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Èíslo 5 12. 9. 2019

Václavovický
informátor

CHODNÍK V ULICI VÁCLAVOVICKÁ A DALŠÍ 
OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI 

SILNIČNÍHO PROVOZU
Vážení spoluobčané,
v minulém týdnu započala stavba dlouho oče-

kávaného chodníku v ulici Václavovická. Práce 
budou postupovat směrem od Šenova až po ulici 
U Kozlovce. Z technických důvodů se začíná úse-
kem mezi ulicemi Soukromá a Pod Křížem. Na 
úsek od hranice se Šenovem po ulici Pod Křížem 
nezapomeneme.

Stavbu bude provádět ostravská firma SF–
zemtrade. Práce budou postupovat zhruba po 100 
metrových úsecích. Věříme, že nám počasí dovolí 
dostavět celý úsek Šenov – ul. U Kozlovce v letoš-
ním roce. Občany, kterým stavba trošku zkompli-
kuje život, prosíme o shovívavost a vstřícnost při 
jednáních s prováděcí firmou.

Spolu s chodníkem bude vybudován i přechod 
pro chodce a čekárny pro cestující na autobuso-
vých zastávkách „U Slívy“.

Chodník by měl výrazně zlepšit bezpečnost 
provozu na ulici Václavovická. Další uvažovaná 
opatření se týkají kontroly dodržování rychlosti 
projíždějících automobilů. Rychlost je problémem 

v celé obci. Uvažujeme o měření úsekové rych-
losti nebo o tzv. červeném semaforu. Tato řešení 
jsou náročná finančně i legislativně. Stačilo by, 
kdyby Policie ČR měla víc možností kontrolovat 
dodržování předepsané rychlosti nebo kdybychom 
alespoň ve své vesnici jezdili slušně. Přinejmen-
ším by se nám to mohlo podařit na místních ko-
munikacích, kde většinou přespolní nezabloudí.

Velkou úlevou v dopravě na silnicích II. a III. 
třídy v obci je zákaz průjezdu automobilů nad 12 
tun. Toto opatření je citelné zvláště na silnici II. 
třídy v ulici Frýdecká, kde byl provoz kamionů 
neúnosný. Po čtyřletém dosti náročném vyjedná-
vání se však podařilo docílit výrazného omezení 
kamionové dopravy na silnici II/473 v úseku od 
Frýdku-Místku po Šenov a také na komunikaci 
II/477 v oblasti Lískovec, Řepiště, Paskov, Vrati-
mov a navazujících komunikacích III. třídy.

 
Magda Pustková, starostka  

a Antonín Novotný, místostarosta

UPOZORNĚNÍ NA UZAVÍRKU
Z důvodu realizace stavby „Opravy povrchu komunikace po kanalizaci“ bude v době od 16. 9. 2019 

do 29. 9. 2019 uzavřena komunikace č. III/47310 v úseku od křižovatky se silnicí č. II/478 v Horních 
Datyních po hranici mezi obcemi Horní Datyně a Václavovice. 

Objízdné trasy budou vyznačeny přechodným dopravním značením.

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ
Milí spoluobčané, jako každoročně vás srdečně zveme na oslavy svátku sv. Václava v naší obci, 

které zahájí vystoupení folklorbeatové kapely DOCUKU z Valašského Meziříčí v pátek  
27. září v 17.30 hod. v zahradě kostela.

V provozu budou pouťové atrakce, připraveno bude i tradiční občerstvení.
Oslavy vyvrcholí v sobotu 28. září v 9 hodin bohoslužbou celebrovanou mjr. Mgr. Petrem 

Fialou, vojenským kaplanem.
Magda Pustková, starostka Václavovic a Antonín Novotný místostarosta
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REKONSTRUKCE ŠKOLY
Máme za sebou jeden školní rok, kdy probíhá 

oprava základní školy a kdy se zároveň výuka na-
šich školáků realizuje v náhradních prostorách.

Nutno říci, že v minulém školním roce byla jak 
ze strany dětí, tak i pedagogů celková spokojenost 
s umístěním jednotlivých tříd a výuka proběhla 
bez problémů.

Realizace opravy ZŠ však samozřejmě úplně bez 
problémů neprobíhá. Je to i celkem logické, neboť 
přestavba starého za nové je vždy komplikovaněj-
ší, než stavba „na zelené louce“. Hlavní podstatnou 
komplikací bylo dodatečné zjištění velmi nevyho-
vující únosnosti podloží při zakládání přístavby 
školy. Bylo nutné provést řádné zkoušky únosnosti 
pláně v hloubce nových základů, které potvrdily v 
podstatě nemožnost vybudování základů dle pro-
jektu. Následovaly tedy statické výpočty a posud-
ky, ze kterých vyplynula nutnost provést mikropi-
loty – tedy vrty a osazení mikropilotů do hloubky 
asi šesti až osmi metrů v počtu přibližně 100 ks.

Všechny tyto úkony měly za následek asi tří 
až čtyřměsíční zdržení při realizaci nové přístavby 
školy.

Nicméně byly velmi úspěšně zvládnuty veškeré 
možné práce na rekonstrukci původního objektu,  
i když i zde čekala stavbaře mnohá nečekaná pře-
kvapení. 

Nyní se práce nacházejí zhruba v polovině rea-

lizační doby a velmi dynamicky se dokončuje hru-
bá stavba původního objektu. Jsou osazena nová 
okna, provádí se vnitřní rozvody vody, odpadů a po 
dokončení všech nových vyzdívek i elektrorozvody. 
Lze rozhodně říci, že práce celého týmu jak hlav-
ního dodavatele, tak i všech subdodávek probíhá 
úspěšně a je reálný předpoklad, že příští školní rok 
proběhne již v nové, opravené škole. 

Velké poděkování již teď patří hlavnímu stav-
byvedoucímu panu Erichu Šímovi, mistrovi panu 
Lukáši Kováčovi a technickému dozoru investora 
panu Tomáši Kovaříkovi, kteří spolu s dalšími ve-
doucími pracovníky subdodavatelů vytvořili oprav-
du perfektně fungující tým. 

V průběhu realizace se k tomuto týmu velmi 
pozitivně přidal i ředitel školy pan Ivo Novák, 
který jako budoucí uživatel díla výrazně přispívá  
k dořešení všech detailů potřebných pro fungování 
provozu nové školy. 

Závěrem bychom prosili rodiče, děti i pedago-
gy o trpělivost při výuce v náhradních prostorách  
v tomto novém školním roce. 

Pevně věříme, že další školní rok již bude za-
hájen v nově rekonstruované škole, která ve spoji-
tosti s opravenou mateřskou školou a tělocvičnou 
bude součástí dominanty centra obce. 

Antonín Novotný, místostarosta

SBĚR A TŘÍDĚNÍ ODPADU
Obec Václavovice dlouhodobě prostřednictvím 

firmy FCC Česká republika s.r.o. zajišťuje sběr, 
separaci a likvidaci odpadů z domácností. Na mno-
ha místech jsou zřízena sběrná místa, kde jsou 
umístěny barevně rozlišené kontejnery pro třídění 
odpadů. Týká se to odpadů, které by neměly skon-
čit v popelnicích u jednotlivých domů – tedy skla, 
plastů a papíru. Tato likvidace odpadů stojí obec 
nemalé finanční prostředky. Stále se však potýká-
me s problémy, že správné roztřídění jednotlivých 
druhů odpadů dělá mnoha občanům určité problé-
my. Jinak by asi nebylo možné neustále řešit s 
firmou FCC nesprávné umístění odpadů v jednotli-
vých barevně rozlišených sběrných nádobách. 

Kromě vyjmenovaných domovních odpadů je 
již delší dobu zřízeno i sběrné místo pro biood-
pad – tedy posekanou trávu, plevel či listí, které 
je nezbytné ukládat do označeného hnědého kon-
tejneru, a dále pro větve, túje a okrasnou trávu, 
které se ukládají přímo na asfaltovou plochu. Toto 
sběrné místo se nachází v prostoru před bývalým 
koupalištěm, je volně přístupné s bezproblémovým 
dojezdem, takže by mělo zcela skončit odkládání 

pokračování na str. 4 ¾  ¾  ¾
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SBĚR A TŘÍDĚNÍ ODPADU
tohoto bioodpadu do různých zákoutí v lesních po-
rostech nebo potocích.

Na ploše u místního hřbitova je dále možné do 
označeného kontejneru uložit nepotřebné oblečení, 
které je však zapotřebí odložit v suchém stavu za-
balené do igelitového obalu. 

Nově pak byl dohodnut sběr a likvidace použi-
tých jedlých olejů a tuků. Sběrná nádoba je umís-
těna ve dvoře obecního úřadu. 

V měsíci listopadu pak proběhne tradiční tzv. 
mobilní sběr veškerého odpadu. Tento je naplá-
nován na sobotu 23. 11. 2019, detaily akce budou 
upřesněny v následném vydání informátoru.

PODĚKOVÁNÍ VŠEM FANOUŠKŮM 
FOTBALU VE VÁCLAVOVICÍCH...

Rád bych poděkoval všem, kteří se zúčastnili 
slavnostního otevření tribuny na našem hřišti ve 
Václavovicích. V podstatě jsme spojili dvě význam-
né události, týkající se fotbalu, a to zmiňovanou 
rekonstrukci budovy a 75. výročí založení fotbalo-
vého klubu. 

Akci hodnotíme jako velmi úspěšnou, kdy 
si na naše hřiště našlo cestu odhadem 600 ná-
vštěvníků, kteří mohli zhodnotit, jak se podaři-
lo více než dvouleté snažení o zvelebení našeho 
fotbalového hřiště. Všichni návštěvníci sledova-
li nejprve utkání Staré gardy, kdy se na hřišti 
představilo více než 40 bývalých aktivních fotba-
listů TJ Václavovice a svým výkonem rozhodně  
nezklamali, ba možná naopak namotivovali tým 
mužů k senzační výhře nad Starou gardou Baní-
ku Ostrava. Tato podlehla letos pouze jedinému 
soupeři, a to našim mužům. Nepomohla ani jména 
jako Daněk, Tchuř, Drozd, Staš, či Knoflíček – vý-
sledek vyzněl jasně ve prospěch Václavovic. 

Tento výsledek snad nastartoval naše muže  

k zatím výborným podzimním výkonům. Vždyť po 
odehraných 4 zápasech jsme na 1. místě Okresní-
ho přeboru a budeme určitě chtít bojovat o návrat 
do krajské soutěže, kde vzhledem k našemu krás-
nému areálu a síle týmu mužů určitě patříme. 

V neposlední řadě bych připomněl, že i naše 
mládež podává výborné výkony. Vždyť naši doros-
tenci mají z posledních dvou zápasů 6 bodů a ne-
uvěřitelné skóre 28:0. I toto je velký příslib do 
budoucna. 

Žáci a přípravky své soutěže teprve rozehrávají, 
ale dle jarních výsledků ani oni nezůstávají dob-
ré pověsti našeho fotbalu nic dlužni. Přijďte proto 
podpořit i ty nemenší fotbalisty, kdy uvidíte sku-
tečnou, nefalšovanou radost ze hry. Možná to pak 
přesvědčí ty, kteří ještě nevědí, jak je fotbal krás-
ná hra a přijdou pak mezi nás rozšířit řady našich 
mladých nadějných fotbalistů. 

Ještě jednou děkuji za účast všem fanouškům  
a přeji, aby jim fotbal přinášel jen radosti. 

Jan Kuchař – předseda 

POZVÁNKA NA 
ADVENTNÍ
KONCERT

Adventní koncert „JOHANN SEBASTIAN 
BACH TROCHU JINAK“ se uskuteční v kos-
tele sv. Václava ve Václavovicích v neděli 
24. listopadu 2019 v 17.00 hodin.

Komponovaný pořad slova a hudby o Bacho-
vi a s Bachem, vystoupí: 

Taťjana Medvecká – průvodní slovo, Ve-
ronika Holbová – zpěv, Halina Františáko-
vá – housle, Eliška Novotná – cembalo. 

Předprodej vstupenek bude zajišťovat 
obecní úřad a pošta. 

Bližší informace budou upřesněny v dalším 
vydání informátoru.

KURZY JÓGY
Srdečně jste zváni na lekce jógy s terapeu-

tickým zaměřením. Cvičení bude probíhat pra-
videlně každou středu od 2. 10. 2019 v 18.00 
až 19.30 hodin v tělocvičně ve Václavovicích. 

V každé lekci budou kurzy zaměřeny na 
správná dechová cvičení, uvolňovací techniky 
svalových pancířů, vzniklých při stresové zátěži 
a hloubkovou relaxaci. Jsou vhodné pro každé-
ho. 

Vybavte se volným oblečením, jógovou pod-
ložkou, dečkou a chutí poznat své tělo a porozu-
mět mu. Vhodným doplňkem je owerball (malý 
nafukovací míč na cvičení). 

Cena za lekci je 80 Kč při zakoupení perma-
nentky na 10 vstupů a 90 Kč při jednorázovém 
vstupu. Dotazy na tel. č. 731 491 841. 

Těší se Jana Košař
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„HALÓ, HALÓ, HALÓ, PROČ JE KOČEK 
MÁLO?“

volá Šebes-
tová do kouzel-
ného sluchátka 
v oblíbeném a 
všem známém 
příběhu. V re-
álném životě je 
tomu naopak 

– koček je moc, často se nekontrolovatelně množí 
a působí problémy svému okolí. Pokud je maji-
tel kočky–zakladatelky početného rodu znám, není 
vždy ochoten rostoucí stavy čilých zvířátek regulo-
vat. A pak nezbývá, než aby si zoufalí sousedé po-
radili sami. Asi nejúčinnějším a humánním řeše-
ním je kastrace. Názory na tuto problematiku jsou 
různé a s kastrací jsou spojeny mnohé předsudky 
a mylné názory. Pokusme se vyvrátit mýty, které 
jsou s tímto zákrokem spojeny:
 Kastrace je proti přírodě.
My, lidé, používáme antikoncepci a léky, pro-

vádíme operace, zachraňujeme jedince, kteří by v 
běžné přírodě zahynuli. Tohle ale příroda nedě-
lá. My pak přehlédneme všechny naše kroky proti 
přírodě a prohlásíme, že „kastrace koček je pro-
ti přírodě“.

Chraňte přírodu, nepoužívejte léky, anti-
koncepci, auto, elektřinu ani mobil a staňte 
se poustevníky. Pak můžete prohlásit, že kas-
trace je proti přírodě.
 Kočka by měla mít před kastrací koťata.
Veterinární lékaři jsou opačného názoru. Praxe 

ukazuje, že nejlepší čas na kastraci kočky je ještě 
před první říjí, která se obvykle objevuje kolem 6. 
měsíce jejího stáří. 
 Chudák kocour, ať si užije.
Věřte tomu, že kocour nebo kočka si změny 

po kastraci ani nevšimne. Zvířata neoplakáva-
jí ztrátu schopnosti rozmnožování. Množí se 
výhradně z důvodu zachování druhu. Je to pudo-
vé chování. Kocouři nejsou „tátové“ v lidském slo-
va smyslu a nejsou schopni rozeznat, že koťata 
jsou jejich potomci. Na rozdíl od lidí nemají zví-
řata žádnou představu o své sexuální identitě a 
jejich touhy jsou pouze výsledkem produkce 
hormonů, nikoliv jejich přáním. Proto kastrované 
kočky ani kocouři netrpí žádnou emocionální kri- 
zí.
 Máme kocoura – nás se kastrace netýká.
Jeden z nejvíce úsměvných a současně nejrozší-

řenějších mýtů. Váš kocour se může stát otcem 
i více než 40 koťat ročně!

Bonus pro vás! Kastrovaní kocouři se méně 
rvou s ostatními kočkami. Výsledkem je pak méně 
přenosných chorob, tržných ran a dalších zranění, 
které vedou k návštěvám veterináře, za které za-
platíte více než za samotnou kastraci.

 Pro všechna naše koťata najdu nový domov.
Nový domov pro vaše koťata sehnat můžete, ale 

najít opravdu dobrý domov je velmi obtížné. Každé 
vaše kotě, kterému najdete nový domov, bere příle-
žitost jednomu kotěti z útulku.

Vaše darované kotě nebo jeho potomci mohou 
skončit v útulku, stejně jako ostatní toulavé kočky. 
Můžete tedy zaručit, že právě vámi darované kotě 
neskončí právě tam? Pokud víte o dobrých zájem-
cích, kteří touží po kotěti, tak je pošlete do útulku. 
Pomůžete koťatům v útulku a sobě ušetříte si-
tuaci, kdy budete muset dlouhé hodiny obvo-
lávat a přemlouvat všechny vaše kamarády, 
kolegy, známe i vaši rodinu, aby si kotě vzali.
 Kočky začnou po kastraci lenivět a tloustnout.
Pravdou je, že některé kočky takto dopadnou, 

ale hlavním důvodem je, že jejich majitelé je 
krmí až příliš a neposkytnou jim dostatečné 
množství pohybu. Pokud tedy vaše kočka má 
tyto příznaky, snižte jí příjem kalorií a zvyšte její 
tělesnou aktivitu. Kočce to jedině prospěje.
 Chování kočky se po kastraci změní.
Ano, chování se změní, a to k lepšímu. Kocou-

ři přestanou mít teritoriální chování a přesta-
nou značkovat. Kastrované kočky se méně rvou  
s ostatními kočkami. Jelikož kočky nemají zájem  
o množení, tak i méně cestují po svém okolí, a tím 
se snižuje možnost zranění způsobené auty. Kast-
rované kočky mají delší a zdravější životy.
 Kastrace je moc drahá.
Náklady na kastraci jsou ve srovnání s náklady 

za celoživotní péči zanedbatelné. Kastrace kocoura 
se pohybuje něco kolem 600 korun. Nemáte do-
statek peněz na kastraci? Obraťte se na Feliti 
kastrační program (www.felitikastruje.cz).
 Kocouři mají po kastraci problémy s močovou trubicí.
Další mýtus, který koluje mezi lidmi. Ačkoliv 

i někteří veterináři mohou toto tvrdit, tak podle 
posledních studií mezi kastrovanými kocoury není 
větší výskyt problému s močovou trubicí než mezi 
běžnou populací.

Hlavní roli při vzniku tohoto problému hraje 
hlavě levné krmivo, které majitelé kupují v super-
marketech (Propesko, Whiskas, Kitekat a další). 
Aby výrobci mohli snížit cenu granulí, tak je toto 
krmivo plné obilí, používají se různá dochucovadla, 
nemluvě o barvivech, jež mají u majitelů vyvolat 
pocit zdravé stravy. Nejhorší je vysoké množství 
soli, která negativně působí na ledviny, složení 
moči a následně způsobuje problémy s močovou 
trubicí.

Snad uvedené argumenty pomohou přesvědčit 
odpůrce kastrace a stavy koček, těchto krásných, 
milých a užitečných zvířat budou na takové úrov-
ni, aby netrpěli lidé, ani naši kočičí mazlíčci.  JaFo
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PO PRÁZDNINÁCH POKRAČUJÍ SETKÁNÍ 
SE SPISOVATELI

Tentokrát navštíví václavovickou knihovnu opět dáma. Našim čtenářům je známá především 
příběhy z novodobé historie Hlučínska. Se spisovatelkou Evou Tvrdou se setkáme v naší knihov-
ně v úterý 8. října od 17.00 hodin. Eva Tvrdá je spisovatelkou mnoha žánrů a její vyprávění, be-
seda se čtenáři i autorské čtení určitě potěší všechny její příznivce.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, 
OBLASTNÍ SPOLEK 

OSTRAVA INFORMUJE
Na Magistrátu města Ostravy převzal 

dne 3. 6. 2019 náš spoluobčan pan Petr 
Drozd Zlatý kříž 2. třídy za 120 bezpří-
spěvkových odběrů krve. 

Děkujeme a srdečně gratulujeme. 
Obecní úřad

PARKOUR           GYMNASTIKA
 

Nábor chlapců a děvčat probíhá ve středy 
a pátky ve školní tělocvičně Václavovice od 
14.30 do 15.30 hod., popř. o víkendu, pro 
více informací piště na e-mail: 

Marketa-sara.p@seznam.cz

Med od včelaře z CHKO Pálava Jižní Moravy. 
Slunečnicový, akátový 160 Kč/kg, lesní tmavý 170 
Kč/kg. Odběr ve Václavovicích. Tel. 775 538 000.

KOM IN I C TV Í
Jenda Benda

736 01 Havířov

Tel.: +420 775 51 61 91; e-mail: bendakominik@seznam.cz

čištění komínů n revize komínů n vložkování komínů
kominické práce n zednické práce n technické práce
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LESNÍ ŠKOLA
První třída kašička, dru-

há třída růžička… nejlepší jsou 
malí žáci, to jsou ti naši druháci. 
Děti ze Základní školy Václavo-
vice využily pod vedením paní 
učitelky Bertové areál Myslivec-
ké chaty ve Forotě. Také dětem 
bude sloužit nový víceúčelový 
přístřešek a opravené toalety. 

V rámci června – měsíce my-
slivosti děti navštívil pan Ivan 
Hoch, který jim vyprávěl, jak se 
mají chovat v lese a co mají dě-
lat, pokud by našly malé srnče, 
bažantíky nebo zajíčky. Také 
pes Alvin se byl na děti podívat. 
Je to „vítací psí plemeno“ welsh 
springer spaniel. Děti si ho moh-
ly pohladit a dozvěděly se, jak se 
mají chovat k cizím psům.

Za financování staveb je tře-
ba poděkovat hlavně Obecnímu 
úřadu ve Václavovicích a měs-
tu Šenov, firmě Moravia Wood 
Trading ze Šenova za stavbu 

krásného přístřešku, firmě Jo-
sefa Pchálka z Vřesiny za re-
konstrukci toalet a v neposlední 
řadě firmě Hellstein Vlčovice za 

vybudování bezúdržbové třístup-
ňové čističky odpadních vod.

Ivan Hoch, předseda 
Mysliveckého spolku Václavovice

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY A ŠKOLIČKY
První školní den

Svůj první školní den si v pondělí 2. 9. 2019 
prožilo 32 nových prvňáčků. Ve třídě I. A ško-
láky přivítala paní třídní učitelka Mgr. Ivana 
Bertová, ve třídě I. B paní třídní učitelka Mgr. 
Alice Mildorfová. Pozdravit a popřát nám do no-
vého školního roku přišel i pan ředitel s paní 
starostkou a panem místostarostou. Hned poté 
jsme se ze školních lavic pustili do plnění něko-
lika úkolů, za které nás čekaly dárečky a nové 
učebnice. Školáci si vše s nadšením prohléd-

li a pyšně uložili do svých nových aktovek. Se 
zvukem zvonečku a s novými zážitky, které jim 
snad ještě dlouho zůstanou v mysli, opustili ško-
lu, těšíc se na nový školní den.

Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje celkem 
75 dětí mateřskou školu a 127 žáků základní 
školu. Mateřskou školu tvoří tři třídy – Sovičky, 
Motýlci, Sluníčka a základní škola je tvořena 
šesti třídami (I. A, I. B, II., III., IV., V. třída).

Nejen prvňáčkům, ale všem našim žákům  
v ZŠ a dětem v MŠ přejeme v novém školním 
roce 2019/2020 jen ty nejlepší zážitky a úspě-
chy, kterými budou dělat radost nejen sobě, ale  
i svým učitelům a celé své rodině :) 


