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Začátek letošního roku byl opět ve znamení plesů, které se těšily hojné účasti.

Ples SDH Držkovice Ples Městské části Vávrovice

Ples TJ Sokol Vávrovice Dětský karneval



KALENDÁŘ AKCÍ

BADMINTONOVÝ TURNAJ – ČTYŘHRA  SMÍŠENÝCH  DVOJIC 
15. 3. 2014, 10:00 hod., Tenisové centru Opava na Karlovecké ulici

Pořádá TJ Sokol Vávrovice

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

Vávrovice (Držkovice, Karlovec, Palhanec, Vávrovice). 

Startovné: 100 Kč na osobu – nutno zaplatit do 13.3.2014 u Dany Schreierové.

Přihlášky budou přijímány od 1.3.2014 do 13.3.2014 na e-mailové adrese sokolvavrovice@seznam.cz.

Počet účastnících se párů je omezen (max. 24), systém hry Švýcar na 6-7 kol. Páry nad max. počet 

budou zařazeny jako náhradníci. Pro přihlášení rozhoduje čas přihlášení na uvedeném e-mailu.

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

18.00 hod. – předpokládaný konec turnaje při 24 párech a přesun po vlastní ose do Sokolovny ve                    

Vávrovicích, 18.30 hod. – vyhlášení výsledků + malé občerstvení.

VELIKONOČNÍ ZÁBAVA  
19. 4. 2014, 20:00 hod., KD Držkovice  

pořádá FK NOVA Vávrovice

MEMORIÁL VÁCLAVA LAIFERTA 

30. 4. 2014, 14:00 hod., fotbalové hřiště ve Vávrovicích  

pořádá FK NOVA Vávrovice

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
30. 4. 2014, 17:00 hod., areál Sokolovny ve Vávrovicích    

Pořádá KRPŠ Vávrovice

SOUTĚŽ JSDH O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA OPAVY  
18. 5. 2014, fotbalové hřiště ve Vávrovicích  

Pořádá SDH Vávrovice

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

Vážení spoluobčané,

prodlužující se den a vzrůstající teploty nám po 

mírné zimě avizují brzký příchod jara. Máme za sebou 

plesovou sezonu, během které u nás proběhly tři plesy 

s hojnou účastí a dobrou atmosférou. Samozřejmostí 

byl také karneval, na kterém se vyřádili naši nejmenší.

Přestože je zima, konaly se také dva fotbalové 

turnaje a šachový turnaj. Uskutečnily se výroční valné 

hromady všech SDH, v sobotu 8. března 2014 pak pro-

běhne nábor malých hasičů ve Vávrovicích.

Zastupitelé schválili rozpočet naší městské části, 

který bude letos ve výši 3.672.000 Kč. Kromě běžné-

ho provozu či dotací zastupitelé rozhodli také o třech 

větších investičních akcích. Oprava Kulturního domu 

v Držkovicích již probíhá, vyměněna byla kuchyň včet-

ně příslušenství, oklepány a znovu nahozeny byly místa 

s vlhkou omítkou a celý dům bude vymalován.

Dále chystáme opravu tanečního parketu v So-

kolovně ve Vávrovicích a zatravnění terénu okolo nové 

tréninkové plochy hasičů. Připravujeme rovněž výběro-

vé řízení na opravu fasády Domu služeb ve Vávrovicích 

včetně výměny vstup-

ních dveří.

Mimo to bude-

me žádat o dotace 

z  rozpočtu Statutár-

ního města Opava na 

zřízení bezdrátového 

obecního rozhlasu a 

výstavbu Multifunkč-

ního domu na Palhanci. Ten byl zařazen spolu se 

splaškovou kanalizací do strategického plánu roz-

voje města pro období 2014-2020.

Na přelomu března a dubna budou v naší 

městské části rozmístěny kontejnery a popelnice 

na zahradní odpad. Po dobu jednoho roku se bude 

testovat jejich provoz a na základě získaných zku-

šeností pak budou popelnice rozmístěny po celém 

městě.

starosta
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TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA

V lednu proběhla tradiční Tříkrálová sbírka po-

řádaná Charitou Opava. Do sbírky se zapojilo v ce-

lém okrese téměř tisíc koledníků, kteří vykoledovali 

1.520.198 Kč.

Vybrané fi nanční prostředky poslouží na zakou-

pení zdravotnického materiálu, pomohou zlepšit 

pracovní prostředí v chráněné keramické dílně, opraví 

se z nich dvě střechy Chráněného a podporovaného 

bydlení pro duševně nemocné a zbude i na provoz-

mateřského centra Neškola.

V naší městské části se vybralo necelých 

30.000 Kč – 18.741 Kč (Vávrovice), 3.166 Kč (Držko-

vice) a 7.925 Kč (Palhanec a Karlovec).

Charita Opava děkuje všem občanům za jejich 

štědrost a koledníkům za jejich ochotu a obětavost.j j
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Třiatřicáté jednání zastupitelstva se 

uskutečnilo 14. ledna 2014 za účasti všech devíti 

zastupitelů.

Nejdůležitějším bodem programu bylo schvá-

lení rozpočtu městské části, jehož základní para-

metry uvádíme níže.

Zastupitelé dále schválili investice fi nancova-

né z rozpočtu městské části pro rok 2014. Již pro-

bíhá oprava interiéru Kulturního domu v Držkovi-

cích, opraven bude taneční parket v Sokolovně ve 

Vávrovicích a nové fasády se dočká Dům služeb ve 

Vávrovicích.

Schváleny byly dotační smlouvy podle návr-

hu, který byl schválen na předcházejícím jednání 

zastupitelstva, následovala informace o činnosti 

úřadu a  diskuze, kdy byl vznesen požadavek na 

seřízení oken v Sokolovně a probíráno parková-

ní vozidel na ulicích a chodnících v naší městské 

části. Všechny body programu byly jednohlasně 

schváleny.

Čtyřiatřicáté jednání zastupitelstva se 

uskutečnilo  24. února 2014 za účasti sedmi zastu-

pitelů, dva byli omluveni. Předsedající přednesl 

zastupitelům návrh investičních akcí naší městské 

části, které budou zaneseny do strategického plá-

nu rozvoje Statutárního města Opava pro období 

2014-2020. Jedná se o  výstavbu Multifunkčního 

domu na Palhanci a výstavba splaškové kanaliza-

ce ve Vávrovicích.

Na schůzi byli zvoleni členové výběrové ko-

mise, která bude vyhodnocovat výsledky výbě-

rového řízení zakázky malého rozsahu na opravu 

fasády Domu služeb ve Vávrovicích.

Zhodnocen byl ples městské části, přednese-

na zpráva o činnosti úřadu a následovala volná 

diskuze.

Všechny body programu tohoto zastupitel-

stva byly jednohlasně schváleny.

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.

ORJ 0840 - VÁVROVICE 3.672

Zimní údržba komunikací 5

Veřejná zeleň (celkem) 360

Jarní a podzimni úklid (celkem) 25

Čistička odpadních vod (celkem) 497,5

Kaple - elektrická energie 1,5

Kulturní dům 152,5

Veřejné osvětlení (služby) 25

Občanské záležitosti (celkem) 79

Sportovní zařízení v majetku obce 223

Dětská hřiště (celkem) 35

Dotace - fotbal, sokol 142

Dotace - rybáři, myslivci 12

Dotace - klub rodičů 15

Dotace a dary - klub důchodců 15

Dotace - SDH 51

JSDH (celkem) 247

Zastupitelstvo (celkem) 768

Správa (celkem) 978,5

Okénko (služby, výkony spojů) 40

Částky jsou uvedeny v tisících Kč.

ROZPOČET MČ VÁVROVICE PRO ROK 2014
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30. ledna obdrže-

li školáci vysvědčení 

a  vzápětí opustili la-

vice, aby si užili spo-

jených pololetních 

a jarních prázdnin.

K  30. 9. 2013 

ve  škole ukončili projekt Český les, k  31. 10. 

projekt OPVK EU Peníze školám. K  oběma 

projektům již obdrželi kladné stanovisko k zá-

věrečným monitorovacím zprávám. Mimo běž-

né rozpočtové zdroje se tak, díky zmíněným 

projektům, podařilo obohatit rozpočet školy 

o 547 tis. Kč, což o desítky tisíc převyšuje roč-

ní neinvestiční výdaje školy. Tyto prostředky 

byly ve  valné většině využity na  moderniza-

ci vzdělávacích podmínek. Už nyní ve  škole 

pracují na  dalších dvou projektech. Jeden je 

zaměřen na veřejný prostor v obci a  je připra-

vován ve  spolupráci s  Úřadem městské části, 

ve  druhém jde o  spolupráci škol v  opavských 

městských částech v  oblasti environmentální-

ho vzdělávání.

Mimo zmíněné projekty se v  roce 2014 

uskuteční rekonstrukce garáže na školním dvo-

ře tak, aby vytvořila nejen estetický, ale zejmé-

na funkční prvek. Jde o stavbu, která se v roce 

2008 „vyhla“ celkové rekonstrukci.

Díky podpoře veřejnosti, a  to nejen oby-

vatel naší městské části, se projekt přeměny 

kanceláře na  Badatelnu mezi 38 přihlášenými 

projekty umístil na  pěkné třetí příčce. To zna-

mená, že jste svým hlasem přispěli k  získání 

7 tis. korun na  vzdělávací program, který si 

školáci vyberou z nabídky v  rámci mezinárod-

ŠKOLÁCI VSTOUPILI DO II. POLOLETÍ

ního vzdělávacího programu Ekoškola, v rámci 

něhož bylo toto veřejné hlasování provedeno 

za podpory společnosti IKEA. Za každý hlas dě-

kujeme.

Ve II. pololetí budou školáci navštěvovat pla-

vecký bazén, připravují program dalšího družeb-

ního pobytu na  Slovensku, úpravu zahradního 

altánu, realizaci další proutěné stavbičky a roz-

šíření učebny informatiky. Připravují si také pre-

zentační stánek na opavský Den Země, program 

na tradiční akci Noc ve škole s karnevalem.

V  příštím školním roce očekávají ve  ško-

le nárůst žáků na  základě výsledků zápisu 

do  1.  ročníku a  opět převyšující počet zájem-

ců o zápis do mateřské školy. Ten se uskuteční 

ve dnech 29. a 30. dubna 2014.

NÁBOR SDH VÁVROVICE

Chceš se naučit něco nového? Chceš na-

jít nové kamarády? Je Ti od 6 do 19 let? Tak 

pojď k nám! SDH Vávrovice bude přijímat dne 

8. března 2014 v době od 14 do 17 hodin nové 

členy!

A co se u nás naučíš? Požární útok vodou, 

mapové znaky, zdravovědu, hasičské štafety, 

topografii, ovládat technické prostředky a ha-

sící prostředky.

Nezabýváme se ale pouze hasičinou, těšit 

se můžeš na míčové hry, stolní hry, malování 

či výlety.

Sraz je u hasičské zbrojnice ve Vávrovicích, 

případné dotazy zodpoví Anna Chryczyková 

na telefonním čísle 725 053 157.

Všichni vedoucí mládeže a celý kolektiv 

SDH Vávrovice se těší na nové členy!
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12. ledna 2014 proběhla výroční valná 

hromada SDH Držkovice. Valnou hromadu 

zahájil starosta sboru Rudolf Tesař krátkým 

úvodem, následovala minuta ticha za  ze-

mřelé členy. Valné hromady se zúčastnilo 

28  členů což je 70 % a  valná hromada tak 

byla usnášeníschopná.

Následovalo uvítání hostů - za  okrsek 

Jiří Čech, za  ÚMČ Jiří Koreník, SDH Nepla-

chovice Jana Čechová, SDH Loděnice Libor 

Loser a  Marcela Dudysová, SDH Holasovice 

Jan Herber a  Milan Mičuda, SDH Palhanec 

Eduard Kolb, SDH Vávrovice Oldřich Rom-

feld, OSP Wiechovice Tadeusz Szumlevicz 

a  Tadeusz Marcinków, Dzierzkovice Josef 

Kabulok.

Starosta sboru v  krátkosti seznámil val-

nou hromadu s  programem schůze. Násled-

ně přednesl František Otipka zprávu o  čin-

nosti SDH za rok 2013, zprávu o hospodaření 

pokladník sboru Antonín Mařádek a  zprávu 

revizní komise Jiří Beneš. Byla provedena 

kontrola usnesení za  rok 2013 a  konstato-

váno, že všechny body usnesení za rok 2013 

byly splněny.

Valné hromadě byla představena nová 

členka sboru Pavlína Cibulková, která převez-

me vedení pokladny po Antonínu Mařádkovi.

Dále proběhla volba členů výboru SDH 

veřejným hlasováním. K  navrženým kan-

didátům nebyly vzneseny připomínky, byli 

zvoleni a  v  nově zvoleném výboru budou 

vykonávat tyto funkce: Rudolf Tesař (starosta 

sboru), František Otipka (jednatel), Pavlí-

na Cibulková (pokladník), Miroslav Kořistka 

(místostarosta), Pavel Malý (velitel sboru), 

Jiří Otipka (velitel jednotky), Karel Fiedler 

(preventista), David Otipka (revizor), Kamila 

Urbanská (kulturní referent).

Valná hromada zároveň zplnomocnila 

místostarostu Miroslava Kořistku, poklad-

ní Pavlínu Cibulkovou a  jednatele Františka 

Otipku pro přístup k  účtu u  Poštovní spoři-

telny.

Návrh plánu činnosti na rok 2014 předne-

sl Jaroslav Cibulka.

V  další části bylo projednáno téma od-

vodu příspěvku OSH – OSH navrhuje zvýšení 

ročního příspěvku z  50 na  100 Kč za  člena 

sboru. K  tomuto bodu promluvil Jiří Čech 

(delegát okrsku) a  rozebral hospodaře-

ní okresního výboru. Následovala diskuse 

k tomuto bodu s příspěvky těchto členů: Jiří 

Urbanský, Pavel Malý, Miroslav Kořistka, Jan 

Cibulka, Rudolf Tesař – všichni nesouhlasí se 

zvýšením. Valná hromada následně schvá-

lila, že delegát sboru na  okresní konferenci 

nebude souhlasit z  jakýmkoliv navýšením 

příspěvku OSH.

V  diskusi vystoupil Jiří Koreník za  ÚMČ, 

dále pak hosté se zdravicemi.

Proběhla také volba delegátů na okresní 

a okrskovou schůzi. Na okresní konferenci byl 

delegován místostarosta Miroslav Kořistka, 

na okrskovou schůzi pak Jiří Otipka st., David 

Otipka, František Otipka a Miroslav Kořistka. 

Závěrem valné hromady promluvil sta-

rosta Rudolf Tesař, poděkoval jménem výbo-

ru členům za  zvolení a  ukončil valnou hro-

madu. 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH DRŽKOVICE
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ŠACHOVÝ TURNAJ NA PALHANCI

Palhanečtí šachisté pořádali již 4. ročník 

šachového turnaje, který se konal v  restauraci 

„U lávky“ na přelomu roku.

Turnaje se zúčastnili šachisté z naší městské 

části 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 Zdeněk Midrla,

3. místo Roman Midrla.

Tito hráči obdrželi poháry, které poskytl 

obecní úřad naší městské části. Hlavními pořa-

dateli turnaje byli Jolana Vrbická, Robert Toška 

a Libor Straka.

SNĚHOVÝ TURNAJ

Poslední lednovou neděli se uskutečnil již 

5. ročník sněhového turnaje v malé kopané. Byl 

to jediný mrazivý víkend v letošní zimě, počasí 

se tedy vydařilo.

Tradičně se již zúčastnily týmy Mladých 

pušek, Holasovic, Kladivářů, Pivrnců a Lvíčat, 

které doplnily dva týmy z Opavy – Opaváci 

a Deportivo.

Letos byla změna herního systému, vzhle-

dem k 7 přihlášeným týmům se zvolil systém 

každý s  každým (2x 7minut) na dvou hřištích 

40 x 20 m. Novinkou byly samostatné nájez-

dy při nerozhodném výsledku, které nakonec 

hodně zamíchaly celkovým pořadím. Zároveň 

vymizelo riziko, že by o pořadí rozhodovalo 

skóre.

Hned od začátku šli po vítězství týmy Mla-

dých pušek a Holasovic a rozhodl jejich vzá-

jemný zápas, který lépe vyšel pro Mladé pušky. 

Na jejich vítězství nic nezměnil ani fakt, že v 

Vítězný tým Mladých pušek

posledním zápase prohráli s Kladiváři, kteří se 

díky této výhře protlačili na třetí místo. Z toho 

odsunuli Deportivo, které skončilo čtvrté díky 

lepšímu vzájemnému zápasu se Lvíčaty.

O předposlední fl ek si to rozdali Pivrnci 

a Opaváci, šťastnější byli o gól nakonec Pivrnci.

Nejlepším gólmanem byl zvolen Filip De-

hner z  Holasovic a nejlepším střelcem Zdeněk 

Put z Deportiva za 4 vstřelené branky.



Družstvo s dresy – Družstvo bez dresů 4:6 (1:4)

V  pátek 27.12. se uskutečnil každoroční 
Silvestrovský fotbálek. Počasí sice připomí-
nalo krásné jaro, slunce, bezvětří, příjemný 
vzduch, žádná zima, žádné dusno. K fotbálku 
se dostavilo 26 fotbalistů, převážně hráčů FK 
NOVA. Zápas byl po  dlouhé době vyrovnaný, 
šance se střídaly na  obou stranách, střelci 
neměli přímo ukázkový den, více se ukazo-
vali gólmani, zábrany a branková konstrukce. 
V úvodu zápasu se dostalo do vedení družstvo 
s  dresy, ale zbytek poločasu patřil soupeři, 
který vývoj otočil. Ve druhém poločase se ob-
raz hry nezměnil,  v úvodu bylo lepší družstvo 
bez dresů, ale branka nepadla dobrých 15 mi-
nut. Pak však vsítil tým bez dresů 2 branky 
a získal rozhodující náskok, který si udržel až 
do konce zápasu. Celý fotbálek provázel bez-
prostřední komentář Hynka Šnajdra přímo 

z hrací plochy a pak malá kulisa asi 10 diváků, 
což byla veliká škoda.

Na  závěr celého programu proběhla tra-
diční střelecká soutěž Silvestrovský úkop. 
Mezi nejlepších 5 střelců patřili Filip Mrusek, 
David Hanel, Jirka Vrána, Petr Fifeger a  Jiří 
Otipka.

 
Účastníci
Zleva nahoře: Přemysl Krčmařík, Jan Olb-

rich, Jonáš Zavřel, Jiří Otipka, Lukáš Scholzig, 
Jan Otipka, Patrik Košárek, David Hanel, Mar-
tin Repaský, Petr Fifeger, Michal Baartusek, 
Přemysl Valeček, Jiří Vrána

Zleva dole: Jiří Laifert, Jan Laifert, Dan 
šenk, Miroslav Rolný, Adam Rolný, Jirka Stra-
ka, Filip Mrusek, Luboš Foltýn, Hynek Šnajder, 
Roman Bartusek

Na fotce chybí: Jakub Morbitzer, Petr Král, 
Roman Lichovník
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SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK 2013
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Jezevec lesní je další šelma, která se vyskytuje 
na  území Mysliveckého sdružení Opavice. Jezevec je 
oproti lišce největší kunovitou šelmou. U nás se vysky-
tuje v  menším počtu, protože dává přednost lesům 
před polem. Jeho délka dosahuje až jednoho metru 
a váží až 20 kg. Oproti lišce je tedy o něco kratší, ale za to 
hřmotnější. Zdobí jej barvy černá, bílá a šedá.

Žije v noře, která je široká, chodby hodně spletité, 
pelech je uprostřed chodeb a bývá často na vyvýšených 
místech. Ve své noře má pořádek, trus a zbytky potravy 
nechává mimo noru. Přes zimu bývá více pasivní, hod-
ně odpočívá, využívá své tukové zásoby, které po celý 
rok schraňuje. Nejde tedy přímo o hibernaci.  

Jezevce můžete přes den spatřit pouze sporadicky, 
je totiž typický noční živočich. Vydává se za potravou 
za soumraku, do jeho jídelníčku patří hmyz, hlodavci, 
vejce, obojživelníci, plazi, semena, kořínky a  zbytky 
uhynulých zvířat, je tudíž všežravcem.

Jezevci jsou oproti lišce více sociální zvířata. Na ur-
čitém teritoriu žije skupina několika jedinců, kteří spolu 
žijí jako „rodina“, ale v určité hierarchii. Ta se samozřej-
mě odráží v  konzumaci potravy a  v  páření (chrutí). 
Březost samice trvá až 240 dní, pak se rodí 1-5 mláďat, 
obvykle v rozmezí mezi lednem a březnem. Mláďata 
vidí přibližně do jednoho měsíce, v letních měsících již 

bývají samostatné a do dvou let jsou dospělé. Na území 
našeho mysliveckého sdružení se pohybuje málo jedin-
ců, odhadujeme, že jich je do patnácti kusů. Především 
proto, že tu nejsou pro toto zvíře dobré podmínky k žití. 

Nejlepší podmínky by mohl mít v pískovně (na Pa-
lhanci či Vlaštovičkách), v křovinách u kolejí a ve Voda-
renském lesíku na Palhanci. Doba lovu je pouze od října 
do konce listopadu. Kromě čekané se ještě loví noro-
váním. Vzhledem k nebezpečnosti chodeb je to velice 
rizikové pro psa, který může být jezevcem zahrabán.

Dne 18.12. v 22:58 byl při přeběhu Krnovské ulice 
jeden jezevec sražen. Po  střetu byl okamžitě mrtvý 
a střet způsobil na vozidle škodu kolem 20 tisíc korun.

Jakub Morbitzer,
předseda Mysliveckého sdružení Opavice

JEZEVEC LESNÍ

OPRAVY V KULTURNÍM DOMĚ DRŽKOVICE
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V Kulturním domě v Držkovicích právě probí-
hají opravy vlhkých omítek, které byly oklepány 
a opraveny omítkou sanační, celá budova bude 
následně vymalována. Vyměněna bude také ku-
chyňská linka včetně příslušenství.

Kulturní dům je stále více využíván pro akce 
našich občanských sdružení i pro soukromé osla-
vy, ke větším opravám dochází po desetiletém 
provozu.
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RITSCHNY KOVOŠROT A SBĚRNÉ SUROVINY S.R.O.

Firma RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny s.r.o. 

dříve RITSCHNY s.r.o., vznikla v  březnu roku 

1994. Od úplného počátku své existence se ori-

entovala na výkup kovového odpadu, barevných 

kovů od fi rem opavského regionu. Postupně byla 

působnost rozšířena na okolní oblasti.

V  roce 2000 jsme odkoupením Severomo-

ravských sběrných surovin a.s. provozu Opava 

svou dosavadní činnost rozšířili o výkup papíru, 

skla, aku baterií a balící folií. Tuto činnost zajiš-

ťujeme na hlavním provoze a na 6 našich sběr-

nách a  dalších sběrných dvorech ve  spolupráci 

s obcemi Opavska.

Recyklace druhotných surovin je eko-

logický způsob nakládání s  odpady, který 

má pozitivní dopad na  budoucnost naší 

planety, stále více zatěžované nešetrným 

zacházením. Hledáte-li spolehlivého part-

nera pro zodpovědné zpracování kovů, pa-

píru, obalových fólií, plastů či skla, obraťte 

se na fi rmu RITSCHNY, specialistu na výkup 

a recyklaci sběrných surovin.    

Jak už napovídá název společnosti RITSCHNY 

kovošrot a sběrné suroviny, předmětem činnosti 

je výkup, recyklace a následný prodej železného 

šrotu a  druhotných sběrných surovin. Za  20 let 

svého působení na trhu si díky komplexní nabíd-

ce služeb fi rma vybudovala stabilní pozici a ote-

vřela 8 provozoven na  Opavsku a  Bruntálsku. 

Zkušení pracovníci zajišťují kromě standardních 

služeb sběrny také kompletní péči o odpado-

vé hospodářství řady dodavatelů.  

0

Výkup, ekologické zpraco-

vání a  prodej sběrných suro-

vin na  Opavsku a  Bruntálsku 

s centrálou v průmyslové zóně 

v Opavě Vávrovicích na ulici Vá-

vrovická č.p. 267/91
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Jsme držiteli mezinárod-

ně uznávaného certifi kátu 

ISO 9001 – Systém řízení 

jakosti v oboru sběru, třídění 

a prodeje kovového odpadu, 

papíru a barevných kovů a to již od roku 2007. 

Výkup a  recyklace kovošrotu a  barev-

ných kovů

Na všech pobočkách vykupujeme železný 

šrot, barevné kovy, papír i akubaterie, a to 

jak od občanů, tak i od fi rem ve větším objemu. 

Pravidelná úřední kalibrace vah je u nás samo-

zřejmostí. V případě velkého množství kovů ur-

čených pro ekologické zpracování jsme schopni 

zajistit i  nakládku a  odvoz kovošrotu přímo 

z  provozovny zákazníka, postaráme se i  o  pří-

padnou demontáž ocelových konstrukcí. Námi 

recyklované kovy nacházejí využití například 

v  ocelárnách a  slévárnách nejen v  rámci České 

republiky, ale v celé střední Evropě. 

Sběrový papír bude po recyklaci znovu 

užitečný

Kartony, vlnitá lepenka, noviny, časopisy, 

sešity, letáky,…a spousta dalších druhů papí-

ru najde své další využití poté, co je ekologicky 

zpracujeme. Recyklace sběrového papíru šetří 

nejen naše lesy, ale i energie a další suroviny po-

třebné na zpracování dřeva na papír. 

Vykupujeme a zpracováváme i obalové 

folie, další plasty a sklo

Pro mnohé výrobní a  obchodní společnosti 

zajišťujeme přistavení kontejnerů a  pravidelný 

odvoz obalových PE folií, dalších druhů plastů, 

odpadového bílého i barevného skla dle indivi-

duální domluvy.

Pro více informací o  službách společnosti 

RITSCHNY kovošrot a  sběrné suroviny navštivte 

webové stránky www.ritschny.cz nebo jednu 

z  mnoha poboček případně nás kontaktujte 

na telefoním čísle 553 793 283.

KONTEJNERY A POPELNICE NA BIOLOGICKÝ ODPAD

Statutární město Opava získalo z Operační-
ho programu životní prostředí dotaci na projekt 
Rozšíření separace ve městě Opava se zaměře-
ním na bioodpad. V rámci projektu Opava zís-
ká vozidlo pro svoz odpadů, hnědé kontejnery 
o  objemu 1100 l, odpadové nádoby o objemu 
120 l a štěpkovač.

Celkový rozpočet projektu je 5 mil. Kč a výše 
dotace z operačního fondu je 90 %.

Naše městská část byla vybrána pro pilotní 
projekt. Ten bude zahrnovat rozmístění 30 kon-
tejnerů na vybraných místech po celé městské 
části. V první fázi budou kontejnery umístěny na 
nezpevněných plochách a jejich umístění může 
být upraveno podle potřeb občanů. Kontejne-

ry budou vyváženy jednou týdně, pokud bude 
tato frekvence vývozu nevyhovující, bude taktéž 
upravena.

K dispozici bude dále 25 odpadových nádob, 
které získají zdarma občané naší městské části. 
Zájemci se mohou hlásit telefonicky u starosty 
Miroslava Kořistky (604 229 420) nebo místosta-
rosty Jiřího Koreníka (604  229  419). Popelnici 
získá prvních pětadvacet volajících.

Kontejnery i popelnice jsou určeny na za-
hradní odpad, nesmí se do nich vyhazovat zbyt-
ky jídel. Větve musí být nasekány nebo nadrceny 
na menší části.

Po roce bude celý projekt vyhodnocen a ná-
sledně by měl být rozšířen po celé Opavě.



Okénko do života Držkovic, Karlovce, Palhance a Vávrovic – 

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

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

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

Telefonické kontakty: 553 793 065 – 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

březen

Bialá Vladimíra (50 let)

Jirásko Josef (50 let)

Koláčková Renata (50 let)

Zajacová Magda (50 let)

Horáková Jana (50 let)

Malíková Ivana (50 let)

Kolarczyk Jiří (55 let)

Cibulka Jaroslav (60 let)

Fiedlerová Anna (70 let)

Sasová Anna (70 let)

Ficková Drahomíra (90 let)

Gogela František (90 let)

Polová Jiřina (92 let)

duben

Škrabalová Hana (50 let)

Zajac Vladimír (50 let)

Balcarová Jana (55 let)

Matějíček Petr (55 let)

Vegel Miroslav (60 let)

Kubesa Jiří (65 let)

Hruška Bruno (65 let)

Frič Václav (75 let)

Žůrková Marie (80 let)

15.1. 2014 – Frézování pařezů po vykácených stro-
mech u Sokolovny a v parku ve Vávrovicích.

21. 1. 2014 – Podání žádosti o dotaci na 13. slav-
nosti městské části.

22. 1. 2014 – Schůzka starostů všech městských 
částí na úřadě MČ Vávrovice.

23. 1. 2014 – Objednání potřebné výzbroje pro SDH 
Vávrovice – sací koš, savice, rozdělovač, oděvy.

4. 2. 2014 – Příprava zahradní techniky městské 
části před novou sezonou.

7. 2. 2014 – Tradiční setkání zástupců městské 
části s představiteli ZD Hraničář a polských souse-
dů v Kulturním domě v Držkovicích.

11. 2. 2014 – Setkání s kronikářkou, korekce kroniky.

21. 2. 2014 – Osazení nové trafostanice u student-
ských kolejí na Palhanci.

Z DIÁŘŮ NAŠICH ZASTUPITELŮ

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

kontaktujte úřad Městské části.

Blahopřejeme!

STROJNÍ ZAMETÁNÍ VOZOVEK

Vedoucí provozovny Čistota města Technic-

kých služeb Opava s.r.o. vydal harmonogram 

strojního zametání vozovek v příměstských 

částek Opavy pro rok 2014. Celá naše městská 

část bude uklízena vždy v průběhu jednoho 

dne. Úklid bude probíhat od dubna do října 

vždy jednou měsíčně v těchto termínech: 22.4., 

27.5., 24.6., 22.7., 26.8., 23.9. a 29.10.

V případě, že se čištění v uvedeném termínu 

nestihne, bude se pokračovat následující den.

POPLATEK ZE PSŮ

Úřad MČ Vávrovice upozorňuje všechny majitele 

psů, kteří ještě nezaplatili poplatek ze psů na letošní rok, 

že je splatný nejpozději do konce prvního čtvrtletí, tedy 

do 31. března 2014 na úřadu městské části!


