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Pohled na zamrzlou řeku Opavu z mostu ve Vávrovicích



KALENDÁŘ AKCÍ

DĚTSKÝ KARNEVAL
v sobotu 3. 3. 2012 od 15 hodin v sále Sokolovny ve Vávrovicích

Na každého v masce čeká odměna, bohatá tombola, speciální soutěž i pro dospělé v masce!

VALNÁ HROMADA FK NOVA VÁVROVICE
neděle 11. 3. 2012 od 14 hodin v Sokolovně

Zveme všechny své aktivní i neaktivní členy ke zhodnocení roku 2011 

a seznámení plánované činnosti pro rok 2012. Občerstvení zajištěno.

VELIKONOČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA
sobota 7. 4. 2012 od 20 hodin, Kulturní dům Držkovice

K tanci a poslechu bude hrát DJ For4 Luďa Černý, zajištěno občerstvení (guláš) a malá tombola. 

Vstupné 50 Kč. Pořádá FK NOVA Vávrovice.

EXHIBIČNÍ ZÁPAS BOBO TEAM – VÝBĚR FK NOVA
pátek 13. 4. 2012, hřiště Vávrovice

Vzpomínka na 14. výročí úmrtí Václava Laiferta. Pořádá FK NOVA Vávrovice.

SPOLEČENSKÝ VEČER 
PŘI PŘÍLEŽITOSTI 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

14. 4. 2012, Kulturní dům Držkovice

Zábavný retro večer ve stylu 80. let pořádá KRPŠ.

TURNAJ V BADMINTONU PRO OBČANY MČ VÁVROVICE 

21. 4. 2012,  Teniscentrum Karlovec

Pořádá TJ Sokol Vávrovice.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. 4. 2012,  areál Sokolovny Vávrovice
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

První dva měsíce letošního roku jsou za 

námi a pomalu se můžeme těšit na příchod 

jara. Začalo nám období masopustu, kterému 

předcházely taneční zábavy. Již tradičně se ko-

nal ples Městské části, který se těšil, stejně jako 

ostatní plesy, hojné účasti.

Přestože se zdálo, že bude letošní zima mír-

ná, tuhé mrazy a přívaly sněhu v jejím závěru 

nás přesvědčily o opaku. Naplno jsme tak moh-

li využít nového pluhu na zahradním traktoru, 

který se osvědčil při úklidu chodníků.

Perné chvíle nám připravil tající led na řece 

Opavě, díky zásahu těžké techniky Povodí Odry 

však nakonec nedošlo k větším škodám ani vy-

lití řeky z koryta. Dík patří i našim SDH, které se 

podílely na monitoringu a odčerpávání vody na 

hřišti ve Vávrovicích.

Devadesát let si v letošním roce připomí-

ná vávrovická malotřídka, která u příležitos-

ti tohoto výročí připravila bohatý program. 

První z pořádaných 

akcí bylo na začátku 

února setkání býva-

lých absolventů. Do 

školních lavic tak po 

letech zasedla čtyři-

cítka nejstarších ab-

solventů.

Schválen byl nový 

systém práce Městské policie, o kterém se dočte-

te dále v Okénku. Svoji činnost Vám přiblíží také 

Mlýn Herber, který neodmyslitelně patří do naší 

městské části.

S příchodem jara je připravena opět celá 

řada akcí, na kterých se doufám setkáme v hoj-

ném počtu.

starosta
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BADMINTONOVÝ TURNAJ

TJ Sokol Vávrovice pořádá v sobotu 

21.  dubna 2012 v 10 hodin v Tenisovém 

centru Opava na Karlovecké ulici turnaj v bad-

mintonu čtyřhra smíšených dvojic.

Podmínkou pro účast v turnaji je, aby 

alespoň jeden z páru měl trvalé bydliště 

v Městské části Vávrovice.

Startovné je 100  Kč na osobu, přihlášky 

budou přijímány od 1. do 14. dubna 2012 na 

e-mailové adrese sokolvavrovice@seznam.cz. 

Počet účastnících se párů je omezen, 

systém hry bude upřesněn před turnajem, 

připraveno bude malé občerstvení.

Dne 4. 3. vstoupí v platnost nový 

jízdní řád linky č. 216. Jedná se pouze 

o drobnou úpravu jízdního řádu, kdy večerní 

autobus z  Opavy do Držkovic bude od 

pondělí do pátku vyjíždět z Dolního náměstí 

o dvě minuty později ve 21:12 namísto 

dosavadních 21:10.

V pátek 9. 3. bude od 12.00 do 16.00 

přerušena dodávka elektřiny ve 

Vávrovicích a v Držkovicích.

Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení 

distribuční soustavy i v této době považovat 

za zařízení pod napětím!

OZNÁMENÍ
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Třinácté zasedání zastupitelstva se 

konalo 31. ledna 2012 za účasti všech členů 

zastupitelstva, jako host vystoupil náměs-

tek primátora Dalibor Halátek.

Zastupitelé jednohlasně schválili do-

tační smlouvy pro místní občanská sdruže-

ní, kterým byla dotace schválena na před-

chozím jednání zastupitelstva.

Zastupitelé dále jednomyslně schválili 

návrh investiční komise, která předloži-

la investiční akce realizované z rozpočtu 

městské části pro letošní rok:

1) Oprava chodníku a parkoviště u Kul-

turního domu v Držkovicích

2)  Oprava podlahy srubu u Sokolovny 

ve Vávrovicích

3)  Oprava a přelakování podlahy sálu 

Sokolovny Vávrovice

4)  Oprava a zateplení stropu přísálí 

Sokolovny Vávrovice

5)  Instalace ochranných zábran na 

hřišti FK NOVA Vávrovice

Pro financování akcí uvedených v bodu 

3 a 4 bude žádána dotace z rozpočtu Statu-

tárního města Opavy z rezervy pro městské 

části ve výši 150.000 Kč.

Zastupitelé schválili také návrh na zří-

zení funkce kronikáře městské části. Před-

sedající navrhl do této funkce paní Lucii 

Beckovou z  Palhance, která byla jedinou 

přihlášenou dle výzvy uvedené v předcho-

zím vydání Okénka.

Schválen byl také návrh smlouvy mezi 

Městskou částí Vávrovice a odštěpným 

závodem Moravskoslezských cukrovarů 

o změně nebytových prostor. Jako předpo-

slední bod programu přednesl místostaros-

ta Jiří Koreník zprávu o činnosti.

Na závěr schůze se zastupitelé již tra-

dičně věnovali dotazům, připomínkám 

a podnětům přítomných spoluobčanů. Dis-

kutovalo se o  výstavbě kulturního domu 

na Palhanci a  o  opravách dětského hřiště 

ve Vávrovicích, kde v průběhu zimy došlo 

k poškození skluzavky.

Čtrnácté zasedání zastupitelstva 

se konalo v úterý 28. února 2012 opět za 

účasti všech devíti členů zastupitelstva.

Zastupitelé jednohlasně schválili vy-

pracování studie projektové dokumentace 

včetně stavebního povolení pro Kulturní 

dům na Palhanci i zplnomocnění starosty 

Miroslava Kořistky k provádění rozpočto-

vých opatření v rámci rozpočtu městské 

části pro rok 2012.

Dále zastupitelé vyslechli místostarostu 

Jiřího Koreníka, který již tradičně přednesl 

podrobnou zprávu o činnosti za uplynulé 

dva měsíce.

Na závěr zasedání se diskutovalo o po-

žadavku na výstavbu chodníku k točně au-

tobusu na licne číslo 213 na Karlovci.

ZASTUPITELSTVA

Další termíny zastupitelstev: 

26. března, 30. dubna, 28. května, 25. června, 

20. srpna, 24. září, 29. října, termín prosincového 

zastupitelstva bude upřesněn během roku.  Za-

čátky v pondělní termíny od 18 hodin, v ostatní 

dny od 17 hodin.



Úřad městské části upozorňuje všechny maji-

tele psů na úhradu místního poplatku ze psů, kte-

rý je splatný nejpozději do konce prvního čtvrtle-

tí, tedy do 31. března 2012. Základní sazba za psa 

je 600 Kč, sazba za druhého a každého dalšího 

psa téhož poplatníka pak 900 Kč. Základní sazba 

pro důchodce je 200 Kč, sazba za druhého a kaž-

dého dalšího psa je pak pro důchodce 300 Kč.

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplat-

níkem včas nebo ve správné výši, vyměří 

mu správce poplatku poplatek platebním 

výměrem. Včas nezaplacené nebo neodve-

dené poplatky nebo část těchto poplatků 

může správce poplatku zvýšit až na troj-

násobek, toto zvýšení je příslušenstvím 

poplatku.

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ
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Od pátečních večerních hodin monitorovali dobro-

volní hasiči z naší městské části stav ledu na řece Opavě. 

V sobotu dopoledne kontaktoval starosta Miroslav Ko-

řistka pracovníky Povodí Odry, se kterými byl proveden 

monitoring situace u mostů v Držkovicích, Vávrovicích a 

na Palhanci, kde se hromadily ledové kry.

Po dohodě s pracovníky Povodí Odry byla povolána 

těžká technika, která rozbila ledovou vrstvu u Sokolov-

ny ve Vávrovicích.  Kry se poté začaly hromadit u splavu 

na Palhanci, kde byl led rovněž v souvislé vrstvě.

Koryto řeky se postupně krami zaplnilo od tohoto 

splavu až po most ve Vávrovicích v délce asi 1500 m. 

Starosta po konzultaci s panem Pivovarníkem z Povodí 

Odry inicioval schůzku povodňové komise. Její před-

seda primátor  Zdeněk Jirásek přijel na místo osobně 

v 18 hodin, komise zasedala o půl hodiny později na 

Úřadu městské části a rozhodla o dalším postupu. 

V neděli ráno začala těžká technika s uvolňováním 

ledu u splavu na Palhanci, led se podařilo rozbít okolo 

poledne, kdy se dal do pohybu. Masa ledu se ještě za-

stavila na splavu v Městských sadech, kde opět musela 

zasahovat těžká technika. Po poledni se i zde podařilo 

řeku uvolnit a ledové kry pokračovaly dále korytem 

řeky, aby po 16. hodině opustily Městskou část Opava-

Komárov.

„Chtěl bych tímto ještě jednou poděkovat dob-

rovolným hasičům z naší městské části, kteří po celou 

dobu situaci monitorovali a navíc odčerpávali prosaku-

jící vodu z hřiště ve Vávrovicích, kterému hrozilo zalití. 

K poděkování se připojuje také primátor Zdeněk Jirá-

sek,“ řekl starosta Miroslav Kořistka.

LEDOVÉ KRY NA ŘECE OPAVĚ



5

Na začátku února proběhla jednání se Sprá-

vou a údržbou silnic, pod jejíž správu spadá silnice 

K Celnici. Starosta Miroslav Kořistka již poněkolikáté 

upozornil SÚS na havarijní stav této vozovky a ini-

cioval jednání, kterého se zúčastnil vedoucí Správy 

silnic Moravskoslezského kraje, střediska Opava.

V letošním roce by mělo dojít k vykácení starých 

ovocných stromů v úseku od železničního přejezdu 

k silnici I. třídy číslo 57 a k výsadbě stromů nových. 

Vedení městské části dále sepsalo žádost na 

opravu této silnice v úseku od železničního přejez-

du až k ulici Jantarová, stanovisko SÚS ani termín 

opravy zatím není znám.

OPRAVA SILNICE K CELNICI 

Popeleční středa zahájila období masopustu, před 

tím se v naší městské části uskutečnily čtyři vydařené 

plesy. Plesovou sezonu zahájil už 7. ledna ples SDH 

Držkovice, který se uskutečnil v Kulturním domě 

v Držkovicích. O čtrnáct dnů později se na stejném místě 

konal ples SDH Vávrovice.

Ples Městské části Vávrovice se konal 11.  února 

2012, prodal se rekordní počet 145 lístků a v tombole 

bylo 128 cen. K tanci a poslechu hráli Leon a Hanka, ples 

zpestřilo předtančení Bc. Petra Kupčíka s partnerkou.

Hlavním sponzorem plesu bylo Zemědělské 

družstvo Hraničář se sídlem v Loděnici, které věnovalo 

do tomboly hlavní cenu – živé selátko.

Plesovou sezonu zakončil TJ Sokol, jehož taneční 

zábava se konala v sálu Sokolovny ve Vávrovicích.

PLESOVÁ SEZONA

Díky sněhovým radlicím,  které je možné 

namontovat na zahradní traktory, probíhá od letošní 

zimy údržba chodníků ve Vávrovicích a na Palhanci.  

„Údržba se díky radlici výrazně zrychlila. Zatímco 

v  dřívějších létech naši pracovníci odklízeli sníh pouze 

před úřadem, hasičskými zbrojnicemi a  kulturními 

domy, letos odklízejí sníh na chodnících v celé městské 

části,“ uvedl starosta Miroslav Kořistka a pokračoval: „I tak 

ale děkujeme všem spoluobčanům, kteří si před svými 

domy sníh vlastnoručně odklízejí. Kromě chodníků je 

udržována také cyklostezka z Vávrovic na Palhanec.

ÚKLID SNĚHU

y

Stejně jako v minulých letech proběhlo i letos 

vyhodnocení nejlepších žáků opavských ZŠ na základě 

návrhů ředitelů jednotlivých škol. Z celkového počtu 

4 468 žáků opavských základních škol bylo vyhodnoceno 

14 nejúspěšnějších a nejtalentovanějších z nich.

Jedním z oceněných byl také žák ZŠ Otická Jan 

Jedlička, který bydlí v naší městské části. Jendovi tímto 

k jeho ocenění gratulujeme! Více informací o oceněných 

žácích a jejich úspěších najdete v březnové Hlásce.

OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH ŽÁKŮ
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ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE

Na základě vyhodnocení situace u Městské po-

licie Opava, kdy do konce roku 2011 docházelo k si-

tuacím, že na celou Opavu, včetně jednotlivých obcí 

v nočních hodinách a o víkendech ve většině případu  

byly jen dvě dvojčlenné hlídky strážníků, v ojedině-

lých případech jen jedna, byl dne 6.12.2012 Radou 

Statutárního města Opavy schválen nový organizač-

ní řád, s účinnosti od 1.1.2012, za účelem zajištění 

efektivního a hospodárného provozu Městské poli-

cie Opava. Cílem je  zabezpečení dostatečného počtu 

strážníků v odpoledních, večerních  a nočních hodi-

nách, včetně víkendů a svátků. Občané by tak v sou-

časné době měli pocítit zvýšený počet hlídek strážní-

ků. Na rozdíl od předchozí činnosti Městské policie, 

kdy se zejména zaměřovala na řešení dopravních 

přestupků v centru města Opavy, je v současné době 

činnost strážníků zaměřena na prevenci, tj. zajištění 

bezpečnosti občanů a jejich majetků. 

Strážníci územního dohledu jsou v  současné 

době zařazení do nepřetržitého směnného provo-

zu, přičemž vykonávají 12 hodinové směny včetně 

víkendů a svátků. Výkon svých pracovních činností 

vykonávají v jednotlivých částech  Opavy a  obcích, 

včetně svých přidělených okrsků, dle konkrétní bez-

pečnostní situace. Na rozdíl od předchozího období, 

kdy v jednotlivých obcích vykonávali službu strážníci 

zařazení ve skupině územního dohledu, a to jen 

v ranních směnách od pondělí do pátku, v součas-

né době je tato hlídková služba zajištěna každý den 

v nepravidelných opakovaných časových intervalech 

strážníky majícími v daný den službu.  

Součásti Městské policie v Opavě je operativní 

skupina, která kromě zabezpečování místních zá-

ležitosti veřejného pořádku, provádí  výjezdy k jed-

notlivým oznámením občanům a na tísňové volání 

včetně napojení objektů SMO na pult centrální 

ochrany. V současné době jsou na každé směně dvě 

vozidla s dvojčlennou hlídkou strážníků.

Strážníkem územního dohledu pro obce  Malé 

Hoštice, Vávrovice, Milostovice a Zlatníky je stráž-

ník David Kovárník. Občané mohou své požadavky, 

podněty či stížnosti posílat na jednotlivé úřady 

městských částí nebo na Městskou policii v Opavě, 

Krnovská 2860/71A, kde si je strážník územní-

ho dohledu p.  Kovárník převezme nebo se mo-

hou na jmenovaného obrátit telefonicky na čísle 

+420 731 144 941.

V případě potřeby se mohou občané  v kterou-

koli dobu  obrátit na Městskou policii v Opavě a to e-

-mailem: mestska.policie@opava-city.cz, nebo 

telefonicky na číslech +420 553 756 657, +420 553 

756 665, případně na bezplatnou tísňovou linku 156.

Věříme, že tento nový systém činnosti Městské 

policie povede k vyšší  spokojenosti občanů než 

tomu bylo do konce roku 2011.

Mgr. Milan Kokoř
ředitel Městské policie Opava

Sdružení dobrovolných hasičů Vávrovice, 

Držkovice i Palhanec  zhodnotily na svých výročních 

schůzích svoji činnost za loňský rok a představily 

plány pro rok letošní. Schůzí se zúčastnili také 

zástupci zastupitelů, kteří předali představitelům 

SDH Držkovice a SDH Palhanec pamětní talíře ke 

105. respektive 90. výročí založení sdružení.

Starosta Miroslav Kořistka se zúčastnil také 

výroční schůze 9. okrsku Pavla Křížkovského 

v Neplachovicích a spolu s místostarostou byli pozváni 

také na schůzi dobrovolných hasičů ve Wiechovicích.

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI SDH
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Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili 

ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN.  

Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit 

současné vzdělávací podmínky školy v souvislostech 

s její minulostí a plánovaným budoucím rozvojem.

Sérii výročních aktivit uvedla 3. 2. akce NA SLO-

VÍČKO S ABSOLVENTY, kdy do školních lavic po 

létech zasedly na čtyři desítky pamětníků prvních 

školních let. Akce, která byla návštěvníky přijata 

příznivým ohlasem, připomíná pár doprovodných 

fotografi í.

16. 2 proběhla v ZUŠ Opava na Solné ulici slav-

nostní vernisáž výstavy NA ČÁŘE ANEB MÍSTO, 

KDE ŽIJEME. Výstava představuje současné výtvarné 

práce žáků a je doplněna výběrem z tvorby ředitele 

školy, člena opavské výtvarné Skupiny X. Přístupná je 

od po-pá od 14-18 hodin a to až do Velikonoc.

Na sobotu 14. 4. připravuje KRPŠ společenský 

RETRO VEČÍREK v KD v Držkovicích ve stylu osm-

desátých let minulého století.

První květnový víkend (5. a 6. 5.) bude patřit 

všem zájemcům o prohlídku školy, jejího zázemí, 

realizovaných i současných vzdělávacích projektů, 

a celého přilehlého areálu, při akci INVENTURA – 

OTEVŘENO.

Oslavy 90. výročí vyvrcholí 17. června VÝROČNÍ 

AKADEMIÍ ve vávrovické Sokolovně.

Věříme, ať už jste školou povinní nebo 

máte školní léta za sebou, že si z naší nabídky 

vyberete a těšíme se na setkání s Vámi.

Současně s oslavami výročí ve škole při-

pravujeme:

•  prezentaci ročního vzdělávacího projektu Ke 

kořenům (květen)

•  prezentaci Ekoškoly v rámci opavského Dne 

Země (duben)

•  podmínky pro rozšíření ICT vybavení 

•  nákup dalšího ICT vybavení z projektu EU Peníze 

školám

•  novinky v oblasti školního public relation 

(květen)

•  novou grafi ckou podobu školního webu (březen)

•  externí hodnocení vzdělávacích podmínek školy 

(duben)

•  otevření nové specializované učebny (květen)

•  účast ve zkušební verzi plošného testování žáků 

5. ročníku (červen)

•  zahraniční výjezd do Polska a pobyt na Slovensku 

v družebních školách (červen)

•  projekt rekonstrukce školní garáže pro vzdělávací 

účely (letní prázdniny)

VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 – 2012) 
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Děkujeme všem příznivcům a spolu-

pracovníkům za jejich pomoc a podporu při 

výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devade-

sátiletá historie školy je pro nás výzvou činit 

vše pro to, abychom v oblasti vzdělávání 

nejmladší generace obhájili svou pozici mezi 

opavskými školami i nadále.

P. Gregor, ředitel školy

CYKLOSTEZKA

Na cyklostezce č. 55, která je nazývaná Slezská 

magistrála, probíhají dokončovací práce, v posled-

ních dnech tak vyrostlo dřevěné oplocení v zatáčce 

při vjezdu do Vávrovic ve směru od Palhance, již 

dříve byly osazeny dopravní značky. Jakmile bude 

lepší počasí, bude opraven asfalt okolo vpustí do 

kanalizace, který byl dříve udělán pouze provizorně 

a v zimních měsících se z části vydrolil.

Cyklostezka vede z Jeseníku přes oblast Rejvízu, 

pokračuje po komunikaci II. třídy přes Holčovice 

do Města Albrechtice. Dále pak kopíruje tok říčky 

Opavice a je vedena po místních komunikacích do 

Krnova. Zde prochází podél řeky Opavice po okraji 

města až na Hlubčické předměstí, kde opouští řeku 

a pokračuje kolem nádraží Krnov-Cvilín.

Poté trasa cyklostezky míří k řece Opavě, v jejíž 

blízkosti směřuje po nově vybudovaných cyklostez-

kách a místních komunikacích směrem na Opavu. Tou 

cyklisté projíždějí v těsné blízkosti řeky Opavy. Dále 

trasa pokračuje opět po místních komunikacích a no-

vých cyklostezkách kolem zámku ve Velkých Hošti-

cích, přes golfové hřiště a kolem zámku v Kravařích.

Nový úsek dále pokračuje k Mokrým Lazcům 

a opět po místních komunikacích vede přes Háj ve 

Slezsku do Jilešovic, odkud pokračuje okolo vodní 

nádrže v Hlučíně.

Délka: 111 km

Nastoupáno: 667 m

Sestoupáno: 901 m

Výškový rozsah: 212 m - 813 m

Komunikace: silnice II. a III. třídy, místní komuni-

kace, cyklostezky 

Povrch: asfalt, zpevněný povrch
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» Jak dlouhou má v Česku tradici 

mlynářství, resp. mlýny, které zpracovávají 

obilí? 

Mlynářství jako takové ve světě se časově váže 

na první zmínky o chlebu. Dnes je známo, že první 

zmínky o chlebu pocházejí z Egypta z období asi 

2000 př. n. l. Jednalo se v té době o drcení obilí 

v hmoždířích. Drcení obilí  mezi dvěma kameny ale 

již znali staří Řekové a Římané. Je pravděpodobné, 

že tuto technologii používali také Keltové na našem 

území a to již  100 let př. n. l. Zřejmě až v roce 718 byl 

v Čechách postaven první vodní mlýn. K prvnímu 

rychlému rozvoji mlynářství dochází teprve až 

v  11. století. V roce 1880 je v Čechách  kolem 

7  000 vodních, větrných a parních mlýnů. Další 

vlna rozvoje proběhla pro kolem poloviny 20. stol. 

a  zřejmě největšího rozmachu zažívá mlynařina 

v Čechách od 90. let minulého století, kdy vstoupily 

na české trhy s technologiemi světové renomované 

fi rmy, jako je společnost BÜHLER a celá řada dalších.

» Jak se u vás postupně měnily 

technologie? Došlo k velkému pokroku, 

či se nějaké metody zpracování, které se 

například používaly před 100 lety, využívají 

i dnes?

K první radikální změně technologie 

v  novodobé historii našeho mlýna došlo ve 

dvacátých  a třicátých letech minulého století za 

majitele pana Bedřicha Herbera (syn Jana Herbera 

– prvního majitele). Ve dvacátých letech probíhaly 

významné stavební úpravy celého areálu, aby se 

do něj v letech třicátých instalovala tehdy zcela 

průkopnická a progresivní technologie. Mlecí 

kameny byly nahrazeny mlecími stolicemi na 

principu tak, jak je známe i dnes u nejmodernějších 

technologií. Byla vybudována technologická 

linka na čištění a praní obilí, byly instalovány váhy 

pro sledování a řízení technologických postupů 

(s  dopadem na tzv. výtěžnost, což je procentické 

vyjádření získání jedlých produktů - mouk a krupice 

z obilí a ostatních produktů jako jsou otruby a krmná 

mouka), aby bylo dosaženo co největší produktivity 

a efektivnosti mletí. V roce 1938 je instalována 

nová vodní kaplanova turbína, která je plně funkční 

a používána do dnešních dnů. Kolem roku 1960 

dochází již ve znárodněném podniku k další výměně 

technologie od tuzemské provenience, která je 

v činnosti až do roku 1994, kdy v roce 1993 tehdejší 

majitelky   mlýna ( dcery pana Bedřicha Herbera 

resp. vnučky Jana Herbera ) docházejí k rozhodnutí 

provést radikální technologickou přestavbu mlýna 

MLÝN HERBER – SPOJENÍ MODERNÍ TECHNOLOGIE S TRADICÍ
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a podepisují smlouvu o realizaci se společností  

BÜHLER, která patří do absolutní světové špičky 

výrobců mlýnské technologie a je tak rozhodnuto 

o druhé radikální změně technologie výroby mouky 

ve mlýně na Palhanci u Opavy během cca 60 let.

» Jak je to s majiteli mlýnů? Jde o rodinné 

podniky, či se již nejedná o rodinný byznys? 

Jak je to ve vašem případě?

Co se týká naší společnosti MLÝN HERBER spol. 

s r.o.,  jedná se o rodinný podnik s velmi dlouholetou 

tradicí této značky. Její historie sahá do roku 1876, 

kdy 11. června tohoto roku kupuje Jan HERBER mlýn 

na Palhanci. S výjimkou období znárodnění je mlýn 

provozován stále jako rodinný podnik do dnešních 

dnů, kdy dnešní majitelé jsou již pravnuky prvního 

majitele z rodu Herberů. Jako raritu zde musím 

zmínit, že první záznamy v kronikách o  tomto 

mlýnu na Palhanci se datují již před rok 1362.

» Existuje stále bílá „uniforma“ mlynáře?

Co se týká „bílé uniformy mlynáře“ ta je poplatná 

víc jak kdy dříve v historii. Celá řada mlýnských 

podniků dnes splňuje všechna přísná ustanovení 

vyplývající z evropské legislativy ohledně zásad 

hygieny a postupů v potravinářském provozu, mimo 

jiné také výměnu a údržbu pracovních oděvů. Část 

provozů navíc splňuje zpřísněné podmínky provozu 

vyplývajících ze zásad pro certifi kaci dle norem ISO 

9000, HACCP či ISO 22000 a některé provozy dokonce 

velmi nadstandardní podmínky inspekčních systémů 

zaměřených zejména na hygienu provozu a řízení 

systémů bezpečnosti potravin jako jsou  například 

AIB, IFS, FSSC či BRC. Naše společnost MLÝN HERBER 

od roku 2004 každoročně prováděla inspekční audity 

systému AIB a také byla držitelem certifi kací ISO 9000 

a HACCP což bylo nahrazeno v roce 2009 novou vyšší 

certifi kací dle ISO 22000 a v roce 2011 nejvyšším 

standardem FSSC 22000. 

» Jak je to s mlýny v současnosti, postihla 

vás také ekonomická recese?

Není důvodu, proč by nepostihla recese 

i  mlynáře, tak jako všechny obory a zejména 

v obdobích, kdy dochází k extrémnímu růstu 

cen obilí, který je spojen s trvalou neochotou 

velkých obchodníků odebírajících mouku umožnit 

výrobcům zdravý ekonomický život. Situace 

mlynářů je v Čechách nelehká, ale toto je téma již 

na jiný článek.

Přes to všechno se majitelé snaží každoročně 

realizovat investice, které posilují pozici fi rmy na trhu 

a umožňují jí být konkurenceschopnou s největšími 

evropskými hráči na moučném trhu Evropy. V roce 

2011 byly kompletně vyměněny vysévací systémy 

ve vysévačích, které slouží k třídění meziproduktů 

při procesu mletí, byly vyměněny pomocné mlecí 

stroje a byla zahájena postupná výměna mlecích 

stolic za nejmodernější provedení a to vše od 

společnosti BÜHLER. Pro rok 2012 se připravuje 

realizace výstavby expedičních sil na mouku ve 

mlýně v Holasovicích a výměna některých dílčích 

technologických zařízení a dopravních prostředků 

(autocisteren) pro přepravu mouky.

Ing. Ressler Aleš 
jednatel společnosti MLÝN HERBER spol. s r. o.



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.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.

JUBILANTI

Březen  

Hanelová Johanna (90 let)

Polová Jiřina (90 let)

Valentová Milena (75 let)

Stoniš Eduard (75 let)

Rubešová Alena (75 let)

Kavan Jan (70 let)

Prusková Marta (70 let)

Grygar Josef (65 let)

Kreiselová Olga (65 let)

Kiršnerová Zdena (60 let)

Tesařová Eva (60 let)

Vašinka Vladimír (60 let)

Blaščík Jaromír (55 let)

Hruška Jan (55 let)

Nováková Miroslava (55 let)

Benešová Milena (50 let)

Vašková Zuzana (50 let)

Filipiová Šárka (50 let)

Cibulková Ludmila (50 let)

Duben  

Weissová Elfrída (80 let)

Malý Pavel (65 let)

Solnická Jaroslava (65 let)

Frič Karel (65 let)

Gebauerová Magda (60 let)

Otipková Lenka (50 let)

Fojtíková Ludmila (50 let)

Kaláč Jaroslav (50 let)

5. 1. 2012 – oprava a dokončení plotu na dětském 
hřišti na Karlovci

16. 1. 2012 – schůzka s vedoucím střediska SÚS 
v  Opavě, projednána likvidace aleje stromů, vý-
sadba nových stromů a vyjednávání ohledně 
opravy silnice K Celnici

23. 1. 2012 – setkání starostů městských části 
s náměstkem Dnaielem Žídkem a ředitelem Měst-
ské policie

23. 2. 2012 – proběhla jednání týkající se nutného 
vyčištění zanesených příkopů sousedících s cyklo-
stezkou

25. a 26. 2. 2012 – zasedání povodňové komise 
z důvodu nahromadění ker v řece Opavě a jejich 
uvolnění pomocí těžké techniky

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ

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

Blahopřejeme!

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Na počátku roku pořádala Charita Opava tra-
diční Tříkrálovou sbírku, jejíž výtěžek byl určen pro 
zkvalitnění péče o seniory. Část výtěžku byla věno-
vána mateřskému centru Neškola na provoz a roz-
voj projektů. Část prostředku by pak měla být pou-
žita na dovybavení nábytkem v terapeutické dílně 
Radost a na program alternativní komunikace.

V naší městské části se vykoledovalo 
25.042 Kč, z toho v Držkovicích 2.190 Kč, ve Vá-
vrovicích 15.550  Kč, na Palhanci 4.982 Kč a na 
Karlovci 2.320 Kč. Celkově koledníci Charity Opa-
va vykoledovali 1.384.636 Kč.

Charita Opava děkuje všem občanům za 
štědrost a koledníkům, kteří vyrazili do ulic, 
obětovali svůj čas a pohodlí, za jejich ochotu 
a obětavost.


