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KALENDÁŘ AKCÍ

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU – VÁVROVICE  

20. 12. 2013, 18:00, v parku ve Vávrovicích   

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU – DRŽKOVICE  

23. 12. 2013, 17:00, u Kulturního domu Držkovice

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU – PALHANEC  
24. 12. 2013, 14:00, u hasičské zbrojnice na Palhanci  

SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK 
27.12. 2013, 13:30 (sraz 13:15), hřiště Vávrovice 

Startovné 50 Kč/osoba. Pro hráče bude připravené jídlo, čaj a svařák v ceně startovného.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE PRO VEŘEJNOST
27. 12. 2013, 14:00 hod., Sokolovna Vávrovice

Tato akce je určena pro hráče, kteří nehrají žádnou soutěž ve stolním tenise.  Startovné 50 Kč. Přihlášky  

na e-mailu: sokolvavrovice@seznam.cz nebo u Ivo Schreiera (tel. 732 582 808) do 26. 12. 2013.

PLES SDH DRŽKOVICE
11. 1. 2014, 20:00 hod., sál KD v Držkovicích

PLES TJ SOKOL VÁVROVICE
24. 1. 2014, 20:00 hod., sál sokolovny ve Vávrovicích

SNĚHOVÝ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ 

25.1. 2014, 12:15 (sraz ve 12:00), hřiště Vávrovice 

Startovné 450 Kč/tým. Přihlášky se přijímají na e-mailu kjimmy@seznam.cz nebo 

telefonicky na čísle 737 552 054. Maximální počet přihlášených družstev může být 8!

PLES MĚSTSKÉ ČÁSTI VÁVROVICE  

 15. 2. 2014, 19:30 hod., sál Sokolovny ve Vávrovicích  
Hraje: Leon a Hanka

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

blíží se konec kalendářního roku a každý 

z  nás pomalu rekapituluje, co všechno stihl 

v roce stávajícím a přemýšlí nad rokem novým.

V naší městské části se toho událo poměr-

ně hodně. Kromě třicítky kulturních a  spor-

tovních akcí se po letech našich žádostí po-

dařilo opravit silnici K  Celnici, novou fasádu 

dostala Sokolovna, opraven byl přilehlý srub 

a  postavena dráha pro trénink hasičů. Drob-

ných oprav a modernizací se dočkal i Dům 

služeb ve Vávrovicích a Kulturní dům v Držko-

vicích. Řada investic je připravena i pro příští 

rok, podrobnosti v článku o jednáních zastu-

pitelstva.

Asi největší událostí tohoto roku je však 

výstavba nového závodu firmy Mondelēz 

(Opavia), na které se již začalo pracovat. Vznik 

nových pracovních 

míst je dobrou zprá-

vou pro široké okolí.

Za celoroční 

práci bych chtěl po-

děkovat našim pra-

covníkům a  zastu-

pitelům, bez jejichž 

pomoci by mnoho 

úkolů a plánů bylo jen těžko realizovatelných.

Rád bych Vás touto cestou pozval na se-

tkání u vánočních stromů. Všem, kterým 

nebudu moci popřát na těchto setkáních 

osobně, přeji pohodové a klidné Vánoce a vše 

nejlepší do nadcházejícího roku 2014.

starosta
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TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA
Po  roce opět proběhne pod záštitou Charity 

Opava Tříkrálová sbírka. Skupinky Tří králů budou 

obcházet domácnosti v termínu od 1. do 13. led-

na 2014. V každé skupině koledníků je doprovod 

osoby starší 15 let s řádně vyplněnou průkazkou 

a zapečetěnou pokladničkou.

Výnos z Tříkrálové sbírky Charity Opa-

va byl v loňském roce použit na zkvalitnění 

péče o seniory. Bylo zrekonstruováno celé 

patro v domě na Kylešovské ulici, díky če-

muž se mohl přestěhovat denní stacionář 

pro seniory do  kvalitnějšího prostředí s  výrazně 

lepším zázemím. Dále byla zajištěna rekonstrukce 

rozvodů teplé vody pro nevidomé klienty ve Vlaš-

tovičkách, které již byly v havarijním stavu. Klien-

tům střediska chráněného bydlení byly díky Vaší 

štědrosti lépe vybaveny byty nábytkem a  zbylo 

i na dotování provozu mateřského centra Neškola.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2014 je určen na za-

koupení zdravotnického materiálu, jako je lineární 

dávkovač na  morfi um, kyslíkový konce-

trátor a  jiné pomůcky, zakoupení přístro-

je na  odsávání a  snížení tepelné zátěže 

v  keramické dílně. Dále na  opravu střech 

Chráněného a  podporovaného bydlení 

a na provoz mateřského centra Neškola.

Pokladničky koledníků budou zapečetěny 

na  místím obecním úřadě, následně budou 

rozpečetěny a hotovost bude po ukončení sbír-

ky přepočítána.
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Třicáté jednání zastupitelstva se uskuteč-

nilo 30. září 2013 za účasti osmi zastupitelů, jeden 

byl omluven.

Předsedající seznámil zastupitele s  průběhem 

probíhajících investičních akcí - nákupu židlí do klu-

bovny Domu služeb ve Vávrovicích, nákupu výzbroje 

pro zásahovou jednotku SDH Palhanec, předání zre-

konstruované komunikace K Celnici, dodání projek-

tové dokumentace obecního rozhlasu a  opravách 

silničního příkopu u ulice Vávrovická.

Dále byla paní Lucií Beckovou předložena kroni-

ka za období 2010 - 2012 a místostarosta Jiří Kore-

ník přednesl zprávu o činnosti úřadu.

Závěr patřil tradičně dotazům, připomínkám 

a podnětům. Diskutovalo se tak o možnosti umístě-

ní kontejneru na plechovky, výstavbě závodu Mon-

delēz (Opavia) a distribuci kompostérů.

Jedenatřicáté jednání zastupitelstva se 

uskutečnilo 4. listopadu 2013 za účasti sedmi zastu-

pitelů, dva byli omluveni.

Zastupitelé schválili nákup vánočního osvět-

lení, které bude využíváno na  vánočním stromě 

na Palhanci. Následoval nejdůležitější bod jednání 

- připravované investiční akce pro rok 2014.

V  příštím roce by se z  rozpočtu městské části 

měla opravit fasáda Domu služeb ve  Vávrovicích, 

opraven by měl být taneční parket v areálu Sokolov-

ny ve Vávrovicích, dokončena by měla být výstavba 

a úpravy okolo zpevněné plochy pro výcvik hasičů 

ve stejném areálu a vystavěno odpočinkové místo 

u cyklostezky v katastrálním území Držkovice.

Žádost na profi nancování z rozpočtu Statutár-

ního města Opava pak bude podána na tři investiční 

akce – výstavbu veřejného rozhlasu v celé městské 

části (aktuálně je již hotový projekt), výstavbu Mul-

ZASTUPITELSTVA

Termíny zastupitelstev v roce 2014: 
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.

tifunkčního domu na Palhanci (vydáno stavebního 

povolení) a dokončení chodníků na ulici Vávrovická 

na Karlovci (rovněž vydáno stavební povolení).

Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o připravo-

vaných investicích.

Dále předsedající předložil zastupitelům návrh 

o umístění třiceti kontejnerů na sběr biologického 

odpadu v  celé městské části. Kontejnery budou 

rozmístěny v březnu 2014 a jejich svoz bude hrazen 

z  rozpočtu Statutárního města Opava. Kontejne-

ry hnědé barvy budou sloužit na  zahradní odpad 

(tráva, drobné větve, listí). Zastupitelé tento návrh 

jednohlasně schválili.

Dvaatřicáté jednání zastupitelstva se 

uskutečnilo 9. prosince 2013 za účasti osmi zastu-

pitelů, jedne byl omluven.

Zastupitelé schválili zvýšení ceny stočného 

o  1  Kč/m3, návrh rozpočtu pro rok 2014 ve  výši 

3.672.000 Kč, dotace občanským sdružením  na rok 

2014 ve výši 220.000 Kč viz následující strana a ce-

ník poplatků a služeb městské části pro rok 2014. 

Všechny tyto body programu byly přijaty jednohlas-

ně.

Dále byly schváleny termíny zastupitelstev pro 

příští rok, celkem budou zastupitelé zasedat osm-

krát a v říjnu 2014 budou na programu komunální 

volby, které určí nové obsazení zastupitelstva.

Závěr schůze patřil tradičně zprávě o  činnosti 

úřadu a volné diskuzi.
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Od  1.1.2014 dochází ve  Vávrovicích 

ke zvýšení ceny stočného o 1 Kč/m3. Důvodem 

je zvýšení cen služeb, oprav a údržby.

Zároveň dochází ke  snížení množství 

fakturovaného objemu odpadních vod pro 

ty, kteří neplatí vodné, ale využívají vlastní 

studny. Množství odpadní vody bylo sníženo 

z 40 na 35 m3 na osobu a rok.

I přes mírné navýšení cen je stočné ve 

Vávrovicích nižší než na Palhanci a Karlovci, 

kde je kanalizace ve správě SmVaK.

Čistička ve Vávrovicích je ve správě 

Statutárního města Opava a náklady na 

její provoz jsou tak minimalizovány, což 

se promítá do konečných cen placených 

spotřebiteli.

CENY STOČNÉHO
Položka Kč

Elektrická energie 170.000

Mzda správce ČOV vč. poj. 114.000

Služby 105.000

Oprava a údržba 98.000

Ochranné pomůcky 2.000

Prádlo, oděv, obuv 2.000

Materiál 3.000

Výkony telekomunikací 3.000

Režijní náklady 40.000

Náklady celkem 537.500

Množství odvedených odp. vod (m3) 21 500

Cena za 1 m3 bez DPH /
 s 15% DPH 25,00/28,75

majitelé čističek bez DPH / 
s 15% DPH 12,50/14,35

KALKULACE STOČNÉHO PRO ROK 2014

Dotace občanským sdružením pro rok 2014

Občanské sdružení Kč
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Sbor dobrovolných hasičů Držkovice
8.000

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Sbor dobrovolných hasičů Palhanec
8.000

Sbor dobrovolných hasičů Vávrovice 

organizační jednotka sdružení se sídlem ve Vávrovicích
35.000

TJ Palhanec, občanské sdružení se sídlem v Opavě 25.000

Fotbalový klub NOVA Vávrovice, občanské sdružení 84.000

Tělocvičná jednota SOKOL Vávrovice 10.000

Volejbalový klub Karlovec Vodárenská, občanské sdružení 23.000

Myslivecké sdružení Opavice, se sídlem ve Vávrovicích 5.0000

Rybářská parta hic z Vávrovic, občanské sdružení 7.000

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

Celkem 220.000
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OPAVA – VÁVROVICE KM 42,500 – 43,900, OCHRANNÁ HRÁZ PB
Povodí Odry, s.p., jako správce toku Opava, si 

nechal po  ničivých záplavách v  r. 1997 zpracovat 

„Studii odtokových poměrů řeky Opavy“, která 

popisuje současný stav toku a  současně navrhuje 

protipovodňová opatření v jednotlivých lokalitách.

Na základě této studie byl vypracován v r. 2005 

fi rmou Lesprojekt Krnov s.r.o. návrh technického 

řešení na  protipovodňovou ochranu městské části 

Vávrovice původně na dvacetiletou vodu, v násle-

dujícím roce byl tento přepracován na ochranu před 

stoletou vodou.

Vzhledem k  tomu, že se jedná o  úsek toku 

tvořící státní hranici mezi Českou a Polskou repub-

likou, musí být projektová dokumentace a  každá 

další změna technického řešení vždy projednána 

a schválena polskou stranou.

V  r. 2008 byla vypracována dokumentace pro 

územní rozhodnutí. Při projednávání s vlastníky po-

zemků však vyjádřilo několik vlastníků nesouhlasné 

stanovisko, proto musela být provedena změna 

technického řešení, která vyvolala zvýšené fi nanční 

náklady. Na základě této skutečnosti bylo nutno po-

žádat o nový strategický posudek, který by posoudil 

ekonomickou výhodnost akce (akce má být hrazena 

z dotačního programu protipovodňových opatření). 

V r. 2010 správce toku obdržel kladný strategický po-

sudek pro tuto variantu, na jehož základě proběhlo 

nové projednávání s vlastníky pozemků, v r. 2011 se 

podařilo získat souhlasná stanoviska všech dotčených 

vlastníků. V současné době se připravuje aktualizace 

dokumentace pro územní rozhodnutí.

Navrženy jsou zemní hráze a  železobetonové 

opěrné zdi, jejichž celková délka je cca 1 800 m, pro 

odvedení vnitřních vod bude vybudováno celkem 

7 hrázových propustí zajištěných zpětnou klapkou 

nebo uzávěrem, se kterými bude v  případě reali-

zace stavby obec sama operativně manipulovat. 

Pro zlepšení odtoku při rozlivech na polské straně 

budou vybudovány dva inundační mosty, které se 

nachází na  polském území, proto byla v  letošním 

roce uzavřena smlouva s polskou fi rmou na vypra-

cování realizační projektové dokumentace a vyříze-

ní stavebního povolení pro tento objekt.

Výstavbu ochranné hráze ve Vávrovicích navr-

hujeme zařadit do  III. etapy dotačního programu 

MZe protipovodňových opatření, jehož schválení se 

předpokládá v r. 2014, a který také reálně uvažuje 

o fi nanční spoluúčasti chráněného subjektu.  Roz-

počtový náklad připravované akce činí v současné 

době přibližně 60 mil. Kč, od r. 2005 do dnešního 

dne bylo vynaloženo z  vlastních zdrojů investora 

na přípravu akce cca 1,2 mil. Kč. 

Jana Halfarová
Povodí Odry,  s.p. – závod Opava

Období vegetačního klidu bylo využito pro 
kácení suchých stromů a  stromů ve  špatném 
zdravotním stavu.

Pokáceny byly dva suché smrky v  parku 
ve Vávrovicích, jedna suchá bříza u hřiště a lípa 
před Sokolovnou ve Vávrovicích.

Všechny uvedené stromy byly pokáceny na 
základě  povolení Odboru životního prostředí 
Magistrátu města Opava.

V jarních měsících budou odfrézovány staré 
pařezy před Sokolovnou a následně bude prove-
dena nová výsadba.

KÁCENÍ STROMŮ
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Mnohým obyvatelům naší obce asi bylo div-
né, co začalo vznikat během měsíce listopadu 
v prostoru mezi hasičskou zbrojnicí a Sokolovnou. 
Za  vydatné podpory ÚMČ, který nám uhradil 
nákup materiálu, jsme si svépomocí vybudovali 
pevnou základnu pro nácvik požárního sportu pro 
všechny věkové kategorie.

 V průběhu téměř celého měsíce jsme na  této 
akci odpracovali 430 hodin. Z toho zhruba 90 hodin 
to byla naše mládež. Tato akce ovšem není zdaleka 
ukončena. Základnu máme hotovou, ale na jaře nás 
ještě čekají fi nální terénní úpravy.

Všem, kteří jakkoli pomohli nebo podpořili tuto 
akci, bychom chtěli poděkovat. Doufáme, že se opět 
v tak plném počtu sejdeme i na jarním dokončování.

Blíží se konec roku, ale za  chvíli začíná nový. 
Chtěla bych vám všem popřát hodně zdravíčka, 

štěstíčka, rodinnou pohodu a moc dobrých lidí ko-
lem sebe.

To jsou nejdůležitější věci, které člověk potřebu-
je k životu.  

Za výbor SDH Vávrovice 
Anna Chryczyková

SDH – ZÁVODNÍ DRÁHA

INVESTICE V ROCE 2013
Na investiční akce bylo z rozpočtu Měst-

ské části Vávrovice v roce 2013 vydáno 

1.101.579 Kč.

Finančně nejnáročnější investicí byla 

oprava Sokolovny ve Vávrovicích – opra-

va fasády, vyčištění střechy, výměna dve-

ří opláštění srubu a zřízení samostatné 

přípojky plynu. Celkem tyto úpravy stály 

731.110 Kč.

Druhou největší investicí bylo čištění pří-

kopů mezi Vávrovicemi a Palhancem, které si 

vyžádalo 117.000 Kč.

Opravy v Domě služeb ve Vávrovicích při-

šly na 91.567 Kč – opraveny byly podlahy, 

stěny, stoly a zakoupeny nové židle.

Cena opravy buňek na hřišti ve Vávro-

vicích, kde bylo opraveno obložení, byla 

29.606 Kč.

Úpravy v hasičských zbrojnicích ve Vávro-

vicích a na Palhanci včetně materiálu na dláž-

děnou plochu pro nácvik požárního sportu 

vyšly na 26.348 Kč.

Opraveny byly také podlahy v Kulturním 

domě v Držkovicích (20.000 Kč), zadána pro-

jektová dokumentace na bezdrátový rozhlas 

(55.902  Kč) a  opravena dmychadla čističky 

odpadních vod ve Vávrovicích (30.046 Kč).

Jednoznačně největší investicí byla 

oprava ulice K Celnici, která byla financová-

na Správou a údržbou silnic (3.800.000 Kč) 

a oprava přilehlých chodníků (1.800.000 Kč), 

kterou financovalo Statutární město Opava.



Opavský závod, který stojí u nás ve Vávro-
vicích, čeká přírůstek v  podobě nové tovární 
haly s  pěti novými linkami. Výroba sušenek 
má u nás velkou tradici - historie společnosti 
sahá do roku 1840, kdy byla v Opavě založena 
firma Theodor Fiedor. 

Současný vlastník, kterým je americká 
potravinářská společnost Mondelēz Interna-
tional, vybíral místo pro novou halu z  více 
nabídek z celé Evropy.

Uspěla právě Opava, jejíž závod je jedním 
z  nejefektivnějších v  Evropě. Důležitým fak-
torem výběru tohoto místa byla i kvalifikova-
ná pracovní síla z  Moravskoslezského kraje. 
Sušenky a  cukrovinky, jako jsou například 
Fidorky, Milka Crispello, Bebe Dobré ráno, 
Zlaté oplatky atd., všichni jistě dobře známe 
a pochutnávají si na nich lidé nejen u nás ale 
z celé Evropy. 

Výroba sušenek dá nyní vzniknout 
dalším více než 200 pracovním místům. 

Podle ředitele závodu Slavomíra Pudi-
še bude většinou zájem o  pracovníky se 
středním odborným vzděláním v  potravi-
nářských a technických oborech, ale práci 
zde najdou i  nástrojáři, elektromechanici 
či údržbáři. 

Příležitost dostanou také místní do-
davatelé, především dodavatelé mouky 
a cukru. Lidé se budou moci na nové pozice 
hlásit nejdříve ke  konci roku 2014, dokon-
čení výstavby haly a  start nové výroby je 
plánován na druhou polovinu roku 2015.

Město Opava i  Moravskoslezský kraj 
projekt dlouhodobě podporují – například 
kraj se zavázal, že zlepší dopravní dostup-
nost areálu. Primátor Zdeněk Jirásek ozna-
čil tuto investici za  zásadní krok při řešení 
nezaměstnanosti v našem regionu.

Zdeňka Kavanová
Mondelēz CR Biscuit Production s.r.o. 

provozovna Opava

8

OPAVSKÁ TOVÁRNA NA SUŠENKY BUDE ROZŠÍŘENA O NOVOU HALU

Takto to bude vypadat, až opavské továrně na sušenky
přibude nová hala (současná hala s vizualizací haly nové)
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Rok 2013 byl pro vávrovickou školu rokem „skliz-
ně“ úspěchů.  A to ve všech směrech. Dvěma význam-
nými projekty škola získala půl milionu korun, které 
využila jednak na  zlepšení vzdělávacích podmínek 
v  oblasti vybavenosti  technikou (interaktivní tabu-
le, notebooky, dataprojektory, diktafony) a  jednak 
na realizaci projektu ukázky výsadby ekosystému lesa, 
skalky a  louky na své školní zahradě. Díky druhému 
jmenovanému projektu se ve škole také vybavili mo-
derním zahradním nářadím, sloužícím k údržbě.

I v oblasti vzdělávání se škole dostalo výborného 
hodnocení ze strany České školní inspekce, která z kraje 
roku provedla ve škole pravidelnou kontrolní činnost.

Žáci školy za svou práci v oblasti trvale udržitelné-
ho rozvoje obhájili na další dvouleté období meziná-
rodní titul Ekoškola, který si v červnu převzali v Praze.

V listopadu pak zástupci školy prezentovali v Praze 
všechny Ekoškoly v republice na celostátní konferenci 
Propojme se!, která se nesla v duchu spolupráce škol 
a obcí na změnách prostředí. Obou pražských akcí se 
společně s delegací školy účastnil také starosta měst-
ské části, pan Miroslav Kořistka, který zde vystoupil 
v panelové diskuzi.

Proti minulému školnímu roku stoupl počet žáků 
školy o 7 na celkových 44, což pro školu znamená, že 
již nemusela žádat zřizovatele o výjimku. Velký zájem 
o přijetí však nemohli uspokojit v oblasti předškolního 
vzdělávání, kde kapacitou třídy MŠ nebyli  schopni po-
krýt skutečnou poptávku rodičů po volných místech.

Za  úspěch lze považovat také řadu tradičních 
školních svátků a  akcí, které při veškeré vytíženosti, 
všichni pracovníci školy s dětmi zvládli na výbornou. 
Za všechny lze jmenovat například udržování lidových 
tradic v podobě Masopustního průvodu, dětských ve-
selic (Karnevaly a dny dětí), týdenní pobyt dětí ve ško-
le v přírodě nebo organizaci Světového dne Ekoškol či 
Slavnost světla. Stranou nezůstalo ani prohlubování 

mezinárodní spolupráce s partnerskou školou v polské 
Ratiboři.

V oblasti prezentace pak škola úspěšně obnovila 
své internetové stránky, stala se hostitelem skupin 
návštěvníků z řad laické i odborné veřejnosti (exkurze 
Klubu skalničkářů, Spolku přátel výtvarného umění 
Kroměřížska nebo účastníků Celokrajské konference 
EVVO). Své úspěchy prezentovala v periodickém i od-
borném tisku a v televizi (Okénko, Region, Přírodověd-
ný zpravodaj, Učitelské noviny, TV Polar).

Na poli péče o životní prostředí se škola, spolu s ob-
čany všech částí Vávrovic, velmi aktivně podílela na roz-
voji odpadové kampaně. Velká část občanů městské 
části  již se školou spolupracuje a odevzdává vybrané 
druhy odpadů právě do školy, čímž ji podporují nejen 
v oblasti vzdělávání k ochraně životního prostředí, ale 
také fi nančně. Škola si tak, za získané body ve sběru 
elektroodpadu, pořídila audiosoupravu a herní vyba-
vení. Úspěšně probíhala také spolupráce se společností 
Femont a Ritschny zaměřená na sběr starého papíru.

A  jaké plány mají školáci do roku 2014? Na  jaře 
chtějí provést stavební rekonstrukci garáže na školním 
dvoře a proměnit ji v objekt se skladovacími prosto-
rami a letní učebnou. A půjde skutečně o výjimečnou 
rekonstrukci. Dále je v plánu obnova a doplnění škol-
ního infocentra novou technikou nebo ve spolupráci 
se sponzorem úprava zahradního altánu na  učebnu 
v přírodě. Ve spolupráci s úřadem městské části se žáci 
mají podílet na proměně veřejného prostranství ve Vá-
vrovicích.

V  souvislosti s  blížícími se Vánočními svátky 
a  oslavou konce kalendářního roku děkujeme všem 
rodičům a partnerům za podporu a přízeň, přejeme 
poklidné prožití Vánoc a úspěšné vykročení do nového 
roku. Na předvánoční setkání s občany se těšíme ještě 
20. prosince v 18 hodin u Vánočního stromu při již tra-
dičním vystoupení žáků školy.

ŠKOLNÍ  OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013 
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VELKÝ MIKULÁŠSKÝ HON
Opět po roce MS Opavice se sídlem ve Vávrovicích 

pořádalo hon na drobnou zvěř. Počasí přálo, protože 

bylo mírně pod mrakem a občas vykouklo sluníčko, 

negativem byl místy prudký vítr.

 Na hon došlo 10 střelců – Jaroslav Bohačík, Anto-

nín Režnar, Aleš Král, Jakub Morbitzer, Antonín Herber, 

Jiří Trávníček, Oldřich Slanina, Milan Pustějovský (MS 

Opavice), Jiří Bolík (MS Holasovice), Jan Kmínek (MS 

Zátor), 8 honců - Miroslav Pavlík, Miloslav Satke ml., 

Petr Král, Lukáš Travníček, Petr Zalibor, Lucka Kozáková, 

David Kuchař, Bohuslav Lukáš a 4 lovečtí psi.

Počet myslivců byl stejně jako před rokem malý. Na 

hon se počítá minimálně s 20 střelci, proto letos opět 

musel náš hospodář improvizovat při výběru způsobu 

lovu. Tento rok se lovilo v honitbách na Palhanci - na 

rybnících, u mlýna, v lesíku, v pískovně a na Tumově 

ODKLÍZENÍ SNĚHU NA CHODNÍCÍCH
Stejně jako v loňském roce se budou pracovníci 

městské části snažit odklízet sníh na chodnících. „Chtě-
li bychom tímto požádat všechny spoluobčany, aby 
přesto pomohli s odklízením sněhu na chodnících před 
svými domy,“ uvedl starosta Miroslav Kořistka a dodal: 
„Zároveň žádáme motoristy, aby v tomto období svá 
auta pokud možno nestavěli na krajích silnic.“

NOVÉ KONTEJNERY
U ZŠ a MŠ Vávrovice stojí nově kontejner TEX-

TIL ECO pro odložení nepotřebného oblečení, obu-
vi a hraček. Vhozené věci poslouží nejen dalším 
lidem, ale pomáhají i ekologickému využití ma-
teriálu a vytvoření pracovních míst po celé zemi.

Nový červený kontejner určený na drobný 
elektroodpad pak stojí naproti Ski Servisu Ja-
glarz na Palhanci.

poli. Bylo odloveno: 1 liška, 1 zajíc  a 8 bažantů. Hon se 

neobešel bez problémů, ve druhé leči se objevila kon-

trola Policie ČR, která nám o hodinu prodloužila hon, 

dále se nám jedna paní s výmarským ohařem prošla 

části vodárenského lesíka (čímž nám vyhnala zvěř) 

před námi a pokračovala by dále, kdybychom ji zdvořile 

nepoprosili, aby dbala svoji bezpečnosti. 

Hon byl podařený. Všichni jsme se přesunuli do 

Kulturního domu ve Vlaštovičkách. Nejdříve jsme si po-

chutnali na výborném jídle, které připravila paní Jana 

Režnarová. Dále proběhlo vyhlášení krále honu, kterým 

se stal pana Jiří Bolík z Holasovic. Poté proběhl tradiční 

myslivecký soud, kterému se nevyhnul nikdo v sále. Po-

sledním bodem programu byla tombola, ve které bylo 

21 cen a každý v sále si aspoň pro jednu zašel. 

Jakub Morbitzer,
předseda Mysliveckého sdružení Opavice

0
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AGROZEM OPAVA

Firma Agrozem Opava vznikla v roce 1999 jako 

společnost dvou fyzických osob podnikajících na zá-

kladě živnostenských oprávnění.

Postupným vývojem došlo v roce 2004 k založení 

nové nástupnické společnosti Agrozem Opava, s.r.o, 

která pokračuje ve stejné činnosti.

V roce 2007 se fi rma přestěhovala do nově vy-

budovaných prostor. Skladovací hala a zároveň sídlo 

fi rmy je v Městské části Vávrovice na ulici Vávrovické.

Stěžejní činností fi rmy je prodej náhradních dílů 

na zemědělské stroje. Další nezanedbatelnou částí 

je prodej strojních součástí a jejich příslušenství ne-

jen pro výrobní strojírenské a potravinářské fi rmy 

našeho regionu, ale také pro širokou veřejnost.

Existuje velké množství výrobců na různorodé 

potřeby zemědělců. V oblasti zemědělských strojů 

dlouhodobě spolupracujeme s fi rmami Agrostroj 

Pelhřimov, Kuhn, N.O.P.O.Z.M. Slatiňany, Sukov, 

Bystroň, Amazone, Fliegl , ZDT Nové Veselí  a další.

Náhradní díly na zemědělské stroje nabízí-

me pro tuzemské i zahraniční značky v originále 

i v kvalitní náhradě. Momentálně držíme skladem 

přes 20 000 položek, mezi které patří např.  řeme-

ny, řemenice, ložiska, gufera, manžety, O-kroužky, 

segerové pojistky, ertalon, textit, hadicové spojky, 

hadice, mazací technika, řetězy, hydraulika, ocelová 

lana, autobaterie, oleje, maziva, spojovací materiál, 

pneumatiky a další.

Zakoupit u nás můžete za výhodné ceny také 

zahradnické nářadí a zahradní techniku – sekačky, 

čerpadla, techniku pro jezírka především od fi rmy 

AL-KO a to včetně náhradních dílů.

Nejen pro domácí kutily nabízíme široký sorti-

ment nářadí a dílenského vybavení od fi rem Madal 

Bal a Gola.

Pro nejmenší máme rozsáhlý sortiment hraček 

BRUDER – věrné kopie nejen zemědělské techniky.

Více o nabízeném sortimentu naleznete na 

www.agrozem.cz, případně se neváhejte osobně 

zastavit v naší skladovací hale – rádi Vás provedeme!  

Celý kolektiv pracovníků Vám přeje klidné proži-

tí vánočních svátků a šťastný rok 2014.

1



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

prosinec 

Ondruch Zbyněk (50 let)

Ludwigová Jaroslava (50 let)

Schreier Zdeněk (70 let)

Prusková Anežka (70 let)

Mařádková Elfrída (75 let)

Rosmanit Günter (75 let)

leden 

Ludwig Kamil (50 let)

Heider Karel (55 let)

Novotný Ivo (55 let)

Záhumenská Jarmila (60 let)

Dušková Alena (60 let)

Komárek Radoslav (60 let)

Fuchsíková Alena (70 let)

Klapetková Ludmila (70 let)

Fričová Jarmila (70 let)

Olbrich Adolf (75 let)

Kořistka Erich (75 let)

Hlaváčová Alžběta (94 let)

Hadámková Marie (95 let)

únor
Lagan Karel (60 let)

Matyáš Petr (65 let)

Dehner Ladislav (65 let)

Otýpková Jarmila (70 let)

1. 10. 2013 – Schůzka starostů na Magistrátu 
města Opavy, projednání možnosti navýšení roz-
počtů městských částí.

17. 10. 2013 – Projednávání nového rozhlasu 
a varovného systému.

30. 10. 2013 – Namalovány nové čáry na asfalto-
vém koberci na ulici K Celnici

1. 11. 2013 – Nové osvětlení na rohu Sokolovny.

5. 11. 2013 – Vysekání příkopů kolem cesty od 
Palhance po Držkovice.

10. 11. 2013 – Instalace zátarasů proti sněhu 
u Opavie, na ulici Obecní a na ulici Novosvětská. 

1. 12. 2013 – Rozsvícení vánočních stromů.

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ

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

kontaktujte úřad Městské části.

Blahopřejeme!

POZVÁNKA
Srdečně zveme všechny občany k tradičnímu se-

tkání u vánočních stromů, termíny setkání naleznete 

v  kalendáři akcí na 2. straně tohoto Okénka. Setkání 

pořádá úřad Městské části Vávrovice, který zajišťuje 

občerstvení, organizačně vypomáhají SDH Palhanec, 

SDH Držkovice a Klub důchodců Vávrovice. Setkání ve 

Vávrovicích zpestří vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Vávrovice.

ÚŘEDNÍ HODINY BĚHEM SVÁTKŮ
V době od 23.12.2013 do 3.1.2014  bude úřad 

Městské části Vávrovice uzavřen. V nutných případech 

nás můžete kontaktovat na mobilních číslech uvede-

ných na konci této strany.


