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Èíslo 7 11. 12. 2019

Václavovický
informátor

Vážení spoluobčané,
přejeme všem klidné prožití  

vánočního období  
společně se svými blízkými. 

Nechť jsou vaše domovy naplněny láskou  
a příjemnou pohodou,  

která k vánočním svátkům neodmyslitelně 
patří. 

Krásné Vánoce a šťastný nový rok přeje 
kolektiv obecního úřadu. 

ZUŠ Vratimov a Obec Václavovice 
srdečně zvou na 

Novoroční koncert žáků a učitelů ZUŠ Vratimov
v neděli 12. ledna 2020 v 17 hodin

v kostele sv. Václava ve Václavovicích

PŘEHLED VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB
FARNOSTI ŠENOV U OSTRAVY

V KOSTELE PROZŘETELNOSTI BOŽÍ V ŠENOVĚ
A V KOSTELE SV. VÁCLAVA VE VÁCLAVOVICÍCH
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VELKÁ LÁSKA EVY TVRDÉ
Spisovatelka Eva Tvrdá byla v úterním podvečeru  

8. října v pořadí již čtvrtým milým hostem ve václavovické 
knihovně. Čtenářská účast byla největší ze všech proběh-
lých besed, což ale neudivuje – autorka se těší velké oblibě 
čtenářů a václavovická knihovna nabízí k zapůjčení mnohé 
z jejích knih.

Eva Tvrdá je rodačka z opavského Slezska, v současné 
době žije v Šilheřovicích. Vystudovala ostravskou Pedago-
gickou fakultu, obor český jazyk a dějepis. Jak sama uvá-
dí, přestala učit již před deseti lety, protože se jí nedařilo 
skloubit učení, psaní, péči o rodinu. Spisovatelkou chtěla 
být odmalička. Představovala si, že bude psát o všem, co ji 
obklopuje. Ale nechtěla skončit jako autorka ženské litera-
tury, stejně jako autorka regionální. Při návštěvách hřbito-
va v Rožnově pod Radhoštěm ji děsilo množství pomníčků 
neznámých nebo dávno zapomenutých regionálních autorů. 
Paradoxně se stala regionální spisovatelkou a její čtenář-
skou obec tvoří hlavně ženy. Ale rozhodně nerozmnoží se-
znam neznámých místních autorů. Její tvorba je již dnes 
poměrně rozsáhlá a velmi populární. A to nejen v našem 
regionu. Velmi oblíbené jsou její knihy v jižních Čechách, 
mezi čtenáři jsou i muži a mladí lidé. 

Cesta k dnešnímu úspěchu nebyla pro Evu Tvrdou 
snadná. Napsala hodně rukopisů, ale nemohla najít na-
kladatele. Nedokázala zaujmout, odmítala psát komerčně. 
Také dnes pracně hledá tvar, postavu, velmi pečlivě stu-
duje prostředí a jeho historii. Trvá dokonce několik let, než 
autorka projde touto fází. 

Přelomovou knihou se stalo Dědictví. Vzniklo jako čte-
ní na pokračování v místním periodiku Zrcadlo Hlučínska  
a díky němu získala autorka mnoho čtenářů. Dědictví už 
vyšlo ve třetím vydání. Zpočátku vnímala spisovatelka tuto 
knihu jako trochu méněcennou. Ale u čtenářů měla velký 
úspěch. Vydala dílo ve svém nákladu, což se děje dodnes. 
Eva Tvrdá má své nakladatelství, takže kromě role spiso-
vatelky plní také funkci redaktorky, obchodní zástupkyně 
a distributorky. Což je pro ni velmi stresující záležitost, 
zvláště moment, kdy má své knihy nabízet prodejcům. 

Příjemné chvíle naopak prožívá, když příběh tvoří.  
S hrdiny svých knih hodně žije, silně prožívá jejich životní 
osudy. Někdy až na hranici trápení, což bylo třeba v pří-
padě Němky Edeltraud z knihy Třešňovou alejí. Postavy 
nemají své předlohy ani v rodině, ani v okolí. Důležitá 
je pro Evu Tvrdou dokonalá znalost prostředí. Místo, kde 
se děj odehrává, je alfou a omegou psaní. Uzavře se do 
samoty a žije se svými hrdiny jejich příběh. Říká o sobě, 
že je vyložený introvert. Nevyhledává kontakty, bere jí to 
tvůrčí sílu. Ale ráda hovoří se svými čtenáři na besedách  
v knihovnách.

A právě čtenáři, kteří si nenechají ujít žádnou z knih 
Evy Tvrdé, by na otázku v nadpisu tohoto článku nevá-
hali s odpovědí – určitě je autorčinou velkou láskou Hlu-
čínsko! To je bezpochyby pravda. Ale při besedě domino-
val jiný fenomén, který nicméně s oblastí Hlučínska těsně 
souvisí. Tím je specifický jazyk laština. Tvůrcem laštiny 
je Óndra Łysohorský. Básnický jazyk vytvořil na zákla-
dě hornoostravského nářečí, použil však i nářečí opavské,  
v syntaxi a ve slovníku zase češtinu, polštinu i sloven-
štinu. Łysohorský byl v podstatě trilingvní autor: tvořil  
v němčině, češtině a laštině. V dnešní době ale místní mlu-
va zaniká. Laština, slezština, všechny varianty dialektů, 
souhrnně označovaných „po našemu“. Eva Tvrdá se nechce 
s touto smutnou skutečností smířit. Své knihy píše spisov-
nou češtinou, ale dlouho sní o příběhu, který by napsala 
„po našemu“. Učarovala jí právě laština. Jazyk, ve kterém 
se dá psát i krásná poezie. A tak vytvořila krátkou novelu. 
Je dvojjazyčná – česky a lašsky. Český text překládala do 
laštiny. Ale zkusila psát rovnou v laštině. Milé překvapení 

– šlo to! Této práci ovšem předchází neskutečně náročná 
příprava. Studium odborné literatury, spolupráce s nepa-
trně malým množstvím dosud žijících pamětníků, kteří ná-
řečí ovládají. A hlavně hledání. U spousty výrazů spisovné 
češtiny přemýšlení a hledání, jak slovo vyjádřit v odpo-
vídajícím dialektu (např. samozřejmě – samosebum). Jak 
říká autorka, práce je to nesmírně náročná, trvající dlouhé 
měsíce, ale nádherná. Kniha by měla být hotová a čeká na 
odeslání ke grafickému zpracování. Je samozřejmé, že spi-
sovatelka je velmi zvědavá na reakce čtenářů.

Kromě dvojjazyčné novely se čtenáři Evy Tvrdé mohou 
těšit na novou detektivku Dlužná částka. Vyšla v nedávné 
době a je již připravena v naší knihovně. V současné době 
začíná spisovatelka pracovat na románu ze současnosti. 
Děj se odehrává v Ostravě, kde se setkají hlavní hrdinové  
z různých oblastí regionu. Každý je jiný, každý si v sobě 
nese kousek minulosti, každý vyznává jiný hodnotový sys-
tém. Kniha má zatím pracovní název Na odvrácené straně.

Čas v příjemné a neformální atmosféře neúprosně letí. 
Tak, že nedošlo ani na obvyklé autorské čtení, ale také 
zůstalo ještě mnohé nevyřčeno – knihy Evy Tvrdé pro děti, 
historické texty, povídky z blogu na iDnes a v neposlední 
řadě detektivky. Příběh Mrtvou neměl nikdo rád se do-
stal mezi nejlepší české detektivky roku 2017 a obdržel  
v soutěži Cena Jiřího Marka čestné uznání Asociace au-
torů detektivní literatury. Eva Tvrdá tuto skutečnost ko-
mentuje slovy „Mám z ocenění obrovskou radost, protože 
konkurence v roce 2017 byla opravdu velká. Členové poroty 
všechny soutěžní knihy přečetli, to bylo při prezentaci znát, 
a jsem moc ráda, že ocenili i knihu neznámé autorky z ma-
lého neznámého nakladatelství. Mám podezření, že někteří 
účastníci předávání cen pořád ještě tak úplně nevěří tomu, 
že opravdu existuji.“

Pro širokou čtenářskou obec určitě není Eva Tvrdá ne-
známou autorkou z neznámého nakladatelství. Děkujeme 
za krásný večer jí i organizátorům Evě a Jaromírovi Šlo-
sarovým + Světlaně Poledníkové a upřímně se těšíme na 
další osobnost ve václavovické knihovně.                     JaFo
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pokračování na str. 4 ¾  ¾  ¾

Po více než půldruhém 
roce se plně nabitý velký 
sál restaurace Čepaník 
opět otřásal smíchem.  
V pátek 15. a v sobotu  
16. listopadu zhlédli příz-
nivci divadelního souboru 
PROPADLO václavovic-
kou premiéru a reprízu 

představení Člověka nepochopíš.
Dvě jednoaktové hry z různých prostředí (well-

ness centrum v hotelu Apollón-Jurášek a nádražní 
úschovna zavazadel) se odehrávají v malém pro-
vinčním městečku Týništi, jehož poklidnou atmo-
sféru oživují jak návštěvníci – manželé Zobáčkovi 
a Hlínovi, populární zpěvák Jiří Kleinmajer a vý-
letník pan Švasta s velepodezřelým zavazadlem, 
tak zaměstnanci ve službách týnišťských institucí 
– Vilma Bujná, Adéla Záchytná, pánové Kerous  
a Berous a vlastně i odložený a zapomenutý Am-
brož. Ti všichni (jen kromě němé tváře Ambrože) 
chrlí vtipné repliky z pera autora a režiséra Stani-
slava Koláře a naplňují je skvělým herectvím tak, 
že jedna vlna výbuchů smíchu stíhá další. Není 
divu, že se občas sami herci „odbourají“. Nadšení 
stoupenci PROPADLA se vždy těší nejen na novou 
hru, ale i na své oblíbené herce, jejichž typický 
projev milují. Není možné jmenovat jen některé, 
protože každý je ve svém výrazovém projevu jedi-
nečný. 

Těžko říct, jak moc si ale ve chvílích opako-
vaných gejzírů smíchu uvědomujeme obvyklost  
a každodennost komických situací z divadelní hry. 
Sami je v běžném životě prožíváme a nezřídka 
jsme jejich hlavními aktéry. Při divadelním před-
stavení se vlastně smějeme sami sobě, protože se 
chováme úplně stejně (snad s výjimkou temného 
činu pana Švasty!). Právě tak často žasneme nad 
jednáním a skutky našeho okolí ať už slovy „to ne-
chápu“ nebo „člověka nepochopíš“. I nad naším po-
čínáním mnohdy zůstávají v údivu stát lidé kolem 
nás a naše počínání hodnotí stejným komentářem.

Když si divák konečně otře slzy smíchu, napad-
ne ho otázka: „Kam ten Kolář na ty vtipy pořád 
chodí?!“. Vnímavému spisovateli stačí jen pozoro-
vat život kolem sebe, aby získal inspiraci a ma-
teriál pro svá díla. Může to autor, režisér, herec  
a umělecký vedoucí souboru Stanislav Kolář potvr-
dit?

 Kam tedy, prosím, na náměty a nápady cho-
díte? Výčet vašich her je úctyhodný a studnice ná-
padů se zdá být nevyčerpatelná. 

Mnohé komické situace přináší sám život, nic-
méně při psaní nové hry hodně zapojuji fantazii. 
Bez ní by to nešlo. Samozřejmě ne každá humorná 
situace je vhodná k dramatizaci a leckdy i svou 
fantazii při psaní krotím, protože se neustále mu-

sím sám sebe ptát – je možné na omezeném pro-
storu jeviště daný nápad sehrát? Napsat hru, aby 
diváky pobavila, není snadné a přiznám se, že mí-
vám období, kdy si myslím, že už nic nového nena-
píšu. Zdá se mi, že přicházet znovu a znovu s no-
vými nápady je pro mne čím dále těžší. Pak ovšem 
někdy stačí drobný, nenápadný inspirační podnět, 
z něhož se rozvine obraz, jednání… celá hra. Důle-
žité je pro mne najít si pro tvůrčí činnost čas a po-
hodu a ty nacházím pouze v čase letních prázdnin. 
Ne ovšem každých.
 Jak dlouho se rodí nová hra? Konkrétně tře-

ba právě „Člověka nepochopíš“? 
Vlastní napsání hry netrvá zas tak dlouho. 

„Člověka nepochopíš“ jsem sepsal během 14 dnů, 
pochopitelně s pauzami. Půl roku předtím jsem 
si ovšem nosil v hlavě různé nápady, na některé 
jsem zapomněl, jiné jsem vyloučil a zůstala jen 
hlavní kostra příběhu. Je ale pravda, že další a 
další nápady přicházejí během samotného psaní.
 Tradičně úžasná jsou jména osob – Zobáčko-

vi, Hlínovi, Vilma Bujná, Adéla Záchytná, …Jsou 
výplodem vaší fantazie nebo se postavy s podobný-
mi jmény vyskytují ve vašem okolí?

Zrovna s těmito jmény jsem se ve svém živo-
tě nesetkal, ale nepochybuji, že mohou existovat. 
Ale pozor! Ve hře se vyskytují dvě jména z reá-
lu. V nádražním hlášení pan Plečka, což je můj 
kamarád, s nímž jsem začínal svou pedagogickou 
dráhu na základní škole a sdílel jsem s ním ka-
binet. Tak náramně jsme si rozuměli, až nás pan 
ředitel rozsadil. Mimochodem, kolega Plečka na-
vštívil václavovické představení, aniž tušil, že jeho 
jméno ve hře zazní, na což jsem se škodolibě těšil. 
A pak ještě ve hře vystupuje pan Švasta. Všich-
ni, kdo jezdí osmadvacítkou, vědí, že předposlední 
zastávka před terminálem v Hranečníku se jme-
nuje U Švasty. Kdybych byl důslednější, mohly by 
se některé postavy jmenovat třeba Bajger, Olšák, 
Blažek nebo Slíva. Jenže zejména v posledním pří-
padě by to bylo ve Václavovicích matoucí. 
 Ve wellnes centru hotelu Apollón-Jurášek 

(mimochodem další skvělý název) se aktéři před-

ČLOVĚKA FAKT NEPOCHOPÍŠ!



4  Václavovický informátor è. 1 / 2017 

ČLOVĚKA FAKT NEPOCHOPÍŠ!
staví v originálních plaveckých kreacích. Ale  
i v jiných vašich hrách diváka zaujme vtipné  
a osobité oblečení účinkujících. Do jaké míry si 
volí herci svůj kostým? Kostýmér/ka není v pro-
gramu uveden/a, tvoří si tedy každý herec svůj 
úbor sám? Do jaké míry je usměrňován vámi  
z pozice režiséra?

Výběr kostýmů není mou silnou stránkou; po 
pravdě řečeno, jsem rád i v každodenním životě, 
když se obléknu do oděvu, aniž by mi manželka 
řekla: „Prosím tě, co sis to na sebe zase vzal. To 
snad nemyslíš vážně!“ Takže kostýmy si volí naši 
herci sami, zvláště pak naše herečky jsou velice 
kreativní a přímo se v tom vyžívají. Doufám, že v 
našem novém představení diváci ocenili zejména 
výběr županů a plavek. Myslím, že pánská část 
publika se měla na co dívat.
 Existuje již někde ve vaší mysli nebo v po-

známkovém notýsku námět na další hru?
Bohužel ne. Protože učím na vysoké škole, mu-

sím mimo jiné také publikovat odborné články,  

½  ½  ½  pokračování ze str. 3 v mém případě z oblasti americké židovské litera-
tury a literatury o holocaustu, a tam naopak na-
místo fantazie nastupuje exaktnost. To se pak hůř 
na psaní komedií přepíná. Je to vlastně limitují-
cí, a tak jen doufám, že mě přece jen do příštích 
prázdnin něco napadne. Ale to říkám zatím jen 
bez záruky.

Velký dík Stanislavu Kolářovi za odpovědi  
a celému souboru za nálož smíchu, dobré nálady, 
pohody, radosti a také poučení, které rozdávají. 

Komu se nepodařilo stihnout ani jedno václavo-
vické představení, nenechte si ujít reprízu v někte-
rém ze zájezdových míst v okolí: 

   2. února 2020 – Řepiště 
   3. února 2020 Karviná – Lázně Darkov 
   7. února 2020 Horní Datyně
   5. března 2020 Kozmice
   7. března 2020 Šenov – restaurace Lapačka
Plánuje se ještě jedno představení ve Václavovi-

cích v jarním termínu!
JaFo, foto Vladimír Lipina

PŘEDVÁNOČNÍ DÁREK S PŘEKVAPENÍM
Jeho dárci byl Obecní úřad ve Václavovicích  

a čtyři účinkující – Halina Františáková, Veroni-
ka Holbová, Eliška Novotná a Taťjana Medvecká. 
Koncert v neděli 24. listopadu v kostele svatého 
Václava s názvem Johann Sebastian Bach trochu 
jinak se opravdu podobal dárku s překvapením. 
Všichni návštěvníci věděli, že uslyší Bachovu hud-
bu a vzhledem k účasti herečky Taťjany Medvecké 
počítali s průvodním slovem.

Tak jako s radostným očekáváním postupně 
rozbalujeme dárek, prvním malým překvapením 
byla přítomnost cembala, stojícího na místě pro-
vizorního pódia, ve václavovickém kostele možná 
poprvé. Cembalu s klavíristkou Eliškou Novotnou 
také patřil úvod koncertu.

A pak se v pomyslné dárkové skříňce objevi-
lo další překvapení – Taťjana Medvecká předčítá 
z téměř neznámé Malé kroniky Anny Magdaleny 

Bachové. Toto dílko bývá často pokládáno za au-
tentické zápisky Bachovy druhé manželky, sepsa-
né záhy po skladatelově smrti. Asi proto, že kniha 
bývala často publikována bez uvedení jména au-
torky. Málokdo ale ví, že se jedná o román nepří-
liš povědomé anglické spisovatelky Esther Hallam 
Meynell (1878–1955). Kniha poprvé vyšla v roce 
1925 (ani v tomto prvním vydání nebylo jméno 
autorky uvedeno) a poté v mnoha dalších vydáních 
a cizojazyčných překladech. Esther Meynell při 
psaní vycházela ze známých faktů o skladatelo-
vě životě, které literárně zpracovala. Díky milují-
cí manželce Anně Magdaleně poznáváme Johanna 
Sebastiana Bacha nejen jako geniálního skladate-
le, vynikajícího interpreta, skvělého pedagoga, ale 
také jako milovaného manžela, starostlivého otce 
a oddaného přítele.

Umělecký přednes Taťjany Medvecké střída-
jí ukázky z mistrova díla. K cembalu se připo-
jí housle Haliny Františákové a soprán Veroniky 
Holbové. Jejich interpretace Bachových skladeb je 
dalším krásným dárkem a zároveň milým překva-
pením – ukázky z Knížky skladeb pro Annu Mag-
dalenu Bachovou není běžné slýchat na koncert-
ních pódiích. Zároveň se posluchač dozvídá, jak 
Knížka skladeb v roce 1722 vznikla. Propojení slo-
va a hudby je prostě úžasné! 

Z hudebních úryvků i z mluveného slova vystu-
puje Johann Sebastian Bach jako hluboce lidská 
bytost, člověk laskavý i vášnivý a prudký, který 
nade vše miloval Boha, na jehož oslavu napsal 

pokračování na str. 5 ¾  ¾  ¾
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½  ½  ½  pokračování ze str. 4

PŘEDVÁNOČNÍ DÁREK S PŘEKVAPENÍM
většinu svých děl. Dokonale to vystihuje úryvek 
z Malé kroniky Anny Magdaleny Bachové, který 
večer zazněl v uměleckém přednesu Taťjany Med-
vecké: 

„Narodil se v Eisenachu a mně připadalo vždy 
významné, že spatřil světlo světa v březnu, tedy  
v postní době, neboť pro půst a pašijový týden na-
psal svá největší díla, Matoušovy a Janovy pašije, 
díla, která nejsilněji vzrušila jeho hlubokou duši. 
Vstoupila jsem jednou nenadále do pokoje, právě 
když psal altové sólo ‚Ach Golgoto‘ v Matoušo-
vých pašijích. Jak mě vzrušilo, když jsem viděla 
jeho obličej, jinak tak klidný a svěže červený, úpl-
ně popelavý a zaplavený slzami! Nezpozoroval mě, 
vykradla jsem se tiše zase ven, usedla jsem venku 
před jeho dveřmi na schody a plakala jsem také! 
Jak málo vědí ti, kdož slyší tuto hudbu, o tom, 

co stojí! […] Jak málo mohl kdo tušit, že malý 
Johann Sebastian, který se narodil roku 1865  
v dlouhém bílém domě na Frauerplanu v Eisena-
chu, bude psát hudbu toho druhu, jako Matoušovy 
pašije – vždyť takové hudby na světě nebylo, teprve 
on ji stvořil.“

Krásný slavnostní večer skončil, dárek byl roz-
balen a obdarovaným přinesl velikou radost. Po-
děkování patří všem dárcům – účinkujícím Halině 
Františákové, Veronice Holbové, Elišce Novotné  
a Taťjaně Medvecké a kulturní komisi obecního 
úřadu.

Dopřejme si v adventní době častě-
ji očistnou hudební lázeň. Neboť jak moh-
li posluchači přečíst na cembalu – MUSI-
CA CURAT CORPUS ET ANIMAM, což 
znamená HUDBA ZKLIDŇUJE TĚLO  
I DUŠI.     JaFo, foto Vladimír Lipina 

PRVNÍ LETOŠNÍ PŘEDVÁNOČNÍ VLOČKA
Tento listopad byl příjemně slunečný a podle me-

teorologů se řadí k nejteplejším předposledním mě-
sícům v roce v historii klimatických měření. Svatý 
Martin na bílém koni neměl nejmenší šanci při neob-
vykle vysokých denních teplotách přivézt jakoukoliv 
sněhovou nadílku. Teplé byly i poslední listopadové 
dny, kdy se tou úplně první vločkou letošní nastá-
vající zimy stala tradiční vánoční prodejní výstava 
rukodělných prací, na kterou nás pozvala václa-
vovická organizace Českého svazu žen. Ve čtvrtek  
28. a v pátek 29. listopadu se po osmi měsících 
sál restaurace U koupaliště opět rozsvítil, rozzářil  
a provoněl blížícími se svátky, tentokrát vánočními. 

Většina vystavovaného zboží byly vlastnoruč-
ně zhotovené výrobky neskutečně šikovných ru-
kou žen, ale i mužů. Převažovala nabídka výtvorů  
s vánoční tematikou, ostatní artikl představoval in-
spiraci pro vhodný dárek pod stromeček. Návštěvní-
ci mohli obdivovat adventní věnce z přírodních, ale  
i netradičních materiálů, svícny, skleněné, keramic-
ké i háčkované ozdoby na stromeček a nápaditá vá-
noční přání. K vánočním svátkům neoddělitelně pa-
tří perníčky, cukroví, med a ořechy. Sváteční menu 
zpestří bohatá nabídka koření, čalamád, kečupů, čat-
ný, marmelád a sirupů – kromě koření vše domácí 
výroba. Kdo si pospíšil, stihnul koupit koláče. Jako 
vždy byl o ně velký zájem a později dopoledne byly už 
pryč. Letošní velmi příjemnou novinkou byla nabídka 
svařeného vína. 

Bohatě byl zastoupen resort textilu – plete-
né zboží, hotové oděvy, povlečení, prostírání a nej-
různější kabelky, tašky a taštičky zhotovené tech-
nikou patchwork. Veliké množství rozmanitých 
předmětů zdobených technikou decoupage se pří-
mo nabízí jako krásný a přitom účelný dárek. Stej-
ně tak rozličné krabičky, kazety a šperkovnice.  
A do nich samozřejmě šperky. I těch bylo na výstavě 
k obdivování mnoho a většinou to také byly výrobky 

úžasně zručných prodejců. Nechyběla ani kosmetika 
a nově také knihy.

Pravidelní návštěvníci a příznivci václavovic-
kých výstav rukodělných prací už dobře znají „své“ 
výrobce a prodejce, těší se na ně a mnohdy již do-
předu plánují, co si u koho koupí. Ale kromě stá-
lých vystavovatelů se vždy objeví někdo nový. Ten-
tokrát to byly Veronika Petrásková z Václavovic  
s vánočním dekoračním zbožím, Gabriela Sulyanová 
z Havířova s bižuterií a Radana Sladká ze Šenova 
se představila jako autorka knížek pro děti, což je na 
výstavě úplná novinka a velmi příjemné oživení.

Za dva dny plné radosti a krásy patří velký dík 
především hlavní organizátorce Evě Schmidtové  
a kromě poděkování také přání hodně sil a energie 
do dalších výstav! Děkujeme i všem výrobcům a pro-
dejcům, návštěvníkům a také personálu restaurace 
U koupaliště za poskytnuté zázemí. 

Hned druhý den po skončení výstavy se citelně 
ochladilo a spadly sice ojedinělé, ale opravdové první 
sněhové vločky. Ať se jich sype víc a víc, abychom si 
zase jednou vychutnali bílé Vánoce. Krásné svátky!        

JaFo, foto Vladimír Lipina
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLIČKY
Mateřská škola
Vodící pes

V úterý 5. 11. 2019 jsme v mateřské škole zažili 
krásné setkání s panem Ladislavem Holbou a jeho 
pejskem Aminkou. 

Aminka je speciálně vycvičený vodící pes, který 
pomáhá lidem jako je pan Holba obstát v běžném 
životě. Sám pan Holba je nevidomý v kombinaci se 
sluchovou vadou. 

Děti si měly možnost pejska pohladit, viděly 
spoustu ukázek, jak konkrétně Aminka pomáhá a 
dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací ze 
života hlucho-nevidomých lidí, hlavně jak jim mů-
žeme pomoci na ulici.

Jak je dobré míti naladěno
V úterý 26. 11. navštívili žáci 2. – 4. třídy hu-

dební výchovně-vzdělávací program „Jak je dob-
ré míti naladěno“ v koncertním sále Janáčkovy 
filharmonie. Hudebníci nás provedli klasickou 
hudbou tak trochu jinak. Seznámili nás s hudební-
mi nástroji, tempem a dynamikou hudební sklad-
by. Zároveň jsme si odnesli důležité informace  
o pravidlech slušného chování a oblékání při ná-
vštěvě koncertu nebo divadla. Hravou a zábavnou 
formou jsme vnímali klasickou hudbu a zjistili 
jsme, že i tento druh hudby je zajímavý a krásný.

Základní škola
Slavnost Slabikáře

Ve středu 13. 11. 2019 předvedli žáci I. tříd 
prostřednictvím zábavných úkolů svým rodičům, 
jak zvládli první písmena, slabiky a slova. Stali se 
hrdými vlastníky nových Slabikářů. U příležitosti 
této významné události přišel žáky navštívit i král 
Ota I. 

Nezapomněl ani na malý dárek – zlatý groš. 
Kouzelný klíč žákům pomůže při cestě Větným 
mořem do Království čtenářů.

Výročí Sametové revoluce
Celé Česko si připomíná události započaté  

17. listopadu 1989. Nejinak tomu je i v naší škole. 
Snažíme se žákům přiblížit společenské podmínky 
té doby a odvahu lidí, kteří dokázali změnit své 
životy i další vývoj naší země.

Mistrovství Moravy a Slezska v šachu
Ve dnech 26. – 31. 10. 2019 proběhlo na jese-

nickém hotelu Dlouhé stráně Mistrovství Moravy  
a Slezska mládeže ve vážném šachu. Dohroma-
dy se zúčastnilo 287 mladých šachových nadšenců, 
kteří porovnávali své síly v kategoriích do 10, 12, 
14 a 16 let. Chlapci a děvčata hráli dohromady, 
ale vyhlašováni byli samozřejmě oddělené. 

pokračování na str. 7 ¾  ¾  ¾
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Nejmladší kategorii do 10 let jednoznač-
ně ovládla děvčata, když se umístila na prvním  
a druhém místě! Krásné 2. místo získala Viktorie 
Buchtová, žákyně 4. třídy naší školy, když ztratila 
pouze jeden bod s vítězkou turnaje a stala se vice-
mistryní Moravy a Slezska v šachu. 

Úspěch sourozenců Buchtových dovršil bývalý 
náš žák, její bratr Bartoloměj, který dokonce ve 
své kategorii do 12 let zvítězil a stal se přeborní-
kem Moravy a Slezska ve vážném šachu.

Blahopřejeme! 

ZPRÁVIČKY ZE 
ŠKOLY A ŠKOLIČKY
½  ½  ½  pokračování ze str. 6

VÁNOČNÍ JARMARK A ROZSVÍCENÍ  
VÁNOČNÍHO STROMU

V pátek 29. 11. 2019 jsme vánočním jarmarkem 
zahájili nejkrásnější dny v roce, a to je adventní 
čas – Vánoce. Žáci a děti z mateřské školky vy-
ráběli s pomocí paní učitelek krásné a nápadité 
výrobky, které měly velký úspěch. Na školním hři-
šti jsme se společně s rodiči sešli u vánočního stro-
mečku, u kterého jsme si zazpívali zimní písnič-
ky a koledy a za hlasitého odpočítávání stromeček 
rozsvítili. Děkujeme všem rodičům, kteří se spolu  
s námi podíleli na přípravě jarmarku. Přejeme 
Vám krásné a pohodové Vánoce a do nového roku 
hodně zdraví, štěstí a dobré nálady.

Pokud je úspěchem hojná účast, rozzářené oči 
dětí a spokojenost účastníků akcí, pak lze říci, že 
závěr roku 2019 byl velice úspěšný. 

Účast na lampionovém průvodu předčila všech-
na očekávání. Dlouhý had barevných lampiónů se 
vinul přes centrum vesnice a příjemná procház-
ka byla zakončena velkolepým ohňostrojem. Sál 
místní restaurace, kde bujará zábava pokračovala, 
doslova praskal ve švech. Ke zdaru celé akce při-
spěla řada maminek, které se letos rozhodly tuto 

krásnou akci podpořit 
napečením buchet. Za 
to jim patří naše velké 
poděkování. 

Samotný závěr mě-
síce se již nesl v před-
vánočním duchu. Za 
doprovodu nádherných 
tónů trubky pana Mu-
rase jsme mohli společně přivítat adventní čas  
u rozsvícení vánočního stromu. Ten byl letos spo-
jen se školním vánočním jarmarkem výrobků, kte-
ré si děti samy vytvořily. Slavnostní nálada pro-
tknutá vůní vánočního punče se nám všem vtiskla 
do paměti jako krásná tečka za tímto rokem. 

Velké poděkování patří všem, kteří přispěli ke 
zdaru tohoto večera, ať už věnováním vánočního 
stromu nebo napečením skořicových perníčků pro 
děti. 

Celý kolektiv SRPŠ Vám všem přeje krásný  
adventní čas a pevné zdraví v novém roce! 

Václavovický informátor č. 7 / 2019   7
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V NOVÉM ROCE V NOVÉM
Začátkem roku 2020 získají webové stránky 

obce novou podobu. 
Cílem je, aby byly pro uživatele přehledné, do-

statečně zdůrazňovaly významné akce a důležitá 
upozornění, aby sloužily občanům také jako vzá-
jemný prostředek komunikace.

• První nápadná změna po otevření webových 
stránek je samozřejmě nová grafická úprava. 

• Pod nadpisem hlavní stránky bude vždy 
velmi výrazné upozornění na mimořádné akce  
a události tak, aby byly nepřehlédnutelné. Týká se 
např. sdělení o přerušení dodávky elektřiny nebo 
vody a podobně.

• V současných webových stránkách je uve-
řejněn seznam místních firem, které nabízejí své 
služby. 

Tento soupis bude na nových stránkách aktua-
lizován. Vzhledem k tomu, že ve stávajícím přehle-
du firem není často uveden žádný kontakt, není 
možné, aby zaměstnanci obecního úřadu kontak-

tovali každou firmu s dotazem, chce-li být zapsána  
i na nových stránkách. Vyzýváme tedy všechny 
zástupce firem, kteří chtějí být na webu obce uve-
deni, aby se přihlásili na obecním úřadě na e-mai-
lové adrese 

obecni.urad@obecvaclavovice.cz

Nezapomeňte prosím uvést kontakty na firmu 
(telefonní čísla, mailovou adresu) a pokud možno 
kontaktní osobu. 

Seznam firem naleznete na dosavadních strán-
kách obce pod záložkou Organizace a firmy — více 
informací — Seznam firem v obci.

• V nově vytvořeném systému bude novinkou 
inzertní rubrika. Občané ji mohou využívat k na-
bídkám prodeje, jednorázových služeb, v případě 
hledání ztracených domácích mazlíčků a podobně.

Určitě se budete v nových webových stránkách 
brzy orientovat a stanete se jejich pravidelnými 
spokojenými návštěvníky.

•  •  •  •  •

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

Obecní knihovna ve Václavovicích 
bude uzavřena v pondělí 23. 12. a v pondělí 30. 12. 2019.

Pošta Partner ve Václavovicích 
bude z provozních důvodů uzavřena v úterý 31. 12. 2019.

POZOR! PAPÍROVÉ JÍZDENKY NEBUDOU 
OD 1. LEDNA 2020 K ZAKOUPENÍ!

Vzhledem k tomu, že výše tržeb za elektro-
nické jízdenky stále výrazněji převyšuje příjmy 
za prodej papírových jízdenek, přistoupil Do-
pravní podnik Ostrava ke konečnému řešení 
– počínaje 1. lednem 2020 již nebude prodávat 
papírové jízdenky ve svých prodejnách ani v jíz-
denkových automatech. 

Koupené jízdenky, které mají lidé doma, je 
třeba projet do konce března, pak z vozidel DPO 
zmizí i označovače.

Pokud cestujícím nevyhovuje žádná ze sou-
časných možností placení MHD, tedy elektro-
nická peněženka na ODISce, použití bankovní 
platební karty nebo jízdenka přes SMS, může 
využít novinky DPO, což je KREDITní jízdenka. 

Je to v podstatě kartička, nabitá hodnotou 100 
Kč, 200 nebo 500 Kč. 

Je obdobou elektronické peněženky na ODIS-
ce, ale KREDITní jízdenka bude platná jen  
ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava. Ces-
tujícímu je účtován poplatek za vydání karty  
ve výši 20 Kč. Prodejní cena jízdenek je tedy  
120 Kč, 220 nebo 520 Kč.

Obecní úřad bude jednat s místní poštou 
Partner, aby zde bylo možno zakoupit KREDIT-
ní jízdenky, stejně jako se dosud kupovaly papí-
rové. 

Do konce března je sice ještě daleko, ale  
připravme se včas na tuto významnou změnu  
v našem cestování.
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MAJITELŮM PSŮ, PEJSKŮ A PSÍKŮ!
Povinné čipování psů od ledna 2020. Vše, 

co potřebujete vědět: 
• Povinnost opatřit psa čipem ukládá majite-

lům novela veterinárního zákona a současně také 
nařízení EU o neobchodních přesunech zvířat  
v zájmovém chovu, a to od 1. ledna 2020. Těm, 
kteří toto nařízení nesplní, hrozí pokuta až do výše 
20 tisíc Kč. Neočipovaným psům navíc nebude  
z pohledu zákona uznána platnost očkování proti 
vzteklině, i když vaše zvíře očkováno bylo a má to 
řádně zaznamenané v očkovacím průkaze.

se eliminovalo riziko reakce organismu na cizí tě-
leso. Při čipování zaplatíte za cenu čipu a za prá-
ci veterináře, který čip aplikuje. Ceny čipů jsou 
rozdílné, průměrně se pohybují od 200 do 450 Kč. 
Jejich kvalita ale může být rozdílná.

• Na rozdíl od očkování proti vzteklině, kdy ve-
terinář přijel zákrok provést do naší obce, čipování 
psa musí každý majitel zajistit sám u svého veteri-
nárního lékaře. 

Zdroj a ilustrační foto internet

• Štěňata musí být označena 
mikročipem nejpozději v době 
prvního očkování proti vztek-
lině, tedy nejpozději v půlro-
ce věku. Povinnost nechat psa 
očipovat se nevztahuje na ma-
jitele zvířat s čitelným tetová-
ním, které bylo provedeno před  
3. červencem 2011.

• K čipování se používá spe-
ciální mikročip o velikosti zrn-
ka rýže, který je zvířeti vpraven 
pod kůži pomocí jehly. Zdravot-
ních komplikací se bát nemusí-
te. Obal čipu je vyrobený z bio-
kompatibilních materiálů, aby 
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KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH 
MUŽSTEV TJ VÁCLAVOVICE  

PO PODZIMNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE
Muži

Dorost

Starší žáci

Mladší žáci

10   Václavovický informátor č. 7 / 2019



Václavovický informátor è. 1 / 2017    11

KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH 
MUŽSTEV TJ VÁCLAVOVICE  

PO PODZIMNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE

Starší přípravka

Mladší přípravka

Smíšené zboží  
– Můj obchod

Roman Bednář, Václavovice  
Tel.: 596 833 002

Přijímáme objednávky na vánoční svátky 
od fa Carbol, výdej 20. 12. 2018 (pátek)

svíčková a bůčková roláda, uzené,  
anglická, klobásy, tlačenka atd.

Otevírací doba:
Pátek  20. 12.   7.00 – 17.30
Sobota  21. 12.   7.00 – 11.30 
Neděle  22. 12.   7.30 – 11.30
Pondělí  23. 12.   7.00 – 17.30
Úterý  24. 12.   7.00 – 11.00 
Středa  25. 12.   ZAVŘENO
Čtvrtek  26. 12.   ZAVŘENO

Přejeme vám krásné prožití 
vánočních svátku  

a krásný nový rok 2020
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Prodej vánočních 
stromků přímo  

z plantáže 
Šenov, Volenství 

Václavovická 530

mobil: 730 955216

www.stromkyzvolenství.wz.cz

Kominictví Vítězslav Kubala
V roce 2020 bude v obci Václavovice provádět 

čištění komínů, po telefonické domluvě,  
pan Vítězslav Kubala, v těchto termínech:

6. a 7. února, 14. a 15. května,  
7. srpna, 19. a 20. listopadu 2020.

Zájemci volejte od 18 do 20 hod.  
na tel. č. 603 955 091.
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NOVÉ VYHLÁŠKY OBCE VÁCLAVOVICE
OBEC VÁCLAVOVICE

Zastupitelstvo obce Václavovice
Obecně závazná vyhláška obce  č. 1/2019,  

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů

pokračování na str. 14 ¾  ¾  ¾

Zastupitelstvo obce Václavovice se na svém za-
sedání dne 9. 12. 2019 usneslo vydat na základě 
§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. 
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 
„tato vyhláška“): 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Václavovice touto vyhláškou zavádí 
místní poplatek za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2) Správcem poplatku je obecní úřad.1) 

Čl. 2
Poplatník

(1) Poplatek za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů platí2):

a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví 

stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná 
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku 
za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené  
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému 
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny pla-
tit poplatek společně a nerozdílně.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může 
poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijí-
cí v rodinném nebo bytovém domě může poplatek 
platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí po-
platek za více fyzických osob, jsou povinny správci 
poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjme-
ní a data narození osob, za které poplatek platí.3) 

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplat-
ku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 
15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento po-
platek vznikla. 

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je 
povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě 
jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě dal-
ší adresy pro doručování. Současně uvede skuteč-

nosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu 
od poplatku.

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této 
vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo 
popisné číslo stavby určené k individuální rekrea-
ci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům 
označena evidenčním nebo popisným číslem, uve-
de poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je 
tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník 
povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stav-
by, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě 
popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslo-
vány. 

(4) Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povi-
nen ohlásit správci poplatku zánik své poplatko-
vé povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo 
v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené  
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému 
domu.

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště 
na území členského státu Evropské unie, jiného 
smluvního státu Dohody o Evropském hospodář-
ském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede 
také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro do-
ručování.4) 

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlá-
šení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 
15 dnů ode dne, kdy nastala.5) 

(7) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 
nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který 
může správce poplatku automatizovaným způso-
bem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má 
zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto úda-
jů zveřejní správce poplatku na své úřední des-
-ce.6) 

Čl. 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 650 Kč a je tvořena:
a) z částky 150 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 500 Kč za kalendářní rok. Tato 

částka je stanovena na základě skutečných nákla-
dů obce předchozího kalendářního roku na sběr  
a svoz netříděného komunálního odpadu za po-
platníka a kalendářní rok.

(2) Skutečné náklady za rok 2018 na sběr  
a svoz netříděného komunálního odpadu činily:  
1 037 135 Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 1 037 135: děleno 2 002 (1 992 počet 
přihlášených osob na území obce + 10 počet staveb 
určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných 
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½  ½  ½  pokračování ze str. 13

NOVÉ VYHLÁŠKY OBCE VÁCLAVOVICE
domů, ve kterých není přihlášena žádná fyzická 
osoba) = 518 Kč. Z této částky je stanovena sazba 
poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 
500 Kč. 

(3) V případě změny místa přihlášení fyzické 
osoby, změny vlastnictví stavby určené k indivi-
duální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo 
změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu ka-
lendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, 
která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlá-
šení, vlastnictví nebo umístění v příslušném ka-
lendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu ka-
lendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců 
rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.7) 

Čl. 5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 
písm. a) této vyhlášky je splatný ve dvou stejných 
splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 31. 7. pří-
slušného kalendářního roku.

(2) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 
písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově nej-
později do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba 
dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je8)  

a) umístěna do dětského domova pro děti do 
3 let věku, školského zařízení pro výkon ústav-
ní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení 
pro preventivně výchovnou péči na základě roz-
hodnutí soudu nebo smlouvy,

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na 
žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působnos-
tí, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c) umístěna v domově pro osoby se zdravot-
ním postižením, domově pro seniory, domově se 
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

(2) Od poplatku se osvobozují:
a) fyzická osoba podle čl. 2 odst. 1 této vyhláš-

ky po dobu výkonu nepodmíněného trestu odnětí 
svobody.

b) poplatník s dlouhodobým pobytem mimo 
místo pobytu. Pro účely této vyhlášky se tím rozu-
mí pobyt místo pobytu delší 6 měsíců.

c) čtvrté a každé další dítě se stejným místem 
pobytu v rodině, do věku 18 let dítěte.

(3) Úleva se poskytuje:
poplatníkovi (studentovi), který doloží, že je 

ubytován mimo obec ve výši 325 Kč. 
(4) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu 

dle odst. 2 a 3 tohoto článku je poplatník povinen 
ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakláda-
jící nárok na osvobození nebo úlevu.

(5) V případě, že poplatník nesplní povinnost 
ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu 
ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zá-
konem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.9) 

Čl. 7
Navýšení poplatku 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatní-
kem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hro-
madným předpisným seznamem.10)

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těch-
to poplatků může správce poplatku zvýšit až na 
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplat-
ku sledujícím jeho osud.11) 

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku12) 

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplat-
níkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý 

a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke 
dni splatnosti omezen ve svéprávnosti 

a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho 
jmění, přechází poplatková povinnost tohoto po-
platníka na zákonného zástupce nebo tohoto opa-
trovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má 
stejné procesní postavení jako poplatník.

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce 
poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opat-
rovníkovi poplatníka.

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků 
více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost spo-
lečně a nerozdílně.

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška 
č.1/2018 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních odpadů ze dne 12. 
12. 2018.

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před naby-
tím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosa-
vadních právních předpisů.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 
2020. 

Ing. Magda Pustková Antonín Novotný
starostka  místostarosta

Od 1. 4. 2020 budou sváženy jen sběrné nádoby, 
označené modrou nálepkou na r. 2020, je proto 
nutné zaplatit alespoň polovinu poplatku a vy-
zvednout nálepku nejpozději do 31. 3. 2020. 

pokračování na str. 15 ¾  ¾  ¾
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Při platbě poplatku za TDO, obdrží občané 
známky na sběrné nádoby, dle doporučeného po-
čtu.

Doporučený počet:
1 – 4 osoby v domě 1 popelnice
5 – 7 osob v domě 2 popelnice
7 více osob v domě 3 popelnice 
Občané si mají možnost přikoupit roční známky 

na další sběrné nádoby, dle potřeby: 
– u jedné osoby, na druhou sběrnou nádobu  

2 300 Kč, za každou další 1 400 Kč;
– u počtu 2 osob, na druhou sběrnou nádobu  

1 800 Kč, za každou další 1 400 Kč;
– u počtu 3 osob, na druhou sběrnou nádobu  

1 300 Kč, za každou další 1 400 Kč;

– u počtu 4 osob, na druhou sběrnou nádobu 
800 Kč, za každou další 1 400 Kč;

– u počtu 5 osob, na třetí sběrnou nádobu  
1 700 Kč; za každou další 1 400 Kč;

– u počtu 6 osob, na třetí sběrnou nádobu  
1 200 Kč; za každou další 1 400 Kč;

– u počtu 7 osob, na třetí sběrnou nádobu 700 
Kč; za každou další 1 400 Kč;

– u počtu 8 osob, na čtvrtou sběrnou nádobu  
1 600 Kč; za každou další 1 400 Kč;

– u počtu 9 osob, na čtvrtou sběrnou nádobu  
1 100 Kč, za každou další 1 400 Kč.

Fyzické osoby, které nemají v obci trvalý po-
byt – chataři, stavebníci, si mají možnost zakoupit 
roční známku ve výši 1 400 Kč a dostanou sběrnou 
nádobu.

½  ½  ½  pokračování ze str. 14
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OBEC VÁCLAVOVICE
Zastupitelstvo obce Václavovice

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019,
o místním poplatku ze psů

pokračování na str. 16 ¾  ¾  ¾

Zastupitelstvo obce Václavovice se na svém za-
sedání dne 9. 12. 2019 usneslo vydat na základě  
§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. 
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 
„tato vyhláška“): 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Václavovice touto vyhláškou zavádí 
místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

(2) Správcem poplatku je obecní úřad.13) 

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem 
je pro účely tohoto poplatku osoba, která je při-
hlášená nebo má sídlo na území České republiky 
(dále jen „poplatník“).14) 

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších  
3 měsíců.15) 

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplat-
ku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode 
dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode 
dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 
15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatko-
vé povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darová-
ní nebo prodej).

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, 
která je od poplatku osvobozena.

(3) V ohlášení poplatník uvede16)  
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo 

název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, mís-
to pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě 
další adresu pro doručování; právnická osoba uve-
de též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny 
jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů pla-
tebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb 
v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatel-
skou činností, v případě, že předmět poplatku sou-
visí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplat-
ku, zejména stáří a počet držených psů, včetně 
skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu 
nebo osvobození od poplatku. 

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlá-
šení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 
15 dnů ode dne, kdy nastala.17) 

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo 
jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může 
správce poplatku automatizovaným způsobem zjis-
tit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen 
automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zve-
řejní správce poplatku na své úřední desce.18) 

Čl. 4
Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa 300 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož dr-

žitele 400 Kč,
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c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 
let 200 Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož dr-
žitele, kterým je osoba starší 65 let 300 Kč.

Splatnost poplatku 
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. pří-

slušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu 

splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek 
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který násle-
duje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost 
vznikla.

Čl. 6 
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel 
psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je po-
važována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby 
podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, 
která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba 
provádějící výcvik psů určených k doprovodu těch-
to osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo 
osoba, které stanoví povinnost držení a používání 
psa zvláštní právní předpis19). 

Čl. 7
Navýšení poplatku 

(3) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatní-
kem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hro-
madným předpisným seznamem.20) 

(4) Včas nezaplacené poplatky nebo část těch-
to poplatků může správce poplatku zvýšit až na 
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplat-
ku sledujícím jeho osud.21) 

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku22) 

(4) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplat-
níkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý 

a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke 
dni splatnosti omezen ve svéprávnosti 

a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho 
jmění, přechází poplatková povinnost tohoto po-
platníka na zákonného zástupce nebo tohoto opa-
trovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má 
stejné procesní postavení jako poplatník.

(5) V případě podle odstavce 1 vyměří správce 
poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opat-
rovníkovi poplatníka.

(6) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků 
více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost spo-
lečně a nerozdílně. 

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

(1) Poplatkové povinnosti za předchozí kalen-
dářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.

(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška  
č. 1/2010 o místních poplatcích ze dne 20. 12. 
2010.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 
2020. 

Ing. Magda Pustková Antonín Novotný
starostka  místostarosta

  1)  § 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích
  2)  § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
  3)  § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
  4)  § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
  5)  § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
  6)  § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
  7)  § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
  8)  §10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
  9)  § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
10)  § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11)  § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
12)  § 12 zákona o místních poplatcích
13)  § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
14)  § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
15)  § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
16)  § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
17)  § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
18)  § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
19)  § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
20)  § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
21)  § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
22)  § 12 zákona o místních poplatcích

½  ½  ½  pokračování ze str. 15
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ZMĚNA VODNÉHO A STOČNÉHO 
Na základě usnesení představenstva akciové 

společnosti SmVak a.s. Ostrava, byly v souladu  
s platnou legislativou schváleny nové ceny 

vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2020:
Voda pitná (vodné)

41,10 Kč/m3 (bez DPH)    47,27 Kč (vč. 15 % DPH)
Voda odvedená (stočné)

36,51 Kč/m3 (bez DPH)    41,99 Kč (vč. 15 % DPH)
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