Kronika
městské části
Opava – Vávrovice
Moravskoslezský kraj, okr. Opava

2010-2014
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Miroslav Kořistka
starosta MČ 2010-2014

Tato kronika mapuje období od října 2010 do října 2014.
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Úvod
Po několika letech, kdy se kronika v naší MČ souvisle nevedla, začíná se nová historie
podrobněji psát od října 2010. Na tomto se dohodlo zastupitelstvo MČ, které bylo nově
zvoleno na podzim 2010.

Zastupitelstvo
Zastupitelstvo MČ vč. starosty a místostarosty má své sídlo ve Vávrovicích na Jantarové ulici
č. 288/18 (budova, jež dříve sloužila pro mateřskou školu, byla kompletně zrekonstruována
v r. 2009).
Členové zastupitelstva obce jsou voleni na 4 léta, nynější spravují obec od r. 2010 do r. 2014.
Místní obyvatelé svými hlasy 8. listopadu 2010 dali důvěru a zvolili (abecedně)
Ing. Jaromíra Blaščíka (Sdružení pro Městskou část Vávrovice), Ing. Jaroslava Černého
(Sdružení pro Městskou část Vávrovice), Bc. Emilii Dubovou (Nezávislí kandidáti Karlovec –
Palhanec 2010), pí Lumíru Galvasovou (Sdružení nezávislých kandidátů za pěkné Vávrovice),
p. Jiřího Koreníka (Sdružení nezávislých kandidátů za pěkné Vávrovice), p. Miroslava
Kořistku (Sdružení pro Městskou část Vávrovice), MVDr. Konráda Ludvíka (Sdružení
nezávislých kandidátů za více zeleně v obci a okolí), p. Kamila Ludwiga (Nezávislí kandidáti
Karlovec – Palhanec 2010) a p. Zdeňka Svobodu (Sdružení pro Městskou část Vávrovice).
Avšak Ing. Jaroslav Černý dne 19. 11. 2010 odstoupil, na jeho místo byl dosazen náhradník
p. Vladimír Stoniš (Sdružení pro Městskou část Vávrovice).
Zastupitelé si mezi sebou zvolili starostu, a to p. Miroslava Kořistku, a místostarostu
p. Jiřího Koreníka. Ekonomické záležitosti vyřizuje Ing. Jarmila Kociánová, jež v této funkci
působila již v minulém volebním období.
Zastupitelstvo MČ zároveň zřídilo komisi dotační, životního prostředí, kulturně – sportovní,
investiční a přestupkovou – dopravní.
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Komise dotační: Zdeněk Svoboda – předseda, Kamil Ludwig, Ing. Jaromír Blaščík.
Komise životního prostředí: MVDr. Konrád Ludvík – předseda, Bc. Emilie Dubová,
Lumíra Galvasová.
Komise kulturně-sportovní: Ing. Jaromír Blaščík – předseda, Zdeněk Svoboda,
Lumíra Galvasová.
Komise investiční: Kamil Ludwig – předseda, MVDr. Konrád Ludvík, Ing. Jaromír Blaščík.
Komise dopravně-přestupková: Lumíra Galvasová – předsedkyně, MVDr: Konrád Ludvík,
Vladimír Stoniš.
Naší MČ byli městskou policií přiděleni strážníci p. Tomáš Adamczyk a p. David Kovárník.

Zastupitelstvo 2010-2014 (zleva): Vladimír Stoniš, Zdeněk Svoboda, MVDr. Konrád Ludvík,
Ing. Jaromír Blaščík, starosta Miroslav Kořistka, Kamil Ludwig, místostarosta Jiří Koreník,
Lumíra Galvasová, Bc. Emílie Dubová, Ing. Jarmila Kociánová (ekonomka).
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Starosta, místostarosta
Oba pánové nejsou v zastupitelstvu nováčci, zvoleni byli již v minulém volebním období, mají
proto s vedením obce nemalé zkušenosti.
Starosta Miroslav Kořistka (nar. 11. 08. 1971), je místním rodákem a bydlí v Držkovicích. Je
ženatý, má jednu dceru, pracuje jako elektroúdržbář ve společnosti Ostroj Opava a.s. a jeho
zálibami jsou práce kolem domu, sport (cyklistika, lyžování). V politice na místní
(regionální) úrovni se začal angažovat již v r. 1994, kdy kandidoval do obecního
zastupitelstva, byl zvolen a od té doby působí v zastupitelstvu jako člen, od volebního období
2006 jako místostarosta, poté od r. 2010 již jako starosta.
Místostarosta Jiří Koreník (nar. 26. 03. 1969) je komárovským rodákem a do Vávrovic se
přiženil; zde bydlí s rodinou – s manželkou a dvěma syny. Pracuje jako vedoucí prodeje
výpočetní a kancelářské techniky ve firmě Netsoft Plus, s.r.o., mezi jeho koníčky patří rodina,
přátelé, zahrádkářství i jeho práce. Poprvé kandidoval již v r. 2006 na volební období 2006 –
2010, ve kterém byl zvolen členem zastupitelstva.
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Obecní rozpočet
Zastupitelstvo hospodaří s ročním rozpočtem, stanoveným tzv. statutem Statutárního města
Opavy. Statut je přesně definován a zohledňuje se mj. počet obyvatel, rozloha MČ a další
parametry.

Investiční plány a záměry pro volební období 2010-2014
-

zhotovení projektové dokumentace kulturního domu na Palhanci;

-

realizace výstavby kulturního domu na Palhanci;

-

výstavba zastávky MHD linky č. 216 na kruhovém objezdu v Jaktaři;

-

výstavba chodníku na ul. Karlovecká k točně MHD;

-

výstavba splaškové kanalizace ulice U Lávky;

-

výstavba spojky mezi ulicemi Obecní a Vávrovická;

-

zhotovení projektu celkové opravy Sokolovny za předpokladu, že budou vybudovány
ochranné protipovodňové hráze;

-

výstavba kanalizace ve Vávrovicích;

-

rekonstrukce plochy fotbalového hřiště ve Vávrovicích (vyvýšení terénu);

-

předláždění chodníku a parkoviště u kulturního domu v Držkovicích;

-

dokončení chodníku na ulici Vávrovická (od „štajmanek“ po Nowaco).

Nyní, kdy končí volební období, máme přehled, co se podařilo splnit, co nikoliv, a co se
udělalo navíc nad rámec plánování.
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Občanská sdružení, spolky
V MČ působí mnoho občanských sdružení, spolků a jednot. Všechny se snaží nejen plnit
svou hlavní funkci, pro kterou byly založeny, ale zároveň se podílí na kulturních či
sportovních akcích a vyplňují příjemným způsobem volný čas svých spoluobčanů – pořádají
zábavy a sportovní klání pro dospělé, děti apod.
Máme zde tři sbory dobrovolných hasičů – Držkovice, starosta Rudolf Tesař, velitel jednotky
Jiří Otipka (zal. r. 1906); Vávrovice, starosta Oldřich Romfeld, velitel jednotky Marek
Bartusek (zal. r. 1909), vedoucí mládeže Anna Chryczyková (zal. r. 2004), Palhanec, starosta
Ing. Miroslav Ficek, velitel jednotky Eduard Kolb (zal. r. 1921).
Dále dvě fotbalová družstva FK Nova Vávrovice – předseda Ing. Jaromír Blaščík, tajemnice
Anna Richlá (zal. r. 1966) a TJ Palhanec – předseda Kamil Ludwig, jednatel Jiří Navrátil
(zal. r. 1992).
A v neposlední řadě svou činnost vyvíjí Tělocvičná jednota Sokol Vávrovice – starosta
Mgr. Ivo Schreier, místostarostka Jarmila Kuzníková (zal. r. 1928), Rybářská parta hic
Vávrovice – předseda Jan Cibulka (zal. r. 2003), Myslivecké sdružení Opavice Vávrovice –
předseda Jakub Morbitzer, jednatel Jaroslav Boháčik (zal. r. 1951), Klub důchodců Vávrovice
– předsedkyně Zdeňka Konečná (zal. r. 1996), Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ
Vávrovice – předsedkyně Lucie Becková (zal. r. 2007) a Volejbalový klub Karlovec –
předseda Jan Rypel.
Všechna tato sdružení buď založila, nebo pokračují v započatých tradičních akcích, kde se
obyvatelé pravidelně setkávají a baví.
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Podniky, firmy, živnostníci, zdravotnická zařízení, služby
V městské části funguje řada živnostníků, soukromých firem či státních podniků se svými
službami. Máme možnost využít místního kadeřnictví a holičství paní Repkové, kosmetiky
pí Schölzigové, manikúry a pedikúry pí Orlíkové, wellness centra masérských služeb Charity
Opava, České pošty, opavské pobočky Knihovny P. Bezruče.
Zejména pánové si mohou zajít na točené pivo do některé hospůdky – Pohádky a Sokolovny
ve Vávrovicích, U Lávky na Palhanci anebo do Vagonbaru na Karlovci. Ve Vávrovicích rovněž
funguje obchůdek pí Osadníkové se zbožím denní (s)potřeby.
Městská část Vávrovice je velmi významná i co se týče soukromých firem, která zde mají svá
sídla, ať už se jedná o zemědělské, strojírenské nebo potravinářské společnosti.
Najdeme u nás firmu Grambal stavby, Autoopravnu Schreier nebo Vavrla, ZD Hraničář
Loděnice, HAZA – montované domky, Opavii, Prestar, Opavskou strojní, Agrozem, Femont
Opava, Ferram, Kovošrot Ritschny, Filko Opava, Venkart, Cukrovar, Mlýn Herber,
Stavebniny Janík (ty se v r. 2013 odstěhovaly a místo něj je nyní autoservis a prodejna
použitých autodílů), Výrobnu lahůdek ExTrio, Ski servis Jaglarz, Kamenictví Ludwig,
Mrazírny.
Své zdravotní služby nabízí zubní ordinace MUDr. Romana Frenzela.
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Dopravní obslužnost
MČ Vávrovice je dostupná městskou hromadnou dopravou – autobusy linky č. 216, vedoucí
z Dolního náměstí v centru Opavy až do Držkovic, a linkou č. 213 z Kylešovic přes centrum
na Karlovec. První linku využívá většina obyvatel, protože vede skrz celou městskou část;
která udržuje a má ve správě 16 zastávek (označník a zastřešení s lavičkami).
Rovněž je možné využít železniční dopravy ČD se zastávkou ve Vávrovicích, směr Krnov
na jednu a směr Opava – Západní nádraží na druhou stranu.
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