejpozději do 31. května 2011)

Roční poplatek na osobu 396 Kč 

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ OD 1. 1. 2011



ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, největší událostí 

posledních dvou měsíců byl bezesporu ples 

naší Městské části. Kapacita sálu byla rychle 

vyprodána a  já bych i  touto cestou ještě jed-

nou poděkoval všem, kteří se na přípravě ple-

su podíleli. Poděkování patří také těm, kteří 

přispěli do  tomboly. Věřím, že se zúčastně-

ným ples líbil a už nyní se těším na jeho příští 

ročník.

Máme za sebou také další dvě schůze za-

stupitelů, které mimo jiné schválily investiční 

záměry na toto volební období. Pokročili jsme 

rovněž v  přípravě protipovodňových hrází, 

kde proběhlo několik schůzek s Povodím Odry 

i polskými protějšky.

Základní škola uspořádala zápis do první-

ho ročníku, zapsáno bylo osm prvňáčků. Škola 

připravuje v následujících měsících nejen pro 

své žáky řadu zajímavých akcí. 

Spokojeni můžeme být i s  průběhem Tří-

králové sbírky, která v  naší Městské části vy-

nesla 24.000 Kč. Obnos bude použit na služby 

Charity Opava určené seniorům.

V  lednu jsme zakoupili radlici na  trak-

tor, který je v  létě využíván pro sečení trávy. 

Úklid sněhu na  komunikacích byl na  základě 

poznatků a  stížností občanů řešen s Technic-

kými službami, upraveny byly rozvody plynu 

a  elektřiny v  Sokolovně, změn doznal také 

rozvod veřejného osvětlení na části ulice Jan-

tarové a Hraniční.

Pomalu chystáme další ročník slavností 

naší Městské části, které se budou konat ten-

tokrát v Držkovicích. O slavnostech přineseme 

bližší informace v následujícím vydání našeho 

Okénka.
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starosta

BADMINTON

TJ Sokol Vávrovice pořádá v  sobotu 

2.  dubna 2011 v  10 hodin v  Tenisovém 

centru Opava na  Karlovecké ulici turnaj 

v badmintonu – čtyřhru smíšených dvojic.

Podmínkou pro účast v  turnaji je, aby 

alespoň jeden z  páru měl trvalé bydliště 

v  Městské části. Startovné je 100 Kč 

na  osobu, přihlášky budou přijímány 

do  21.  března  2011 na  e-mailové adrese 

sokolvavrovice@seznam.cz.

Počet účastnících se párů je omezen, 

systém hry bude upřesněn před turnajem.



Sledujete-li aktuální dění kolem vávrovické 

malotřídky, přinášíme právě pro Vás výběr 

z  plánovaných novinek a  akcí pro nadcházející 

jarní období a  zbytek II. pololetí školního roku 

2010/2011.

Po  úspěšné výstavě Cesta do  Betléma 

nastává ve  škole, vedle běžných školních dnů, 

další činorodá mravenčí práce na  realizaci plánů 

souvisejících se stálým zkvalitňováním místních 

vzdělávacích podmínek:

• plánujeme investici z projektu EU peníze ško-

lám – využití na  modernizaci informačních 

technologií a inovaci výuky

• plánujeme malování některých prostor a inte-

riérové úpravy tříd v souvislosti s investicemi 

z evropských fondů

• plánujeme vybudovat novou odbornou učeb-

nu přírodovědných předmětů

• plánujeme vybudování kvalitních úložných 

prostor v interiéru školy

• plánujeme opravu garáže na  školním dvoře 

a její využití pro výuku

• plánujeme další výsadbu na  školní zahradě 

a připravujeme zahradní slavnost u příležitos-

ti 5. výročí její výstavby

• plánujeme vybavení zahradního altánu tabulí 

Na  březen připravujeme tradiční jarní sběr 

odpadového papíru – proto papír nepalte, 

raději ho zabalte. Nachystejte na  březen, 

my ho od Vás odvezeme!

V  měsíci dubnu podáváme přihlášku 

do soutěže o prestižní titul Ekoškola, na  jehož 

podmínkách pracujeme intenzivně už více 

než rok. Jsme zvědaví, zda se naše úsilí setká 

s patřičným oceněním.

V  souvislosti s  aktivitami v  oblasti 

udržitelného rozvoje se budeme letos podílet 

na  městských oslavách Dne Země v  Sadech 

svobody, které připadnou na neděli 17. dubna 

2011. Přijďte nás podpořit. Na  školní zahradě 

budeme zakládat geologickou expozici 

a vysazovat nové stromky.

Pro všechny děti připravujeme na  květen 

pobyt ve  škole v  přírodě, oslavy 5. výročí 

výstavby školní zahrady s  vyhodnocením 

tvořivostní soutěže školních družin. Žáci 

4. a  5. ročníku se zúčastní třídenního 

pobytového výjezdu v  rámci grantového 

programu „Chodníčky-společně do  přírody“ 

podporovaného fi nančně Moravskoslezským 

krajským úřadem, který realizujeme 

od  září 2010 ve  spolupráci s  dalšími čtyřmi 

malotřídkami na Opavsku.

Výčet aktivit nemůže být úplný, a proto Vás 

zveme k  návštěvě školních webových stránek 

na adrese www.zsvavrovice.cz.
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AŽ SE JARO PROBUDÍ

V sobotu 5. března 2011 pořádá Klub rodičů a přátel školy

v Sokolovně ve Vávrovicích

DĚTSKÝ KARNEVAL
začátek karnevalu je v 15 hodin.

Zvány jsou všechny děti!
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V  pátek 21. ledna 2011 se v  základní škole 

konal tradiční tematicky zaměřený zápis 

dětí do  1. ročníku. Ten letošní byl inspirován 

vyhlášeným Mezinárodním rokem lesů. Zápisu se 

zúčastnilo 8 dětí, z nichž 7 obdrželo rozhodnutí 

o  přijetí, 1 řízení bylo přerušeno. Ve  výročním 

roce devadesátin školy by tak do  lavic ve  třech 

třídách s  pěti ročníky mohlo zasednout až 43 

žáčků.

Nástupem dětí do  1. ročníku se tak uvolní 

místa v mateřské škole. Ta má zápis naplánován 

Statutárním městem Opava na  4. a  5. května 

2011 v době od 8 – 16 hodin. Při přijímání dětí 

k  předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet 

tyto podmínky: Jesle nebo mateřská škola 

mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo 

stanoveným pravidelným očkováním, má 

doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže 

očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Žádáme rodiče, aby si žádost o  přijetí dítěte 

k  předškolnímu vzdělávání v  mateřské škole 

vyzvedli tak, aby v  den zápisu byla potvrzena 

dětským lékařem o povinném očkování.

K  předškolnímu vzdělávání budou 

přednostně přijímány děti v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky.

ZÁPISY VE ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 

V  první polovině ledna letošního roku se 

uskutečnila pod záštitou Charity Opava tradiční 

Tříkrálová sbírka. Dvanáct koledníků v naší Městské 

části vykoledovalo přesně 24.000 Kč. Zapečetěné 

pokladničky byly rozpečetěny pod dohledem starosty 

na obecním úřadě a přijaté dary byly spočítány.

Získané fi nanční prostředky budou určeny 

na  zkvalitněné péče pro seniory a  nemocné, 

zejména pak na mobilní hospicovou, pečovatelskou 

a ošetřovatelskou službu.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V  zimních měsících vznikly na  území naší 

Městské části dvě černé skládky. První z  nich 

se nachází nedaleko skladu slámy na  spojce 

Krvnovské a  Bruntálské ulice, druhá pak 

v  pískovně na  Palhanci. Obě skládky byly 

zaevidovány pracovníky Odboru životního 

prostředí a budou odklizeny v jarních měsících.

V  případě, že budete svědky založení 

černé skládky nebo vyvážení odpadu 

na  černou skládku, neváhejte kontaktovat 

Městskou policii na  čísle 156. Pokud je 

vypátrán zakladatel černé skládky, je tato 

na  jeho náklady zlikvidována a  navíc zaplatí 

pokutu.

ČERNÉ SKLÁDKY
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Třetí zasedání zastupitelstva Městské části Vá-

vrovice se konalo ve středu 15. prosince 2010. Přítomno 

bylo 8 členů zastupitelstva, jeden člen byl omluven.

Prvním z  projednávaných bodů byly investice 

Městské části pro období 2010 – 2014. Bylo podáno 

celkem jedenáct návrhů:

• Výstavba zastávky MHD v Jaktaři

•  Dokončení chodníku na  ul. Vávrovická (od  štaj-

manek po mrazírny Nowaco)

•  Zhotovení projektové dokumentace kulturního 

domu na Palhanci

•  Realizace výstavby kulturního domu na Palhanci

•  Výstavba chodníku na  ulici Karlovecká k  točně 

MHD

•  Výstavba splaškové kanalizace na ulici U Lávky

•  Výstavba spojky mezi ulicemi Obecní a Vávrovická 

•  Zhotovení projektu celkové opravy Sokolovny 

ve Vávrovicích za předpokladu, že budou realizo-

vány ochranné protipovodňové hráze ve Vávrovi-

cích

•  Výstavba kanalizace ve Vávrovicích

•  Rekonstrukce plochy fotbalového hřiště ve Vávro-

vicích – navýšení terénu

•  Předláždění chodníku a parkoviště u kulturního 

domu v Držkovicích

V roce 2011 by měly proběhnout tři investiční 

akce:

•  Rozdělení ústředního topení, rozvodu elektřiny 

a oprava střechy přísálí Sokolovny

•  Oprava krovu na domě služeb ve Vávrovicích

•  Instalace zpětné klapky na  přečerpací stanici 

na ulici Jantarová

Pátým bodem programu jednání zastupitelstva 

bylo schválení změny ceníku Městské části. Jedinou 

změnou bylo navržení poplatku za pronájem Soko-

lovny na sportovní činnost ve výši 30 Kč za hodinu/

osobu. Ostatní poplatky zůstaly beze změn.

Zastupitelstvo dále schválilo návrh rozpočtového 

provizoria Městské části pro rok 2011, změnu úřed-

ních hodin a termíny jednání zastupitelstva v letoš-

ním roce. Ty byly stanoveny takto: 24. 2., 28. 3., 26. 4., 

30. 5., 27. 6., 22. 8., 26. 9., 31. 10. a 5. 12.

Čtvrté jednání zastupitelstva se konalo 

ve čtvrtek 27. ledna 2011 a zúčastnilo se ho osm čle-

nů, jeden člen byl omluven.

Zastupitelstvo schválilo návrh předsedajícího, 

aby veškeré investice Městské části nad 20.000  Kč 

musely být odsouhlaseny zastupitelstvem Městské 

části Vávrovice.

Bedlivě sledován byl další z bodů jednání, ve kte-

rém zastupitelstvo rozhodovalo o  dotacích pro ob-

čanská sdružení působící v Městské části. Na dotacích 

bylo rozděleno 208.000 Kč mezi deset občanských 

sdružení (viz tabulka na straně 7).
Všechny body třetího i  čtvrtého jednání 

zastupitelstva byly jednomyslně odhlasovány – pro 

bylo všech osm přítomných zastupitelů, žádný ze 

zastupitelů se nezdržel hlasování nebo nebyl proti 

návrhu. Plné znění zápisů z  jednání zastupitelstva 

naleznete na www.vavrovice.cz. 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

K  1. lednu 2011 měla Městská část Vávrovice 

1294 obyvatel. V roce 2010 se narodilo v Městské části 

12 dětí a zemřelo 5 spoluobčanů.

V roce 2010 se v Kulturním domě v Držkovicích 

konalo 40 akcí a na nájmu bylo zaplaceno 45.000 Kč. 

V zasedací místnosti Domu služeb ve Vávrovicích se 

uskutečnilo 22 akcí a tržby za nájem byly 13.000 Kč.

NĚKOLIK ZAJÍMAVÝCH ČÍSEL
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Dotace občanským sdružením pro rok 2011

Občanské sdružení Kč

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Sbor dobrovolných hasičů Držkovice
8 000,00

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Sbor dobrovolných hasičů Palhanec
35 000,00

Sbor dobrovolných hasičů Vávrovice

organizační jednotka sdružení se sídlem ve Vávrovicích
30 000,00

TJ Palhanec, občanské sdružení se sídlem v Opavě 39 000,00

Fotbalový klub NOVA Vávrovice, občanské sdružení 52 000,00

Tělocvičná jednota SOKOL Vávrovice 8 000,00

Volejbalový klub Karlovec Vodárenská, občanské sdružení 8 000,00

Myslivecké sdružení Opavice, se sídlem ve Vávrovicích 5 000,00

Rybářská parta hic z Vávrovic, občanské sdružení 8 000,00

Klub rodičů a přátel školy ve Vávrovicích, o. s. 15 000,00

Na  přelomu roku byl na  ulici Vávrovické 
na  Palhanci umístěn informativní radar. Kromě 
toho, že ukazoval rychlost projíždějících vozidel, 
zaznamenával ji spolu s  počtem vozidel do  své 
paměti. Obec získala tyto data za posledních čtrnáct 
dnů loňského roku a  informace to jsou bezesporu 
zajímavé.

Pouhých 7 % vozidel jelo rychlostí 
do 30 km/h, která je v daném úseku povolená. 
Mírně nad tímto limitem jelo asi 30 % vozidel, 
o deset a více kilometrů za hodinu nad povolenou 
rychlost pak jela všechna zbývající vozidla, tedy 
více než 60 %!

Nejrychlejší vozidlo projelo měřeným úsekem 
rychlostí 119 km/h, téměř každou hodinu úsekem 
projelo vozidlo rychlostí vyšší než 60 km/h, což by 
v případě měření rychlosti Policií znamenalo ztrátu 
řidičského průkazu.

Uvedeným místem projíždí nejvíce vozidel 
ve všední dny mezi šestou a sedmou hodinou ranní, 
radar napočítal v tuto dobu průměrně necelých dvě 
stě vozidel. Za  dva týdny radar napočítal více než 
20 000 projíždějících vozidel.

„Data mohou být zkreslená tím, že byla 
pořízena v  období vánočních svátků. I  tak se ale 
ukazuje, že po  Vávrovické ulici na  Palhanci jezdí 
velké množství aut,“ konstatoval starosta Miroslav 
Kořistka a  pokračoval: „Data by měla sloužit také 
pro posouzení, jestli je oprávněný požadavek 
na  výstavbu silnice mezi Prestarem a  železničním 
přejezdem ve Vávrovicích.“

Pokud by byla uvedená silnice vybudována, platil 
by pro průjezd přes Palhanec zákaz vjezdu nákladních 
vozidel. „Následně by bylo zrušeno také omezení 
rychlosti, které je na  Palhanci z  důvodu snížení 
hlučnosti projíždějících vozidel,“ uvedl starosta.

RADAR
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Na  přelomu ledna a  února proběhla úprava 

elektroinstalace a topení v Sokolovně ve Vávrovicích. 

Důvodem bylo rozdělení energií pro hospodu a  sál 

tak, aby mohly být energie účtovány ve  skutečné 

výši. „Pokud byl elektroměr a plynoměr společný pro 

celou budovu, bylo těžké vyčíslení skutečné spotřeby 

pro obě části budovy,“ uvedl jeden z důvodů úprav 

Miroslav Kořistka a pokračoval: „Mnohem lépe se také 

bude dát regulovat teplota v sále, z dlouhodobého 

hlediska by mělo dojít k úsporám.“

S  ohledem na  nízkou spotřebu pitné vody 

nedošlo k  rozdělení vodovodního potrubí na  dvě 

samostatné přípojky.

„Do sálu bylo zakoupeno 30 nových stolů a 130 

židlí, což je také kapacita sálu pro větší akce,“ uvedl 

místostarosta Jiří Koreník a  dodal: „Stoly ani židle 

bohužel nejsou určeny k zapůjčení a budou sloužit 

pouze pro akce konané v Sokolovně.“

Správcem Sokolovny je pan Ivan Repka, kterého 

můžete v případě zájmu o sportovní akce kontaktovat 

na telefonním čísle 731 215 624.

ELEKTROINSTALACE A VYTÁPĚNÍ V SOKOLOVNĚ

Po  jednáních s  majiteli pozemků, na  nichž 
by měly být vybudovány protipovodňové hráze, 
se jednání přesunulo na Povodí Odry. Městskou 
část na  jednání zastupoval starosta Miroslav 
Kořistka a  místostarosta Jiří Koreník. Jednání 
za  účasti ředitele Povodí Odry a  projektanta se 
uskutečnilo 6. ledna 2011, zástupci Městské 
části na něm informovali o požadavcích majitelů 
pozemků.

O  čtrnáct dnů později proběhlo setkání 
zástupců Městské části s protějšky na polské straně. 
Po  osmnácti letech došlo ve  volbách ke  změně 
místní samosprávy také na polské straně. „Setkání 
se neslo ve velmi přátelském duchu, probrali jsme 
možnosti spolupráce, v současné době je pro nás 
důležitá součinnost polské strany na  územním 
řízení při výstavbě protipovodňových hrází,“ 
uvedl starosta Miroslav Kořistka. Polská strana 
se zavázala na  spolupráci, takže už 8. února 

mohlo proběhnout setkání zástupců Městské 
části, Gminy Branice, powiatu Głubczyce a Povodí 
Odry. Byly předloženy konkrétní požadavky 
na  spolupráci na  územním řízení a  jednání 
s  majiteli pozemků u  mostu ve Vávrovicích, kde 
by měl být vybudován inundační most. „Jakmile 
bude vyřešeno stavební řízení na  polské straně, 
můžeme upravit projektovou dokumentaci hrází 
na naší straně,“ uvedl starosta.

PROTIPOVODŇOVÉ HRÁZE



9

Přestože se zima pomalu chýlí ke  konci, stále 

se množí dotazy na  odklízení sněhu na  silnicích 

a  chodnících v  Městské části. Prioritou je v  tomto 

ohledu sjízdnost trasy hromadné dopravy, která 

je solená Technickými službami Opava. Výjimkou 

je část od obecního úřadu po hřiště ve Vávrovicích, 

kde docházelo k zasolování studní, proto tento úsek 

není solen. „Dohodli jsme se s vedením technických 

služeb, aby solily v  co nejmenší míře tak, aby 

nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu,“ 

uvedl Miroslav Kořistka.

Ostatní ulice v  Městské části budou pouze 

pluženy, nově byly do pasportu Technických služeb 

zařazeny sněhové zábrany na  ulici Novosvětské 

u dílen a dále na ulici Obecní naproti Kravínu.

Údržbu ulic K  celnici a  Držkovická zajišťuje 

Krajská správa silnic, která ulice také nesolí, ale 

pouze pluží a  v  případě potřeby je použita drť 

kamení.

O  odklízení sněhu na  chodnících se starají 

pracovníci Městské části, kteří přednostně odklízejí sníh 

na zastávkách MHD, před Domem služeb a obecním 

úřadem. Byla zakoupena radlice na  traktor tak, aby 

mohl být odklízen sníh také z  chodníků. „Radlice je 

určena pro Vávrovice, pro příští zimu bychom chtěli 

zakoupit ještě druhou radlici pro odklízení sněhu 

na Palhanci,“ uvedl starosta a dodal: „Není však v našich 

silách odklízení sněhu v celé Městské části, opět bych 

tedy chtěl požádat všechny o  úklid chodníků před 

vlastními domy a poděkovat všem, kteří tak činí.“

ODKLÍZENÍ SNĚHU NA KOMUNIKACÍCH

Hned dvě poruchy museli řešit pracovníci SME 

před vánočními svátky. Nejprve spadlo elektrické 

vedení u  školy, o  pár dnů později došlo k  výpadku 

proudu na ulici Říční z důvodu velkého odběru. Oba 

problémy byly opraveny v den jejich nahlášení.

V  lednu dále proběhla úprava rozvodů 

veřejného osvětlení na  části ulice Jantarová 

a  Hraniční. Důvodem byly časté zkraty 

nechráněných vodičů a  výpadky osvětlení. 

O údržbu veřejného osvětlení se starají Technické 

služby Opava, výměnu vodičů prováděla 

fi rma Albreko. Staré vodiče byly nahrazeny 

izolovanými, takže by již k  výpadkům nemělo 

docházet.

Podle informací pracovníků Technických 

služeb veřejné osvětlení v  Městských částech 

není v  noci na  rozdíl od  některých okrajových 

částí města vypínáno. Osvětlení Městské části 

vychází ročně zhruba na 65.000 Kč.

OPRAVA OSVĚTLENÍ
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Již dříve jsme Vás informovali o  změnách 

komínové vyhlášky, níže naleznete lhůty 

kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání 

pevných znečišťujících částí a kondenzátu 

a  čištění spotřebiče paliv za  období 

jednoho roku.

KOMÍNY

Výkon připojeného 

spotřebiče paliv
Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné

Kapalné PlynnéCeloroční 

provoz

Sezónní 

provoz

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x

Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x

Výběr pevných (tuhých) 

znečišťujících částí a kon-

denzátu

1x 1x 1x

nad 50 kW

Kontrola a čištění spalino-

vé cesty
2x 1x 1x

Výběr pevných (tuhých) 

znečišťujících částí a kon-

denzátu

2x 1x 1x

Čištění spotřebiče paliv 2x
nejméně podle návodu 

výrobce

Doplňující poznámky k tabulce:

1. Za sezónní provoz se považuje provoz spa-

linové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesa-

hující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zdě-

ného komína pro spotřebiče na plynná paliva se 

lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění 

spotřebiče na pevná paliva.

3. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto 

činnosti provádí v  přiměřených časových odstu-

pech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo 

čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.

4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro 

odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v pří-

padech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, 

se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně 

jedenkrát za rok.

5. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze 

spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnosten-

ské provozovně k  přípravě pokrmů se kontroluje 

a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.

6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola 

a čištění spalinové cesty provádí nejméně jeden-

krát za rok.

7. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmeno-

vitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět 

svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však 

jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou pro-

váděny jejich pravidelné kontroly odborně způso-

bilou osobou.
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Ing. Jaromír Blaščík

Bydliště: Palhanec

Vzdělání: Vyučen strojní zámeč-

ník v OU Ostroj Opava (1972-75), 

SPŠ strojnická v Opavě (1975-78) 

VŠB Ostrava, obor strojírenská 

technologie (1978-82)

Zaměstnání: Hlavní mechanik, 

dříve investiční technik (Morav-

skoslezské cukrovary, a. s.)

Rodina: Manželka Miroslava, dvě 

dcery – Jana (24), Radka (22)

Záliby: Sport. Dříve aktivní fotba-

lista a  trenér mládeže, nyní „jen“ 

předseda FK NOVA Vávrovice. Ak-

tivně hraje podnikovou bowlingo-

vou ligu za tým Saip Opava

Účast v komisích MČ: Předseda 

kulturní a  sportovní komise, člen 

komisí dotační a investiční

Co by chtěl v  obci za  volební 

období zlepšit či vykonat…

Podílet se dle svých možností 

a schopností na plnění programu 

rozvoje městské části Opava-Váv-

rovice na toto volební období.

Bc. Emilie Dubová

Bydliště: Karlovec

Vzdělání: Vysoká škola - Ost-

ravská univerzita v Ostravě, obor              

Sociální pedagogika, bakalář

Zaměstnání: Věznice a ústav pro 

výkon zabezpečovací detence Opava

Rodina: vdaná, 3 dospělé děti

Záliby: především turistika a čet-

ba, potom také pečení a ruční práce

Účast v komisích MČ: předseda 

kontrolního výboru, členka fi -

nančního výboru, členka komise 

životního prostředí

Co by chtěla v obci za volební 

období zlepšit či vykonat…

Především bych byla ráda, kdyby 

se nám podařilo zlepšit a dále re-

dukovat škodlivé vlivy  průmyslo-

vé zóny, pro občany obcí Palhanec 

a Karlovec je rovněž důležitá do-

stavba chodníků na ulici Palhanec-

ká a Karlovecká k zastávce MHD 

213. Dále bych chtěla „popostrčit“ 

dopředu vybudování kulturního 

zařízení pro Palhanec a Karlovec. 

Lumíra Galvasová

Bydliště: Vávrovice

Vzdělání: Střední zdravotnická 

škola v Opavě (1971-75), PSS (po-

maturitní specializační studium), 

mentorský kurz na Slezské univer-

zitě v Opavě (2010)

Zaměstnání: zdravotní sestra, 

(chirurgické oddělení, Slezská ne-

mocnice v  Opavě), specializuji se 

na léčbu chronických ran

Rodina: manžel Ervín, dva syno-

vé (35 a 31 let)

Záliby: rodina, práce, moderní ko-

munikace, film, hudba, tanec, ruční 

práce, přátelé, od všeho kousek...

Účast v  komisích MČ: Před-

sedkyně dopravní a  přestupkové 

komise, členka kulturní a  spor-

tovní komice a  komise životního 

prostředí

Co by chtěla v obci za volební 

období zlepšit či vykonat…

Chtěla bych se zaměřit na pomoc 

osamělým seniorům a  naslou-

chat přání občanů.

PŘEDSTAVENÍ ZASTUPITELŮ



JUBILANTI

Únor  

Vavrla Josef (70 let)

Skuplíková Marie (65 let)

Tomášová Marie (65 let)

Král Alois (55 let)

Raabová Danuše (50 let)

Březen  

Hildebrand Max (85 let)

Černínová Jana (65 let)

Hanušová Marie (65 let)

Hanel Jaromír (55 let)

Galvasová Lumíra (55 let)

Štalzer Dalibor (55 let)

Gančař Miroslav (50 let)

Hanelová Miroslava  (50 let)

Duben

Machovská  Amalie (80 let)

Káč Dětřich (65 let)

Konečná Zdenka (65 let)

Koudela Jiří (60 let)

Vavrla Zdeněk (55 let)

Čechová Hana (55 let)

Blaščík Pavel (50 let)

Gertner Milan (50 let)

O  některých návštěvách nebo jednáních se 

občané často ani nedozvědí, v  Okénku bychom 

proto chtěli zveřejňovat alespoň krátké zprávy 

o vybraných aktivitách našich zastupitelů, které 

doposud nebyly prezentovány.

25. – 28. 12. 2010 – Podepsání posledních 

předběžných souhlasů majitelů pozemků 

s výstavbou protipovodňových hrází.

3. 1. 2011 – Projednání stížnosti na ohrožující 

strom u volejbalového hřiště na Palhanci, předána 

žádost Odboru životního prostředí na skácení.

6. 1. 2011 – Zhasnutí  vánočních stromů.

8. 1. 2011 – Setkání s SDH Držkovice 

na valné hromadě.

10. 1. 2011 – Návštěva a blahopřání k životnímu 

jubileu u paní Hadámkové, která se dožila 92 let.

12. 1. 2011 – Setkání s  primátorem 

Statutárního města Opava Prof. PhDr. Zdeňkem 

Jiráskem, CSc. a  jeho prvním náměstkem 

Danielem Žídkem za  účelem seznámení se 

s plánovanými investičními akcemi.

18. 1. 2011 – Schůzka s  architektem 

Bendíkem ohledně drobných úprav 

územního plánu v  souvislosti s  výstavbou 

hráze, první instalace sněhové radlice 

na sekací traktor.

23. 1. 2011 – Setkání s  SDH Vávrovice 

na valné hromadě.

29. 1. 2011 – Setkání s  SDH Palhanec 

na valné hromadě.

7. 2. 2011 – Kontrola zdravotních listů členů 

zásahové jednotky SDH.

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ

V případě, že si nepřejete být uvedeni v Okénku mezi jubilanty, kontaktujte úřad Městské části.

Blahopřejeme!

Zpravodaj Úřadu Městské části Opava-Vávrovice, Jantarová 288/18, 747 73 Vávrovice.

E-mail: vavrovice@opava-city.cz, internet: www.vavrovice.cz.

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

Telefonické kontakty: 604 229 420 – Miroslav Kořistka (starosta), 604 229 419 – Jiří Koreník 

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

Neprošlo jazykovou úpravou, za vydání odpovídá Miroslav Kořistka.

Elektronická verze Okénka v barevném provedení ve formátu PDF na www.vavrovice.cz.


