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Èíslo 6 14. 10. 2019

Václavovický
informátor

HOSPODAŘENÍ S ODPADY
Vážení občané obce VÁCLAVOVICE,
firma FCC Česká republika, s.r.o., provo-

zovna Ostrava jako každý rok ve spolupráci s 
Obecním úřadem pro vás v souladu s požadavkem 
zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a obecně zá-
vaznou vyhláškou organizuje sběr nebezpečného 
odpadu, velkoobjemového odpadu a výkup 
papíru formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna 
bude přistavena na těchto stanovištích v níže 
uvedeném termínu:

V sobotu 23. listopadu 2019 – POJÍZDNÁ:
08.00 – 09.15 1. u prodejny za Olšinou 
09.30 – 11.00 2. točna u Dvora
11.15 – 12.30  3. cementárna (u hangáru)
12.45 – 14.00 4. u restaurace Čepaník
14.15 – 15.00 5. vodojem

V této sběrně můžete bezplatně odevzdat 
nebezpečné odpady:

– baterie a akumulátory všeho druhu;
– odpady ropných látek nebo jimi znečištěné 

(oleje, filtry, tuky, mazadla); 
– chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, 

fotochemikálie);

– detergenty a odmašťovací přípravky; 
– zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepi-

del včetně nádob;
– zářivky, výbojky, teploměry; 
– prošlé léky a zdravotnický materiál;
– průmyslová hnojiva, jedy, zbytky postřiků 

proti škůdcům;
– televizory, elektrotechnický odpad;
– chladničky, mrazáky atd.

STÁLÉ STANOVIŠTĚ POUZE 23. 11. 2019:
08.00 – 12.00 u obecního úřadu

Na tomto stanovišti můžete odložit i velko-
objemový odpad:

– starý nábytek, koberce, krytiny, matrace,
– umývadla, WC mísy, kamna, pračky, ohříva-

če, bojlery apod. 
– pneumatiky 
Dále bude na tomto stanovišti probíhat výkup 

čistého papíru. 
FCC Česká republika, s.r.o.
ul. Frýdecká 740
739 32 pošta Vratimov
tel. č.: 596 732 775–6, fax č.: 596 733 021

PAMÁTKA ZESNULÝCH – DUŠIČKY
U Obecního úřadu ve Václavovicích proběhne ve čtvrtek 24. října 2019 

od 9.00 do 16.00 hodin: 
– prodej věnců, misek, svíček a veškerého zboží k Památce zesnulých 

– živé chryzantémy
– živé věnce z thúje, ze smrku, z tisu

Věnce si také můžete objednat na zakázku na tel. čísle 604 154 879  
nebo na e-mailu: kvetinymarta@seznam.cz

Úřední hodiny obecního úřadu v prosinci 2019:
Obecní úřad bude uzavřen ve dnech 23. 12., 27. 12., 30. 12. a 31. 12. 2019.

Pošta Partner ve Václavovicích bude z provozních důvodů uzavřena  
v pátek 29. 11. a v úterý 31. 12. 2019.

Obecní knihovna ve Václavovicích bude uzavřena  
v pondělí 23. 12. a v pondělí 30. 12. 2019.
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POZVÁNKA NA ADVENTNÍ KONCERT
Veronika Holbová – zpěv

Studium klasického zpěvu absolvovala na Ja-
náčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě  
a poté na Fakultě umění Ostravské univerzity  
v Ostravě pod vedením významné české operní 
pěvkyně a pedagožky Evy Dřízgové. Už během stu-
dií získala první profesní zkušenosti a řadu oce-
nění. V roce 2012 vyhrála 2. místo na Mezinárod-
ní pěvecké soutěži Imricha Godina IUVENTUS 
CANTI a na podzim roku 2012 získala 3. místo 
na soutěži Concorso internazionale „Musica sacra“  
v Římě. V roce 2013 se stali s ansámblem absolut-
ními vítězi v instrumentálně – vokální kategorii 
pěvecké soutěže Stonavská Barborka. V roce 2015 
vyhrála první místo v kategorii OPERA ŽENY na 
Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka  
v Karlových Varech. Od roku 2009 hostuje v Ná-
rodním divadle moravskoslezském, kde se před-
stavila v řadě rolí. Má za sebou řadu úspěšných 
koncertů s významnými orchestry a tělesy a účast 
na mezinárodních hudebních festivalech, např. 
Smetanova Litomyšl, Mezinárodní hudební festival 
Leoše Janáčka, Svatováclavský hudební festival 
Košická hudobná jar, Hudební festival Antonína 
Dvořáka, Les rencontres v Louvergny (2007, 2010) 
Les Musicales de Louvergny (2014, 2017 a 2018). 
Za rok 2018 získala Cenu Jantar za mimořádný 
výkon v kategorii operní zpěvačka roku.

Eliška Novotná – klavír
Její interpretaci označují kritici a posluchači 

jako hudebně naléhavou, důslednou a zcela pře-
svědčivou. Oceňována je její perlivá technika, sty-
lová čistota a hluboká muzikálnost. Z koncertních 
výkonů Elišky Novotné vyzařuje potěšení ze hry  
a radost ze života. Debutovala provedením Men-
delssohnova Klavírního koncertu G moll v Tonha-
lle v Zürichu (1998) a ve Dvořákově síni pražského 
Rudolfina (2000). Již předtím absolvovala turné 

s Janáčkovou filharmonií Ostrava ve Španělsku 
(1996), kde hrála Beethovenův Klavírní koncert  
G dur. Tato vystoupení navazovala na její ocenění 
v mnoha národních i mezinárodních interpretač-
ních soutěžích. Za těmito úspěchy stojí spoluprá-
ce s významnými pedagogy Martou Toaderovou  
a Ivanem Klánským, který Elišku provázel bě-
hem studií na Akademii múzických umění v Praze  
a na dvouletém studijním pobytu ve švýcarském 
Luzernu. Vedle koncertní činnosti se Eliška Novot-
ná průběžně věnuje nahrávání. Pro Český rozhlas 
natočila řadu skladeb sólových i komorních. Její 
láska ke komorní hudbě ji předurčuje jako ideální 
partnerku instrumentalistům i zpěvákům. Na kon-
tě má řadu sólových i komorních CD. Kromě sólo-
vé a komorní činnosti Eliška Novotná vyučuje hru 
na klavír na Fakultě umění Ostravské univerzity. 

Halina Františáková – housle
Hře na housle se začala věnovat v pěti letech. 

Ostravskou konzervatoř navštěvovala v houslové 
třídě Ladislava Gořuly, ve studiích pokračovala 
na Ostravské univerzitě pod vedením prof. Zdeň-
ka Goly. Absolvovala rovněž mistrovské kurzy  
u Eduarda Grače. Jako sólová a komorní hráčka se 
předvedla publiku doma i v zahraničí (Polsko, Slo-
vensko, Anglie, Německo, Francie, Skandinávie, 
Slovinsko). Pravidelně spolupracuje s Českým roz-
hlasem. V roce 2016 společně s Eliškou Novotnou  
a Alfredem Strejčkem v rámci projektu Shake-
speare Ostrava 2016 natočila CD Shakespeare  
a hudba a v roce 2017 pak CD Krajinou domova. 
Je organizátorkou ostravského kulturního dění, 
spoluzakladatelkou a členkou realizačních týmů 
mezinárodních hudební festivalů – Svatováclav-
ský hudební festival a Musica pura, zakladatelkou  
a organizátorkou Cyklu komorních koncertů v Čes-
kém rozhlase Ostrava. Kromě komorní hry se vě-
nuje také pedagogické činnosti a hudebním projek-
tům pro děti.

DIVADELNÍ SOUBOR PROPADLO
Divadelní soubor Propadlo z Václavovic vás 

srdečně zve na představení nové hry Stanislava 
Koláře „Člověka nepochopíš“, která se uskuteční  
v pátek 15. a sobotu 16. listopadu v sále restaurace 
Čepaník. Začátky obou představení jsou v 19:30 
hod.

Komedie „Člověka nepochopíš“ se skládá ze 
dvou volně propojených jednoaktovek. Zatímco 
první jednoaktovka se odehrává ve wellness cent-
ru omšelého hotelu s nepříliš valnou pověstí, dru-
há jednoaktovka diváky zavede do úschovny za-
vazadel téměř zapomenutého nádraží, kde příjezd 
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½  ½  ½  pokračování ze str. 3

DIVADELNÍ SOUBOR PROPADLO
vlaku je bezmála mimořádnou událostí. Obě jed-
noaktovky spojuje atmosféra maloměsta, do ně-
hož zavítají svérázní hosté. Záhy poznají, že jejich 
přehnaná očekávání zůstanou nenaplněna. Přesto 
se v ospalém městečku nudit rozhodně nebudou, 

protože v něm prožijí řadu nečekaných zážitků –  
v úschovně zavazadel dokonce s takřka detektivní 
zápletkou.

PONĚKUD CHUDŠÍ SESTŘIČKA  
POUTÍ MINULÝCH

Letošní oslavy svatého Václava začaly tradičně 
již v předvečer velkého svátku. Svatováclavskou 
pouť otevřela v pátek 27. září v podvečer valaš-
ská folklorbeatová kapela DOCUKU. Šestičlenná 

hudební formace z Valašského Meziříčí pod vede-
ním zpěváka a multiinstrumentalisty Jiřího Buksy 
rozezněla zahradu václavovického kostela a její 

pokračování na str. 5 ¾  ¾  ¾
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přilehlé okolí svižnými melodickými písničkami 
na pomezí folklóru a bigbítu. Početné obecenstvo 
dlouho odolávalo výzvám a svodům Jiřího Buksy 
k tanci. Až poslední avizovaná skladba zvedla od-
vážnější část posluchačů z lavic a konečně zavládla 
uvolněná a nadšená atmosféra živých koncertů. A 
jak už to bývá, najednou nechtělo rozjařené publi-
kum kapelu pustit z pódia. Ale hudebníci odehráli 
celý koncert s takovým nasazením a radostí, že se 
nedali prosit a přidávali další skladby.

Dynamický a rozjásaný vstup do letošních oslav 
pokračoval druhý den slavnostní bohoslužbou, ce-
lebrovanou mjr. Mgr. Petrem Fialou, vojenským 
kaplanem. Závěrečný Svatováclavský chorál, zpí-
vaný několikasetčlenným sborem účastníků mše 
za doprovodu varhan, je každoročně velmi silným 
zážitkem. 

 Plni pozitivních emocí vycházeli návštěvníci z 
kostela. Těšili se na posezení u kávy s koláči, ale 

pokud si snědli tuto sladkou pozornost, které se 
jim dostalo před kostelem, museli vzít zavděk sa-
motnou kávou. Koláče se totiž letos neprodávaly. 
Nevadí, koupíme si něco sladkého, typicky pouťo-
vého ve stánku. Ale stánky s perníkem také chybě-
ly, ke koupi nebyla ani pouťová cukrová vata. Obo-
jí tu bylo v pátek, ale nekoupili jsme si a neschova-
li žádnou dobrotu na druhý den. Nevadí, vezmeme 
děti na kolotoč! Ale ouha. Jen centrifuga a malý 
řetízkáč. Kolotoč pro malé děti s koníky a autíčky 
nebyl. Tak se alespoň za 40 Kč tři minuty pokou-
líme ve skákacím hradu. No, a pak už asi domů. 
Dáme si slavnostní oběd, po něm příjemně posedí-
me u kávy s domácí buchtou, a protože je krásné 
počasí, vyrazíme odpoledne do přírody. Vždyť svá-
teční nálada není přímo úměrná množství stánků, 
prodaných koláčů a pouťových atrakcí, ale záleží 
na nás, jakou si ji vytvoříme a užijeme.

JaFo, foto Vladimír Lipina

½  ½  ½  pokračování ze str. 4

pokračování na str. 6 ¾  ¾  ¾

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLIČKY
Mateřská škola
Hádaly se houby ve třídě Sluníček

V polovině září se z nás stali malí houbaři. Poznávali jsme rozmanitost tohoto daru přírody, pracovali 
jsme s atlasem hub a povídali si o jejich využití. Zahráli jsme si i na samotného houbaře, který chodí po 
lese a zazpívali si písničku. Dětem se moc líbila hra Na smaženici, kde jsme krásně upevňovali spolu-
práci a kontakt s kamarádem.
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLIČKY
½  ½  ½  pokračování ze str. 5

Vlaštovičko, leť!
Třída Motýlků si v měsíci září povídala  

o ptáčcích, kteří odlétají do teplých krajin, kteří  
u nás zůstávají a jak se na zimu připravují. Děti 
se mimo jiné naučily novou básničku, písničku  
a k písničce taneček.

Za zvířátky do lesa s třídou Soviček
Ani naše nejmladší děti nezahálí a jsou velice 

zvídavé. Jeden týden v září věnovaly povídání o 
zvířátkách, která žijí v našich lesích. Zazpívaly si 
písničku o veverce, tančily taneček „Ježek“. Plnily 
zajímavé úkoly - přiřazovaly hlavičky ke správné-
mu tělu, vystřihly ježka i s bodlinkami, dolepily 
lístečky – pelíšek. Vybarvily berušku, o které už 
víme, že ji máme chránit, tak, jako všechno živé. 
Celý „zvířátkový“ týden jsme si pěkně užili!

Po stopách lesních zvířátek
V pátek 4. 10. 2019 jsme se s dětmi vydali 

po stopách lesních zvířátek. Byla to krásná prů-
zkumná výprava do lesa v blízkosti naší myslivec-
ké chaty. Děti byly pilnými průzkumníky, a tak 
v docela rekordním čase nalezly hodně předmětů, 
které zde zvířátka zanechala. Cestou nás dopro-

vázelo zajímavé povídání o podzimu, pozorování 
hejna odlétajících špačků a zpěv písniček. Na zá-
věr všechny děti potěšil sběr kaštánků a sladká 
odměna.

Základní škola
Beseda o vodících pejscích

Ve čtvrtek 12. 9. 2019 jsme přivítali pana Ladi-
slava Holbu a jeho pejska Aminku. Pan Holba je 
nevidomý s kombinovanou vadou sluchu. Toto po-
stižení se u něj objevilo až během života. K jeho ži-
votu patří jeho vodící pejsek Ami, o které nám při-
šel vyprávět. Také jsme se dozvěděli, jak pomáhat 
hlucho-nevidomým lidem třeba na ulici, přechodu, 
jak se pan Holba orientuje v běžném denním reži-
mu.

Velká cena malých zoologů
Ve čtvrtek 12. 9. 2019 jsme si zasoutěžili ve 

znalostech o domácích zvířatech a domestikaci v 
ZOO Ostrava. Počasí nám přálo a měření znalostí 
nás bavilo. Z celkového počtu 65 družstev z 24 škol 
jsme získali krásné 12. místo.

pokračování na str. 7 ¾  ¾  ¾
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Africké bubnování
Letní prázdniny už jsou sice za námi, ale chuť 

objevovat nové krajiny a kultury nás neopustila. 
Ve středu 18. 9. 2019 nás navštívili v prostorách 
nové tělocvičny dva muži původem z Demokratic-
ké republiky Kongo, aby nám přiblížili život v Af-
rice. Dozvěděli jsme se, jak vypadá život afrického 
školáka, jak bydlí lidé na venkově a ve městech. 
Žáci a děti z MŠ se se svými zvídavými dotazy na 
oplátku dopídili, čím si lidé v Africe čistí zuby, jak 
se sprchují apod. Závěrečnou částí jsme se pro-
tančili v rytmu afrických bubnů djembe. Tak zase 
někdy příště, jumbo, ahoj!

Barevný den
Ve čtvrtek 19. 9. 2019 jsme ve škole u příleži-

tosti Barevného dne – vítání podzimu aneb vítání 
nových kamarádu v ZŠ uvítali další dvě návštěvy. 
Nejdříve jsme uvítali naše kamarády a paní uči-
telky ze ZŠ speciální z Ostravy a také pana Holbu, 
který přijel na druhou besedu o vodících pejscích. 
Barevný den v naší škole je už tradičně spojen 
s barvami podzimu – oslava prvního podzimního 
dne 23. 9. 2019. Paní učitelky si letos vylosovaly 
pro své třídy tyto barvy: I. A + I. B třída – červená 

barva, II. třída – oranžová barva, III. třída – zele-
ná barva, IV. třída – žlutá barva, V. třída – hnědá 
barva.

Také naši kamarádi z Ostravy přijeli v barvách 
podzimu a společně s námi vyslechli povídání s 
panem Holbou. Po přednášce jsme se přesunuli na 
školní hřiště, kde jsme společně vytvořili barevné 
podzimní stromy a strom přání. Letos nám bohu-
žel počasí moc nepřálo, proto jsme museli program 
přizpůsobit hlavně ve vnitřních prostorech školní 
družiny. Na pěti stanovištích žáci plnili úkoly, kte-
ré měly přispět ke spolupráci, k navázání nových 
přátelství a ohleduplnosti k druhým.

Dětem a paním učitelkám z ostravské školy 
děkujeme za návštěvu a krásné dopoledne, které 
jsme společně strávili.

pokračování na str. 8 ¾  ¾  ¾

Menší větší prvňáčci
Prvňáčci mají první měsíc ve škole za sebou. 

Zvykli si na režim dne, mnohé viděli a zažili. Ne-
zbývá tedy, než se pustit do výuky písmenek a čís-
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Začátek podzimu jsme oslavili v pátek 4. 10. na 
tradiční akci Dýňování, která byla letos okořeněna 
možností tvoření modelů ze dřeva i Lego kostiček  
a hraní logických a deskových her. Takto velkole-
pě jsme mohli pojmout akci díky finanční dotaci 
společnosti Hyundai Motor 
Manufacturing Czech s.r.o.

Školní jídelna se proměnila ve stolařskou díl-
nu, kde si děti mohly i za pomoci pilky a lepidla 
vytvořit dřevěné modely aut, letadel, pistolí, nožů, 
některé dle návodu, jiné dle vlastní fantazie. Děti 
mohly malovat i na sklo a vznikla vskutku uni-
kátní umělecká díla. Také postavit nejvyšší věž  
z plochých dřívek bylo výzvou. Druhá část jídel-
ny se do posledního místa zaplnila hráči stolních  
a deskových her, o které byl neutuchající zájem do 
pozdních večerních hodin.

Mezitím se ve školní družině odehrávala dal-

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLIČKY
½  ½  ½  pokračování ze str. 7
lic. V hodině matematiky se naučili zapisovat ma-
tematické symboly větší a menší. Přejeme všem 
prvňáčkům hodně úspěchů v další práci.

Návštěva u paní starostky
Žáci III. třídy v minulých dnech poznávali his-

torii, současnost a díky návštěvě u paní starostky 
i budoucnost naší obce. Jak to vypadá na obecním 
úřadě? O co a o koho se stará paní starostka s 
panem místostarostou? Jak vypadají Václavovice 
z leteckých snímků? Kdo je paní Nálepka Popel-
nicová? Byla nám zodpovězena spousta otázek a 
odcházeli jsme s lahodnými a věcnými dárečky. Ve 
třídě jsme obdržené mapy prohlédli a našli zají-
mavé tipy na výlet.

pokračování na str. 8 ¾  ¾  ¾
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ší část programu – stavby z Lega Bricks4Kidz. 
Šikovným dětem se podařilo rozpohybovat inter-
aktivní modely stavbou podle návodu, zatímco nej-
menší děti tvořily podle své fantazie nádherné mo-
zaiky či vlastní stavby (viz foto 2x). 

½  ½  ½  pokračování ze str. 8
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PLOTY – MONTÁŽE, PRODEJ
WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ; Tel.: 722 550 000, Ostrava-Nová Bělá, Hrabovská 5/39

Otevřeno v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hod.

l  KLASICKÉ PLETIVOVÉ l  SVAŘOVANÁ PLETIVA l  SVAŘOVANÉ PANELY l  BETONOVÉ SE VZORY 
l  BRÁNY A BRANKY l  STÍNÍCÍ TKANINA

GARÁŽOVÁ VRATA
VÝKLOPNÁ, DVOUKŘÍDLÁ – Doprava zdarma. Na přání provedeme i montáž.
www.VRATA-OSTRAVA.cz

THUJE NA ŽIVÝ PLOT – www.THUJA.cz
PRODEJ, VÝSADBA U VÁS, TEL.: 722 550 000

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.

Podzimní výlov rybníka  
16. 11. 2019 od 8.30–14.00 hod.
Zveme Vás na smaženého kapříka,  

kapří hrancle, karbanátky a další domácí 
speciality a nápoje.

Najdete nás:  
ulice K Potoku 77, Šenov, 739 34

NEJSME RYBNÍK NAPROTI MLÝNŮM!
Pro informace volejte 737 959 458

www.rybysenov.cz

Nabízím službu žehlení prádla rychle a kvalitně. 
Tel. 775 386 022.


