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Stavění májky a slet čarodějnic na Palhanci.



KALENDÁŘ AKCÍ

PRIMÁTORKY 2013
19. 5. 2013, 10:00 hod., Podvihov

pořádá statutární město Opava

KÁCENÍ MÁJE  
31. 5. 2013, u hasičské zbrojnice na Palhanci  

Pořádá SDH Palhanec

DĚTSKÝ DEN
31. 5. 2013, 14:00 hod., areál sokolovny ve Vávrovicích

pořádá KRPŠ při ZŠ Vávrovice

ZÁBAVA PRO DOSPĚLÉ  
7. 6. 2013, 20:00 hod., areál sokolovny ve Vávrovicích  

pořádá KRPŠ při ZŠ Vávrovice

PRVNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ 2013  

15. 6. 2013, volejbalové hřiště na Karlovci  
pořádá Volejbalový klub Karlovec

NECKYÁDA 2013 

29. 6. 2013, areál sokolovny ve Vávrovicích  

pořádá SDH Vávrovice, start v Držkovicích ve 14:00 hodin

LIGA VETERÁNŮ
17. 7. 2013, u hasičské zbrojnice na Palhanci
pořádá SDH Palhanec, čas zahájení bude upřesněn

TANEČNÍ ZÁBAVA
20. 7. 2013, areál sokolovny ve Vávrovicích  

pořádá TJ Sokol Vávrovice, hraje Maraton, začátek ve 20:00 hodin

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

po dlouhé zimě Vám přeji krásné májové dny. Od 

vydání posledního Okénka se toho v naší městské části 

opět hodně událo, o čemž svědčí i rozšířené vydání ak-

tuálního čísla. Informací bylo tentokrát tolik, že jsme 

museli přidat čtyři strany navíc.

Jarního počasí jsme využili k prořezání stromů u So-

kolovny ve Vávrovicích i v hasičském areálu v Držkovicích. 

Naši zaměstnanci opravili pivní sety využívané při různých 

kulturních a sportovních akcích, kterých bude v letních 

měsících opět velké množství. Chladného počasí na konci 

zimy jsme využili k proškolení řidičů a hasičů, připravena 

je také veškerá technika pro sečení trávy.

V rámci investičních akcí bylo vypsáno výběrové 

řízení na opravu Sokolovny, bylo vydáno stavební povo-

lení na Multifunkční dům na Palhanci, nově se rozběhla 

také příprava opravy hraničních mostů ve Vávrovicích 

a v Držkovicích, která by měla proběhnout v horizontu 

pěti let. Oba mosty by měly být opraveny tak, aby s re-

zervou propustily stoletou vodu.

U základní školy vzniklo díky grantu a pomoci 

brigádníků malé školní arboretum se vzorky list-

natých a  jehličnatých 

dřevin. Z  prostředků 

školy byl vybudován 

nový dřevěný můstek 

spojující arboretum se 

skalkou, takže školní 

zahrada je opět o něco 

hezčí.

Nemilou zprávou 

jsou množící se krádeže a vandalismy v naší měst-

ské části. Zcizeno bylo šest litinových kanalizačních 

poklopů, které již byly nahrazeny za nové. V minu-

lém týdnu byla vykradena hasičská zbrojnice na 

Palhanci, vzniklá škoda byla 35.000 Kč. Naposledy 

pak bylo polámáno přes třicet stromů u cyklostezky 

mezi Držkovicemi a Holasovicemi, případ už vyšet-

řuje Policie. Zároveň prosím všechny občany o vší-

mavost a v případě potřeby přivolání městské nebo 

státní policie.

starosta
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DARUJ KREV S HASIČI 
V pátek 3. května 2013 se uskuteční další roč-

ník akce Daruj krev s hasiči. Nejen hasiči tak mohou 

jít darovat v  tento den krev na  transfuzní stanici 

v Opavě. Akci pořádá Okresní sdružení hasičů Opava 

a zúčastní se ho všechny sbory dobrovolných hasičů. 

Nejlepší sbor bude následně odměněn.

Při minulém ročníku akce darovali nejvíce krve 

hasiči z Palhance, za což jim byla na okresní valné 

hromadě udělena pamětní listina a  věcná cena. 

Pomozte obhájit titul palhaneckým hasičům a jděte 

v uvedený den darovat krev!

Předávání pamětní listiny do rukou 
starosty SDH Palhanec Miroslava Ficka
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Pětadvacáté jednání zastupitelstva 

se uskutečnilo 25. března 2013 za  účasti všech 

devíti členů zastupitelstva.

Předsedající seznámil v úvodu schůze zastu-

pitele s průběhem výběrového řízení na opravu 

Sokolovny ve  Vávrovicích a  dále podal zprávu 

o průběhu výstavby chodníku na Palhanci na uli-

ci Vávrovická u mrazíren.

Zastupitelé dále schválili návrh smlouvy 

o  výpůjčce nemovitosti mezi Statutárním měs-

tem Opava, zastoupenou Městskou částí Vávro-

vice a FK Nova Vávrovice. Předsedající následně 

seznámil zastupitele s  naplněním kapacity čis-

tičky odpadních vod ve Vávrovicích, o kterém in-

formujeme ve článku níže. Zastupitelé následně 

schválili omezení připojení nových stavebníků 

na stávající čističku.

V  závěru jednání byla přednesena pravi-

delná zpráva o  činnosti úřadu, v  diskuzi se pak 

probírala možnost zastřešení zastávky Vávrovice 

- Femont. Všechny body programu byly jedno-

hlasně schváleny.

ZASTUPITELSTVA

Termíny zastupitelstev v roce 2013: 
Každé poslední pondělí v měsíci se začátkem 

v 18 hodin. Všechna jednání zastupitelstva jsou 

veřejná. Zveme k účasti všechny občany, kteří 

mají zájem o dění v naší městské části.

Šestadvacáté jednání zastupitel-
stva se uskutečnilo 29. dubna 2013 opět 

za účasti všech devíti členů zastupitelstva.

Prvním bodem programu bylo před-

ložení prováděcí dokumentace na opravu 

fasády Sokolovny ve Vávrovicích. Návrh 

připravila výběrová komise. Dále byla 

předložena zpráva o přípravách programu 

na 11.  slavnosti Městské části Vávrovice, 

které se budou konat na Palhanci v sobotu 

31. srpna 2013.

Na závěr schůze byla přednesena zprá-

va o  činnosti úřadu za období od poslední 

schůze a  následně se diskutovalo o mno-

žících se krádežích a vandalismech v naší 

městské části.

Z  důvodu téměř stoprocentního využití 
kapacity čističky odpadních vod ve  Vávrovi-
cích, která je ve  správě Městské části Vávro-
vice, došlo k vyhlášení stop stavu na možnost 
připojení se ke  kanalizačnímu řádu. Toto 
omezení platí od  1.  dubna 2013 do  odvolání 
a netýká se stavebníků, kteří už mají započato 
stavební řízení a  se kterými se pro připojení 
na  kanalizační řád již počítá. Výhledově se 
plánuje navýšení kapacity stávající kontejne-
rové čističky.

„Oslovili jsme firmu, která kontejnerové 
čističky dodává, aby nám zpracovala cenovou 
nabídku na  rozšíření naší stávající čističky,“ 
uvedl starosta Miroslav Kořistka a  pokračo-
val: „Připraven je i  projekt na  novou kanali-
zaci, bohužel v  několika následujících letech 
na tuto velkou investici není dostatek finanč-
ních prostředků.“

Pro zajímavost – kapacita stávající čis-
tičky je 21.600 m3 a v loňském roce byla tato 
kapacita využita z 98 %.

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD
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V období od 1.8.2013 přibližně do konce 
roku 2014 bude probíhat částečná revize ka-
tastru nemovitostí včetně přepracování sou-
boru geodetických informací do digitální po-
doby v katastrálním území 777196 Vávrovice.

Obnova katastrálního operátu se provádí 
postupně na  celém území České republiky 
a je vyvolána potřebou vést katastrální mapu 
i písemné údaje katastru nemovitostí v digi-
tální (počítačové) podobě.

Obnovou katastrálního operátu nejsou 
dotčena vlastnická ani jiná práva k  nemovi-
tostem.

Součástí obnovy katastrálního operátu 
není zjišťování průběhu hranic pozemků v te-
rénu. Katastrální úřad vyloží na dobu nejmé-
ně 10 pracovních dnů nový obnovený katas-
trální operát v obci k veřejnému nahlédnutí. 

Oznámení o  vyložení obnoveného kata-
strálního operátu bude provedeno ve vývěs-
kách nejméně 30 dnů před jeho vyložením. 
Vlastníci mohou během vyložení obnove-
ného katastrálního operátu a  ve  lhůtě do 
15 dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat 
námitky proti obsahu obnoveného katas-
trálního operátu. Vlastníci nemovitostí a  jiní 
oprávnění se upozorňují na jejich povinnosti, 
zejména zúčastnit se na výzvu katastrálního 
úřadu jednání nebo na  toto jednání vyslat 

svého zástupce. Dále pak ohlásit katastrál-
nímu úřadu změny údajů katastru týkající se 
jejich nemovitostí, a  to do  30 dnů ode dne 
jejich vzniku a předložit listinu, která změnu 
dokládá, nejedná-li se o  listiny, které před-
kládají příslušné státní orgány přímo k  zá-
pisu do  katastru nemovitostí a  na  vyzvání 
předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny 
pro zápis do katastru.

Jednotliví vlastníci nemovitostí budou 
k  revizi údajů katastru písemně zváni jen 
ve zvlášť odůvodněných případech.

Celé znění oznámení Katastrálního úřadu 
je vyvěšeno ve  vývěskách, seznam budov, 
pomístních názvů a rejstřík vlastníků a jiných 
oprávněných včetně grafického přehledu 
místního a pomístního názvosloví je v přípa-
dě zájmu k  nahlédnutí v  úředních hodinách 
na úřadě městské části.

DIGITALIZACE MAP

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje na úterý 14. květ-

na 2013 přerušení dodávky elektřiny v době od 8:00 

do 16:00. Omezení dodávky se bude týkat Držkovic, 

Vávrovic a části Palhance ve směru od Vávrovic až 

po křížení železniční tratě s ulicí Vávrovická.

Z hlediska bezpečnos-

ti je nutno zařízení dis-

tribuční soustavy i  v  této 

době považovat za zaříze-

ní pod napětím!
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V průběhu letních měsíců by měla proběhnout již 

dříve avizovaná oprava fasády a oplechování Sokolovny 

ve Vávrovicích. Byla vypracována výzva k podání nabíd-

ky na veřejnou zakázku malého rozsahu, následně by 

měla být vybrána firma, která stavební práce realizuje.

U multifunkčního domu na Palhanci bylo vydáno 

stavební povolení. Ve spolupráci s Magistrátem města 

Opava budou připraveny potřebné podklady pro žá-

dost o dotace na výstavbu.

Z důvodu nedostatku finančních prostředků byla 

pozastavena příprava výstavby chodníku u mrazíren na 

Palhanci, který měl být financován z rozpočtu Statutár-

ního města Opava.

V jednání je také oprava hraničních mostů ve Vá-

vrovicích a v Držkovicích. Oprava by měla proběhnout 

v horizontu pěti let. Aktuálně je řešena česko-polská 

INVESTIČNÍ AKCE 

Město Opava získalo v letošním roce dotaci z Ope-

račního programu životní prostředí na projekt s názvem 

„Domovní kompostování Město Opava“. Jedná se o zá-

měr zakoupení kompostérů a jejich předání občanům 

města a městských částí pro vlastní potřebu na odstra-

ňování bioodpadu ze zahrad, které vlastní, nebo k nim 

mají nájemní vztah.

„Podání žádosti o poskytnutí dotace předcházelo 

dotazníkové šetření za účelem zmapování předběžné-

ho zájmu ze strany občanů. Toto šetření se uskutečnilo 

v srpnu loňského roku,“ uvedla vedoucí odboru životní-

ho prostředí Marie Vavrečková.

Město v současné době připravuje zadání veřejné 

zakázky na  dodavatele kompostérů. Následně pro-

běhne jejich předání uživatelům na základě smlouvy 

uzavřené mezi nimi a městem. V této chvíli je nutné 

vytvořit finální seznam žadatelů.  

Celoplastové kompostéry o objemu 800 a 1200 li-

trů budou pro zájemce zdarma, prvních pět let budou 

v bezplatném nájmu a následně bude jejich vlastnictví 

převedeno na pronajímatele.

V případě zájmu je do 31. května 2013 nutné vy-

plnit formulář, uvést v něm všechny požadované údaje 

a poté ho odevzdat na úřadu městské části. Více infor-

mací o projektu a formuláře k vyplnění jsou k dispozici 

na úřadu naší městské části.

Formulář musí vyplnit i ti, kteří projevili zájem v do-

tazníkovém šetření týkajícího se kompostérů!

KOMPOSTÉRY 

y p p ý j p

Hraniční most ve Vávrovicích

rámcová smlouva, bez které není oprava možná. Polská 

strana nemá k projektové dokumentaci rekonstrukce 

připomínky. Při opravě by měl  být most v Držkovicích 

jednoobloukový, tedy bez středového pilíře, za který se 

v době povodní zadrhávají naplaveniny. Zároveň by byl 

vyvýšen o 30 cm. Most ve Vávrovicích by zůstal dvou-

obloukový a měl by být vyvýšen na úroveň 40 cm nad 

stoletou vodu.
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PŘÍRODA A LIDÉ

Městská část Vávrovice se skládá z  obytných 

ploch, průmyslové zóny, sportovišť aj. Tyto hodnoty 

moderní doby zajišťují nám lidem soukromí, práci, 

peníze, klid, pobavení atd. Vedle toho však tu jsou 

ještě pole (zemědělské plochy), malé lesíky, louky, 

rybníky či remízky. Tyto části naší obce bychom 

mohli nazvat „neposkrvněnou“ přírodou, která 

by měla zvěři žijící mezi námi přinést minimálně 

ochranu, potravu a klid.

Bohužel jsme se v zimních měsíci setkali s tím, 

že tomu tak v naší obci není. Někdy je to nedopat-

řením, ale někdy také lidskou blbostí a  hrubostí. 

V  zimním období se stávaly případy, že majitelé 

psů vypustili své miláčky tam, kde zrovna zvěř od-

počívá, což jsou hlavně remízky, pole na  Palhanci 

a rybníky u Cukrovaru.

Zima je pro zvěř obdobím strádání, zvěř je 

slabá, šetří každou energii k chůzi a k hledání po-

travy. Úkolem myslivců není zvěř krmit, ale pouze 

přikrmovat, aby dostala do  organismu potřebné 

látky pro přežití krutých mrazů a aby byla schopná 

si po svém sama nějakou tu potravu obstarat. Teď si 

ale představte, že tam, kde ji přikrmujeme, někdo 

denně chodí se psem nebo jezdí autem. Je tak sa-

mozřejmé, že zvěř nemá k tomu místu důvěru a vy-

hýbá se mu, nedostane potravu a při svém dalším 

vyčerpávajícím hledání ji ještě honí čtyřkolky, auta 

nebo psi po poli.

 Místo toho, aby v zimě šetřila srnčí či zaječí zvěř 

energii, je pro zábavu několika lidí naháněna, osla-

bena a někdy i zmrzačena. V létě jsme na Palhanci 

evidovali 12 kusů srnčí zvěře, po zimě nám tam zů-

staly pouze tři kusy, a to jsme tam pravidelně cho-

dili přikrmovat. Srnčí však zvolilo mnohem klidnější 

polskou lokalitu.

Palhanec je sám o sobě lákadlem pro pejskaře. 

Poslední krásný a celkem klidný koutek, ale my lidé 

z něj děláme rekreační středisko. Pojďme se trochu 

zamyslet nad touto situací. V dubnu a květnu čeká 

zvěř další zkouška, především bažanti, koroptve 

a zajíci. V remízkách budou v období dubna a květ-

na probíhat snůšky vajec a na polích budou ramlice 

(samice zajíce) mít nové zaječí přírůstky. Myslete 

prosím vy, majitelé psů, na to, že v tomto období 

bude třeba, aby slepice mohly v klidu naklást vejce, 

vyvést mladé a naučit je se o sebe starat, aby zaječí 

mláďata nemusela svůj úkryt opustit jenom kvůli 

tomu, že je vyžene štěkot psů a hluk motorů.

Už jenom to, že v  naší  honitbě je jeden veli-

ký predátor na  zemi (liška) a  několik ve  vzduchu 

(káně), je pro ně více než dostačujícím nebezpečím. 

Nebuďme to my lidé, kteří budeme dále naší 

blbostí přírodní bohatství plundrovat. Dneska máte 

ještě možnost svým dětem ukázat naživo některá 

přírodní bohatství, pokud se to nezmění, za pár let 

už jim budete bažanty ukazovat jenom na obráz-

cích, v bažantnicích nebo v zoo a říkat, že toto žilo 

u nás na vesnici.

předseda Mysliveckého sdružení Opavice
Jakub Morbitzer



Fotbalisté TJ Palhanec opět zahájili jarní 
sezónu soustředěním na  Malé Morávce. 
Ubytováni bylo zajištěno na chatě cukrovaru, 
tak jako minulý rok. O  zázemí a  stravu se 
staral spolehlivý realizační tým, který vařil dle 
přání účastníků. „Kvůli nepřízni počasí nebyly 
běžecké trasy příliš upravené, ale i  přesto 
jsme předem stanovené kilometry uběhli. Čas 
jsme si vymezili i  v  odpoledních hodinách, 
kdy jsme vyzkoušeli novou prodlouženou 
sjezdovku na  Kopřivné. Toto soustřední se 
vydařilo, a proto bychom rádi tuto „utužovací“ 
akci zopakovali i v příštích letech.“ 

Dále probíhala příprava v  pronajaté 
tělocvičně ZŠ Englišova, kde jsme se scházeli 

a trénovali v hojném počtu. Doufáme, že tuto 
přípravu zúročíme v  jarní části soutěžního 
ročníku. 

Po  nevydařené podzimní části jsme 
přezimovali na  7. místě tabulky. S  tímto 
umístěním nejsme spokojení a  za  cíl jsme si 
dali posunout se do vyšších pater tabulky. 

V  letošním roce slavíme jubilejní dvacáté 
výročí od  založení klubu, na  které bychom 
chtěli pozvat zakládající hráče k  sehrání 
exhibičního utkání. Rovněž plánujeme 
uskutečnit každoroční turnaj firem a  Velký 
dětský den konaný 17.8.2013, který si našel 
velkou oblibu široké veřejnosti.

trenér Vladimír Stoniš

8

ZIMNÍ PŘÍPRAVA TJ PALHANEC



9

Fotbalové jaro nám mělo začít 23. března. 
Jenže příroda byla proti a tak jsme poprvé vyběh-
li na zelený trávník až o víkendu 20. – 21. dubna, 
po  odložení prvních čtyř jarních kol na  pozdější 
termín.

Pauza mezi podzimní a  jarní částí soutěží 
bývá časem fotbalového odpočinku, jenže my 
jsme ani v  zimě nezaháleli. Do  konce listopadu 
2012 se musely vyřídit nové registrační průkazy 
s hlavičkou FAČR. Počátkem roku 2013 jsme po-
dali naše návrhy na granty na Statutární 
město Opava, a to jak na činnost mláde-
že, tak na  podporu letního otevřeného 
turnaje v malé kopané NOVA CUP. Uspěli 
jsme v obou okruzích. Na programu byla 
taky příprava výroční valné hromady, 
která se uskutečnila 17. března v Soko-
lovně. Prioritou letošního roku je udr-
žení kvalitní hrací plochy našeho hřiště 
a  zlepšení jeho zázemí. Proto jsme již 
v  lednu započali s  rekonstrukcí objektů 
a zpevněných ploch okolo stánku s ob-
čerstvením. Obě buňky jsme propojili 
spojovacími dveřmi, v nejbližší době dojde k po-
ložení nového lina v klubovně, do ní jsou taky ob-
jednány čtyři masivní sestavy zahradního nábyt-
ku. Zpevněnou plochu okolo buněk z recyklované 
obalované směsi jsme nahradili položením zám-
kové dlažby zasazené do obrubníků. Na úpravách 
zázemí hřiště budeme pokračovat v  průběhu 
celého jara.

Na poli sportovním probíhala u všech mužstev 
zimní příprava. K tomu hráči využívali pronajatých 
tělocvičen, muži při ZŠ Boženy Němcové, dorost 
společnosti Elim v Kateřinkách a žáci ZŠ Krnovská. 
Muži a  dorost absolvovali kondiční soustředění. 

Muži využili klidnou chatu v  Novém Poli, což je 
malá vesnička u  Rýmařova. Jejich soustředění 
bylo časově i  fyzicky náročné. Vedle utkání proti 
Sokolu Doloplazy (účastník krajské soutěže olo-
mouckého kraje) absolvovali tréninky v tělocvičně 
a regenerace v aquaparku. Dorost absolvoval své 
soustředění na  chatě Opavie v  Janských Koupe-
lích. To bylo vedeno k  získání kondice různými 
výběhy po okolí a zpestřeno dovednostními sou-
těžemi se zaměřením na míč a běh. 

Oba mužské týmy a  dorostenci pak sehráli 
několik přátelských utkání. Ta byla ovlivněna 
počasím, které bylo v průběhu března místy fot-
balové, ale stav hřišť, která se v zimě neodklízela 
od  sněhu, byl katastrofi cký. Řada hráčů mohla 
v  zimě v  tréninkových jednotkách udělat pro 
svou fyzickou přípravu mnohem více, ale obdo-
bí přípravy už je za námi a  tak hráče prověří až 
samotná utkání. Nejtěžší úkoly mají před sebou 
muži A  a  žáci, kteří budou bojovat o  udržení se 
ve svých soutěžích, muži B a dorostenci si naopak 
mohou své současné postavení na 5. resp. 3. mís-
tě ještě vylepšit.

FOTBALOVÝ KLUB NOVA VÁVROVICE NA PRAHU JARNÍ ČÁSTI SOUTĚŽÍ
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SEXUOLOGICKÁ PŘEDNÁŠKA NA PALHANCI

Vítěz výše zmíněného šachového turna-

je pan Doc.  PhDr.  PaedDr.  Kamil Janiš, CSc. 

uspořádal v  restauraci „U  lávky“ přednášku 

z  oblasti sexuologie. Tento vysokoškolský 

pedagog svou řečí zaujal přeplněnou restau-

raci na déle než hodinu. Po přednášce probí-

hala volná diskuse k danému tématu. Tímto 

bychom chtěli poděkovat za  pozoruhodnou 

přednášku a  zároveň se těšíme na  další na-

učná témata.

ŠACHOVÝ TURNAJ NA PALHANCI

Palhanečtí šachisté pořádali již tradičně ša-

chový turnaj, který se konal v restauraci „U láv-

ky“ v termínu od 1.11.2012 do 31.1.2013. Turna-

je se zúčastnili jak šachisté z naší městské části, 

tak i  z  širšího okolí, což zvýšilo kvalitu tohoto 

klání. Každý z účastníků byl odměněn drobným 

upomínkovým dárkem. Na  prvních příčkách se 

umístili: 

1. místo Doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.,

2. místo Roman Midrla,

3. místo Zdeněk Midrla.

Tito hráči obdrželi poháry, které poskytl 

obecní úřad naší městské části. Hlavními pořa-

dateli turnaje byli Jolana Vrbická, Robert Toška 

a Libor Straka.
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BADMINTON

První dubnovou sobotu uspořádal T. J. So-

kol Vávrovice již čtvrtý ročník badmintonového 

turnaje smíšených dvojic. Turnaje se zúčastnilo 

celkem čtrnáct párů, které bojovaly nejdříve 

o umístění ve skupinách. Nejlepší dvojice se pak 

utkaly v  play-off  o  vítězství v  turnaji, ostatní 

o konečné umístění. Po skončení turnaje se té-

měř všichni přesunuli do Sokolovny ve Vávrovi-

cích, kde proběhlo vyhlášení výsledků, předání 

věcných cen nejlepším dvojicím a na závěr spo-

lečné posezení. V turnaji zvítězili Tomáš a Lucie 

Miksteinovi, na  druhé příčce skončili Zbyněk 

a Martina Ondruchovi a třetí místo patřilo Radce 

Schreierové a  Matěji Vehovskému. Nepopulární 

„bramborová“ medaile zbyla na Přemka Krčma-

říka a Lenku Říčnou.

1



Firma Prestar, s.r.o. je strojírenská fi rma půso-
bící v katastru obce Vávrovice již více než 13 let. 
Původně  fi rma  působila na Palhanecké ulici č. 16, 
ale v roce 2000 zahájila výstavbu nového areálu 
na ulici Vávrovické 101. Celý areál se postupně 
dobudovával, konečná podoba sídla fi rmy byla 
zakončená výstavbou montážní haly v roce 2006.

Firma Prestar, s.r.o. je významným zaměst-
navatelem ve strojírenském průmyslu v  okolí 
a k dnešnímu dni zaměstnává cca 120 osob, z toho 
cca 60 v dělnických profesích

Historie fi rmy  v datech:

1991 – vznik společnosti s 12 zaměstnanci se 
zaměřením na výrobu ocelových konstrukcí, nádr-
ží a potrubí

2000 – zahájení výstavby nového výrobního 
areálu na ulici Vávrovická. Vývoj strojních zařízení 
z oblasti výroby trubek a tyčí

2001 – certifi kace dle EN ISO 9001:2000 
a  zahájení výroby a prodeje manipulačních tech-
niky 

2002 – otevření nového sídla fi rmy o výrobní 
ploše 3 600 m2 pro více než 100 zaměstnanců 

2006 – dokončení výstavby montážní haly 
o ploše 2160 m2

PRESTAR, S.R.O.

122

Sídlo společnosti

Firma Prestar je výrobcem manipulační 
a  zvedací techniky  pro manipulaci těžkých 
břemen cca do hmotnosti 150 tun v průmyslu. 
Hlavními výrobky v této kategorii výrobků jsou 
různé mechanické kleště pro manipulaci se 
svitky plechů, ingoty apod. Dále kleště s elek-
tropohony nebo elektrohydraulickými pohony 
pro zvedání plechů, kontejnerů, strojních dílů  
apod.

Hlavními odběrateli manipulační a zveda-
cí techniky jsou průmyslové fi rmy z České re-
publiky, Polska a Slovenska. Dalším rozšířením 
obchodní činnosti  je rozšířeno portfolio našich 
zákazníků v  Rusku a Bělorusku. Firma počítá 
s dalším rozšiřovaním obchodní činnosti v této 
oblasti prodeje, a to do oblastí trhů Asie.

Kleště teleskopické pro
manipulaci se svitky plechů Kleště teleskopické pro svazky plechů



Dalším produktem z výrobního progra-
mu firmy Prestar,s.r.o. jsou automatizační 
linky pro výrobce trubek a tyčí.

Jedná se o dodávky technologických li-
nek pro zpracovaní trubek zahrnujicí kom-
plexní výrobní cyklus zpracování vyrobené 
trubky jako jsou operace rovnání, dělení, 
značení, rozdružování, balení, broušení, 
zarovnávání konců trubek a  případná de-
fektoskopická kontrola trubky.

Hlavními odběrateli jsou hutní fir-
my z  Česka, Slovenska, Ruska, Běloruska 
a Ukrajiny.

Téměř 80 % produkce je směřováno na 
export, což zahrnuje působení na mno-
hých zahraničních trzích.

Pro výrobu našich výrobků jsme vybu-
dovali moderní výrobní základnu se stroji 
na nejvyšší možné úrovni, jaká je dostup-
ná momentálně na trhu. Ale sebelepší 
strojní a výrobní základna je bez kvalifi-
kovaného personálu neúčinná. Stále se 
potýkáme s  nedostatkem kvalifikovaného 
personálu ve strojírenství a to na všech 
úrovních jako jsou konstruktéři, techno-
logové, střední řídící personál a všechny 
dělnické profese jako jsou zámečníci, svá-
řeči, obráběči a montéři.

13

Snažíme se proto podporovat školy se 
strojním zaměřením v regionu a to formou 
příspěvků na studijní stipendia žáků, kteří 
dosahují nejlepších studijních výsledků 
nebo různými formami nákupu učebních 
pomůcek a zařízení pro výuku.

Je nám velmi líto, že nenacházíme do-
statečnou odezvu hlavně u rodičů při tom, 
kdy se mladí lidé rozhodují, jakou střední 
školu budou studovat. Technické obory 
jsou v tomto ohledu opomíjené.

Je s podivem, že jsou hlavně naplňo-
vána studia jako jsou všeobecná gymnázia 
v Opavě, kdy uplatnění těchto studentů je 
v našem regionu diskutabilní.

Je třeba si uvědomit, že celý region 
Opavska stojí na průmyslové výrobě jako 
je strojírenství a dostatek kvalifikovaného 
personálu je do budoucna pro firmy stě-
žejní.

Doufáme, že se pohled na strojírenství 
jako perspektivní obor činnosti u široké 
veřejnosti změní a bude zase v hledáčku 
zájmu o studium tohoto oboru u mladých 
lidí na předních místech.

Ing. Aleš Klapetek
Ředitel společnosti Prestar, s.r.o.

Balení svazků trubek

Sklopný stůl
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 Zima byla dlouhá, přesto v souladu s  lido-
vou pranostikou, že se v  dubnu ještě budeme 
hřát u kamen. Letošní jaro jsme vyhlíželi všichni 
s netrpělivostí. Když roztály poslední zbytky sně-
hu, pustili jsme se do další etapy výstavby školní 
zahrady. Za vydatné pomoci rodičů a dětí se ji-
hovýchodní část zahrady změnila doslova před 
očima. A co se zde vlastně chystá?

Škola uspěla v loňském roce v grantové vý-
zvě a získala dotaci ve výši 65.000 Kč  z prostřed-
ků Revolvingového fondu Ministerstva životního 
prostředí na realizaci vlastního projektu „Český 
les aneb malé školní arboretum“. Na  malém 
kousku zahrady vzniká ukázka lesního spole-
čenství rostlin se vzorky listnatých a jehličnatých 
dřevin se zástupci jednotlivých pater lesa. Ten 
doplní na protějším svahu osázená skalka. Obě 
části propojuje nový spojovací můstek, který 
hradí škola mimo grant ze svých prostředků. 
Za „lesem“, souběžně s  ulicí Chmelovou, bude 
výsevem založena louka. Pro vzdělávací účely 
bude toto místo doplněno informační tabulí.

Přidělená částka nepokrývá jen samotné 
zemní úpravy a výsadbu, ale díky ní dosáhla ško-
la na vybavení potřebným moderním zahradnic-
kým nářadím.

Celý tento kout bude „malou divočinou“ 
v prostoru jinak pravidelně udržované zahrady. 
Pro děti vznikne další místo nejen pro vzdělá-
vání, hru, ale také k rozvoji jejich představivosti 
a fantazie.

Předpokládáme, že se časem tento kout sta-
ne útočištěm rozmanitých druhů drobných živo-
čichů a i z tohoto pohledu zde členové školního 
ekotýmu vybudovali „hmyzí hotel“ tak, aby se 
stal přirozenou součástí celého projektu.

Samotné slavnostní otevření této části školní 
zahrady plánujeme na začátek nového školního 
roku. Již teď jste všichni srdečně zváni.

ČESKÝ LES ANEB MALÉ ŠKOLNÍ ARBORETUM
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KVĚTEN
V tomto měsíci mohou rodiče dětí MŠ přihlá-

sit své dítě k docházce do MŠ o hlavních prázd-
ninách.

Podmínky a  tiskopisy v  nabídce „Mateřská 
škola“. Stejně tak zde naleznete kriteria pro přijí-
mání dětí do Mateřské školy.
6. – 7. 5. Zápis dětí do  Mateřské školy 

(od 8-16 hodin)
9. 5. obhajovací audit Ekoškoly
Bez termínu Den pro mou mámu
18. 5.  konference „Respekt k porodu“- pod 

záštitou první náměstkyně primá-
tora Statutárního města Opavy 
Ing.  Pavly Brady v  rámci Světové-
ho týdne respektu k  porodu (více 
na http://www.respektkporodu.wz.cz)

18. 5. Exkurze Klubu skalničkářů na škol-
ní zahradě

22. 5. 4. ročník – dopravní výchova 
na  hřišti v  Malých Hošticích (ná-
hradní termín)

13. – 31. 5. Plošné testování žáků 5. ročníku
Bez termínu Společný výlet 

do  hor s  polskými 
partnery

V rámci Projektu „Český les“  
připravujeme instalaci pali-
sády a popisné tabule.

ČERVEN
3. – 7  6. Škola v  přírodě, 

údolí říčky Setiny, 
Pustá Polom

Bez termínu Sportovní den

10. – 13. 6. prezentace školy ve  výtvarném 
centru Optys Opava, Masarykova 
třída

19. 6. Návštěva ve  škole (účastníci Celo-
krajské konference EVVO Ostrava)

20. 6. pedagogická rada
27. 6. Zahradní slavnost Vysvědčení 

(amfi teátr zahrady, 17.00 hod.)

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom na  tomto místě poděko-

vali rodičům i  dětem, účastníkům brigády 
na  projektu „ČESKÝ LES“, která se konala 
13. dubna 2013.

Díky usilovnému pracovnímu nasazení 
se nám podařilo dohnat skluz a plynule na-
vázat s dětmi výsadbou dřevin do připrave-
ného terénu. Velice si vaší pomoci ceníme.

Naše poděkování patří také paní Pavlí-
ně Vavrlové, která nám vydatně pomohla 
při prezentaci školy na  opavském Dni Země 
v  neděli 21. dubna 2013 na  Náměstí Osvo-
boditelů.

AKCE ŠKOLY DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU
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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 – 17 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

Duben 

Richlý Zdeněk (50 let)

Kremerová Bohumila (50 let)

Grigar Vilém (50 let)

Justichová Monika (50 let)

Olbrich Jan (50 let)

Škubníková Eva (55 let)

Matyášová Zdenka (55 let)

Gebauer Jiří (60 let)

Balová Vladimíra (60 let)

Grygarová Ludmila (65 let)

Hanák Josef (65 let)

Hanáková Drahomíra (85 let)

Květen 

Koláček Michal (50 let)

Ficková Jaroslava (55 let)

Weiss Miroslav (55 let)

Schindler Jan (60 let)

Chrásková Jana (65 let)

Romfeldová Věra (65 let)

Otipková Anna (75 let)

Vašková Marie (75 let)

 

Červen 

Kaláč Jiří (50 let)

Engliš Jiří (50 let)

Maiwald Pavel (55 let)

Cejpek Jaroslav (55 let)

Vrbická Milada (60 let)

Oklešťková Jindřiška (80 let)

4. 3. 2013 – Dosypání štěrku na ulici Vodárenská 
v boční uličce

11. 3. 2013 – Oprava zastávky u  cukrovaru

20. 3. 2013 – Jednání o možnostech rozšíření stá-
vající čističky odpadních vod ve Vávrovicích

9. 4. 2013 – Profesní školení řidičů zaměstnanců

12. 3. 2013 – Oprava špatných židlí a věšáků ve 
společenské místnosti ve Vávrovicích

15. 4. 2013 – Korekce obecní kroniky

19. 4. 2013 – Dodání ukradených poklopů kana-
lizačních vpustí

22. 4. 2013 – Pravidelné čištění komunikací

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ

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

kontaktujte úřad Městské části.

Blahopřejeme!

CELNICE MÁ NOVÉHO MAJITELE

Bývalá celnice u  hraničního přechodu do  Polska 

ve Vávrovicích má po letech chátrání nového majitele. 

Stala se jím fyzická osoba, která chce celou budovu 

zrekonstruovat a vybudovat 5 luxusních bytových jed-

notek. Tyto budou následně pronajímány zájemcům.

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN

Z technických důvodů dochází pro měsíce du-

ben a  květen letošního roku ke změně úředních 

hodin. V  uvedených měsících budou úřední ho-

diny každé pondělí od 15 do 18 hodin a dále pak 

v úterý a ve čtvrtek od 8 do 9 hodin.


