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Èíslo 2 22. 4. 2020

Václavovický
informátor

ODVOLÁNÍ  
JARNÍCH A LETNÍCH AKCÍ

Nikoho samozřejmě v této době nepřekvapí smutná skutečnost, kterou je rušení 
pravidelných oblíbených akcí. V nejbližších týdnech a měsících se toto nepopulární, ale 
nutné opatření týká Stavění, a tudíž také Kácení máje, Pochodu kolem Václavo-
vic, pietního setkání u pomníčku a také červencové Václavovické rockle. 

Věřme, že podzimní a zimní čas již prožijeme v klidu a oznámení tohoto druhu bu-
dou překonanou minulostí.

Současné velmi neradostné období, provázené dlouhou řadou nepříjemných omeze-
ní, přináší přece jen něco pozitivního. Tím je lidská solidarita, pomoc a také vyjádření 
díků. Mezi profesemi, které každý den, navzdory nebezpečí nakažení, chodí do práce  
a riskují onemocnění, jsou také prodavačky, kterým se dostává méně pozornosti, než by 
si zasluhovaly. A tak poděkujme týmu pana Romana Bednáře, díky jemuž můžeme jít 
každý den na nákup a trávit období omezeného vycházení, alespoň co se týče potravin, 
v naprostém blahobytu.

Poděkování patří také obyvatelům obce, kteří disciplinovaně a ohleduplně dodržují 
nařízená opatření, vyplývající z nouzového stavu.

Na závěr upozornění – stále nabízíme dezinfekční roztok do přinesených nádob. Vy-
dávat se bude na obecním úřadě vždy v pondělí od 9 do 16 hodin do vyčerpání zásob. 

Vydržte, zase bude dobře!
Obecní úřad Václavovice

Sdělujeme vám, že v souvislosti  
s mimořádnými opatřeními vlády 
a Ministerstva zdravotnictví nelze 

stanovit termín tradičních  
Srnčích hodů.

Prozatím zůstává termín 27. 6. 2020 
nebo náhradní termín 22. 8. 2020. 

Uvidíme, jak se situace vyvine.

Myslivecký spolek Václavovice
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GEJZÍR TAJEMNA A HUMORU
Této zdánlivě neslučitelné 

směsi obou výše uvedených 
substancí se podobal Arnošt 
Vašíček, první letošní host 
autorských setkání ve vác-
lavovické knihovně. V úterý 
25. února její prostor zcela 
zaplnili čtenáři a příznivci 
tohoto spisovatele, scéná-
risty, režiséra, cestovatele, 
badatele, záhadologa a dob-
rodruha, obdařeného fanta-
zií, odvahou a dedukčními 
schopnostmi.

Množství přízvisek naše-
ho úterního hosta inspiro-
valo Jaromíra Šlosara, kte-
rý Arnošta Vašíčka uvedl a 
představil, k prvnímu dota-
zu:

• Čím jsi především?

„Píši, točím, všechno se 
to prolíná. Těžko říct, co je 
priorita. Ale slovo záhadolog 
nemám rád. Ten, kdo píše o 
lásce, se také nenazývá lás-
kolog.“

• Víš, kolik jsi vydal 
knih?

„Přesné číslo nevím, ale je 
to přibližně 35.“

• Kolik knih bylo zpraco-
váno pro televizi?

Arnošt Vašíček zmínil 
především známé seriá-
ly Strážce duší, Ďáblo-
va lest, Ztracená brána 
a také film pro děti Zajat-

ci Ďáblova chřtánu, re-
žírovaný Vítem Olmerem. 
Televizní tvorba Arnošta 
Vašíčka je ale podstatně 
rozsáhlejší. Ze starších pro-
jektů stojí za zmínku doku-
mentární cyklus Planeta 
záhad, dále dokumenty Mi-
mozemšťané a Panopti-
kum podivností. Spisova-
tel a scénárista spolupraco-
val s renomovanými režiséry 
(Dušan Klein, Jiří Strach), 
ale nezřídka se sám ujal re-
žie (z novějších seriál La-
byrint záhad). V nedávné 
době (11. února až 3. břez-
na) běžel v České televizi 
pětidílný dokumentární cyk-

(pokračování na str. 3)
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lus České tajemno, režíro-
vaný Pavlem Jandourkem. 

• Označil bys svoji tvorbu 
jako sci-fi nebo jako literatu-
ru faktu?

Autor se v odpovědi nejví-
ce přiklonil k detektivnímu 
žánru. Jako příklad uvedl 
Strážce duší – záhady pro-
střednictvím detektivní zá-
pletky. „Je to příběh, takže 
se dá kromě faktů i trochu 
vymýšlet.“ A protože Arnošt 
Vašíček = tajemno, následu-
je historka z natáčení: „To-
čili jsme na Zvíkově, kde je 
věž Markomanka. Má čtver-
cový půdorys, vysoká 20 me-
trů, síla zdí je 3,5 metru. Je 
to masivní obranná stavba, 
ale překvapivě se nachá-
zí uprostřed hradu. Uvnitř 
věže se dějí záhadné věci. 
Někteří lidé pociťují divnou 
tíseň nebo slyší zvuky. Údaj-
ně tragické následky mělo 
natáčení pohádky Marie Rů-
žička. Režisér zemřel pozdě-
ji za podivných okolností a 
představitel hlavní role spá-
chal sebevraždu. Ve věži vy-
povídají službu elektronická 
zařízení jako fotoaparáty a 
kamery. Většinou jsme na-
táčeli venku, poslední den 
jsme točili noční záběry ve 
věži. Byl slunečný červnový 
den, a tak jsme museli če-
kat na tmu až do půl jede-
nácté večer. Celý štáb byl 
přítomen, já s Kleinem jsme 
se dívali na monitor. Sotva 
Vaculík s Norisovou vyrazi-
li, za nimi se objevila silueta 
postavy jako z cigaretového 
kouře. Dělo se to opakovaně, 
režisér nadával. Asi poosmé 
se podařilo záběr natočit. 
Zvukař se přišel zeptat, proč 
se natáčení pořád zastavo-
valo. Záhadnou postavu to-

tiž nikdo ze štábu neviděl, 
zachytil ji jen digitální zá-
znam.“

• Jak sbíráš záhady, jak 
na ně přicházíš?

„Někdy hraje roli náho-
da, někdy štěstí a mám na 
to i nos. Ve světě vycházejí 
archeologické ročenky. Stačí 
číst, co je pod čarou. Někte-
ré nevysvětlitelné momenty 
nechce seriózní vědec pomi-
nout, ale nejsou předmětem 
jeho zájmu. Tak je uvede 
pod čarou.“

• Jak vznikají knížky? Co 
je dřív a co potom?

„To se prolíná. Většinou 
sbírám na cestách materiály 
a pak píši knížku. Ta vzniká 
minimálně tři dny.“ 

Na tomto místě se Arnošt 
Vašíček rozhovořil o záha-
dách egyptských pyramid, o 
svých zkoumáních, domněn-
kách a závěrech. Vrátil se k 
tajemnému hradu Zvíkov, 
k hradní kapli svatého Vác-
lava s výjevem Klanění tří 
králů a užaslé publikum se-
známil se svojí asociační hy-
potézou.

Následující otázka Jaro-
míra Šlosara asi napadla i 
mnohé posluchače:

• Kde je nějaké záhadné 
místo poblíž Václavovic?

„Bezesporu je to kopec 
Štandl u Frýdku-Místku. 
Několik archeologických 
nálezů u Horního Benešo-
va dokládá pobyt kočov-
ných Hunů na území naše-
ho regionu. Ve Slezském 
zemském muzeu v Opavě 
jsou uloženy části hunské-
ho kotle, který byl součástí 
pohřebního obřadu. Atti-
la, nejmocnější král hunské 

říše, vládl od roku 435. Tou-
žil po ovládnutí území celé 
Evropy, a tak podnikal ná-
jezdy jak do Západořímské, 
tak do Východořímské říše. 
V březnu roku 453 se oženil 
s germánskou dívkou, kte-
rá se stala jeho sedmnáctou 
manželkou. Po svatební noci 
byl nalezen mrtev v kaluži 
krve. Podle jedné verze byl 
zavražděn novomanželkou, 
historici se ale přiklánějí k 
verzi přirozené smrti (chrle-
ní krve). Hunský kouzelník 
přikázal, ať je mrtvý král 
pohřben do paprsků Slunce 
i Luny, do Země i do vody. 
A tak bylo tělo s ohromný-
mi poklady uloženo do tro-
jité rakve – první byla ze 
zlata (Slunce), druhá stříbr-
ná (Luna), která byla ještě 
uložena v třetí železné rak-
vi. Železné rakve byly cel-
kem čtyři, tři byly prázdné 
a jen pár vyvolených vědě-
lo, ve které je uloženo krá-
lovo tělo. Smuteční průvody 
se vydaly na čtyři světové 
strany. Otroci, kteří hrob 
stavěli a nesli rakve, byli po 
obřadu pobiti. Attila byl po-
hřben v kopci, který obtéka-
jí tři řeky. Aby byla splněna 
podmínka pohřbení těla pod 
vodou, Hunové odklonili tok 
jedné ze tří řek, rakev uloži-
li do země a proud řeky pak 
vrátili do původního koryta.“

To vše se mělo podle Ar-
nošta Vašíčka odehrát právě 
na kopci Štandlu přímo za 
našimi humny. Že by mohl 
obyčejný kopec skrývat tak 
neuvěřitelné tajemství? Po-
dle Arnošta Vašíčka ale 
Štandl není obyčejný kopec: 
„Hunský kouzelník vyslovil 
prokletí – každý, kdo se k 
hrobu přiblíží, bude horou 

(pokračování ze str. 2)

(pokračování na str. 4)
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GEJZÍR TAJEMNA A HUMORU
(pokračování ze str. 3)
pohlcen a ohněm schvácen. 
Ve 12. století stál na Štan-
dlu hrádek. Spokojeně zde 
žil kmen Slovanů. Jakmi-
le ale začali kopat do nitra 
kopce, celý hrad se propadl 
a byl zničen požárem.“

• Kam nejdál jsi doputo-
val na svých cestách?

„Asi to byl Velikonoční os-
trov, kde mě nejvíc zajíma-
ly sochy Moai, písmo Ron-
gorongo a legenda o Ptačím 
muži.“

• Co bys chtěl ještě na-
psat?

„Momentálně mám pár 
témat – zajímavé vykopávky 
v Jordánsku by si zaslouži-
ly knížku. Ale nesmí se to 

uspěchat.“

• Píšeš velice čtivě, máš 
parádně vystavěné dialogy. 
Nenapadá tě napsat něco 
úplně jiného?

„Láká mě podzemí Rad-
hoště, slovanská mytologie, 
šachty ve Frenštátě. Jsou 
tam ohromné zásoby uhlí 
a nad tím ohromné zásoby 
metanu. Důsledky těžby by 
byly nedozírné – hora se dá 
do pohybu, přehrada se dá 
do pohybu,… Vypadá to na 
zajímavé téma.“ 

Ale i tato témata jsou z 
oblasti záhad a tajemných 
jevů, a tak Arnošt Vašíček 
pravděpodobně zůstane u 
svého oblíbeného žánru. O 
tom, že je to dobré rozhod-

nutí, svědčí značné množství 
spisovatelových příznivců a 
velký zájem o jeho knižní i 
televizní tvorbu. Ten proje-
vili i návštěvníci úterní be-
sedy – po dvouhodinovém 
poutavém vyprávění si mno-
ho z nich koupilo některou 
z autorových knih, které zde 
byly k dispozici, a samozřej-
mě ji nechali Arnoštem Va-
šíčkem podepsat.

Za skvělý večer děkuje-
me našemu hostu a také 
osvědčenému organizačnímu 
týmu Evě + Jaromíru Šlosa-
rovým a Světlaně Polední-
kové. Jejich knižní podveče-
ry patří k nejvýznamnějším 
kulturním akcím naší obce.

JaFo, foto Vladimír Lipina

POCHOD KOLEM VÁCLAVOVIC A CYKLOJÍZDA SLEZSKÁ BRÁNA
Vážení spoluobčané, turisté a příznivci pohybu,

současná situace nepřeje organizovaným akcím. Z toho důvodu, nepořádáme letošní 
Pochod kolem Václavovic a Cyklojízdu Slezská brána. 

Nabádám však touto cestou k individuální aktivitě, pohybu a rovněž k zamyšlení  
nad stavem čistoty lesů, příkop a veřejných prostranství.

Za organizátory Aleš Toman
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OZNÁMENÍ O SNÍŽENÍ SAZBY DPH OD 1. 5. 2020 U CEN  
VODNÉHO A STOČNÉHO

SmVak Ostrava a.s. oznamuje, že na základě zákona č. 256/2019 Sb. dochází  
s účinností od 1. 5. 2020 k přeřazení dodávek pitné vody a odvádění a čištění 

odpadních vod do 2. snížené sazby DPH, tedy na 10 %.
Voda pitná (vodné)  41,10 Kč/m3 (bez DPH)  45,21 Kč (vč. 10 % DPH)
Voda odvedená (stočné)  36,51 Kč/m3 (bez DPH)  40,16 Kč (vč. 10 % DPH)

HOSPODAŘENÍ  
S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
FCC Česká republika, s.r.o. provozovna Ostrava, Frýdecká 740,  

739 32 pošta Vratimov

Logistické centrum odpadů (LCO)
Na základě dohody mezi obcí Václavovice 

a FCC Česká republika, s.r.o. (FCC) je od 
20. 4. 2020 umožněno občanům obce Václa-
vovice odevzdávat na zařízení LCO společ-
nosti FCC odpady vzniklé při běžném provo-
zu domácnosti, mimo odpad směsný komu-
nální (k tomu slouží popelnice a kontejnery), 
odpad bio (speciální nádoby 240 l) a odpad 
stavební (možno řešit individuálně za úpla-
tu). Mobilní sběr velkoobjemového odpadu  
a nebezpečného odpadu bude nadále prová-
děn 2x ročně v obvyklých termínech.

1. PROVOZNÍ PODMÍNKY
1.1. Provozní doba LCO

Období 1. 1. – 31. 3. a 1. 10. – 31. 12.
Pondělí až pátek od 7.00 do 17.00 hod. 

(mimo tuto dobu pouze na základě dohody)

Období 1. 4. – 30. 9.
Pondělí až pátek od 7.00 do 18.00 hod. 

(mimo tuto dobu pouze na základě dohody)
První sobota v měsíci od 8.00 do 12.00 

hod. (mimo svátky)

1.2. Přebírané odpady
• Objemný odpad (nábytek, zařízení do-

mácností, koberce, krytiny, umývadla, WC 
mísy apod.)

• Olověné baterie a akumulátory všeho 
druhu.

• Odpady ropných látek nebo jimi znečiš-
těné materiály (oleje, filtry, tuky, mazadla).

• Zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic  
a lepidel včetně nádob.

• Chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, 
hydroxidy, fotochemikálie).

• Detergenty a odmašťovací přípravky.
• Průmyslová hnojiva, zbytky postřiků 

proti škůdcům.
• Pneumatiky (z osobních aut).
• Odpad stavební (možno řešit individu-

álně za úplatu 300 Kč/t, přičemž vykládku 
odpadu si zajistí občan sám).

1.3. Převzetí odpadů
Odpady jsou od obyvatel přebírány v pro-

vozní době zdarma, občan je povinen proká-
zat se platným občanským průkazem a mít 
trvalé bydliště na katastrálním území Vác-
lavovic. Společnost FCC zajistí vedení prů-
běžné evidence. 

2. ZÁVĚR
Cílem této služby je umožnit občanům 

obce Václavovice zbavit se celoročně a legál-
ně svých odpadů. 

DOTACE NA KOMPOSTÉRY
Obecní úřad oznamuje občanům, kteří projevili zájem o kompostéry, že jejich dodávka  
se uskuteční v polovině roku 2021, pokud obci bude přidělena dotace na jejich nákup.
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SBĚR NEBEZPEČNÉHO, 
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 

A ELEKTROZAŘÍZENÍ
Vážení občané,

firma FCC Česká republika, s.r.o. ve spolupráci s obecním úřadem pro vás  
v souladu s požadavkem zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a obecně závaznou 

vyhláškou organizuje sběr NEBEZPEČNÉHO ODPADU, VELKOOBJEMOVÉHO 
ODPADU A VYŘAZENÉHO ELEKTROODPADU formou pojízdné sběrny. Pojízdná 

sběrna bude přistavena v termínu a na těchto stanovištích:

16. 5. 2020
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  
A VYŘAZENÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ: 

baterie a akumulátory všeho druhu, odpady ropných látek nebo jimi znečištěné materiály (oleje, 
filtry, tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty 
a odmašťovací přípravky, zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky, 
výbojky, teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslové hnojiva, zbytky postřiků 
proti škůdcům, nádobky od sprejů, televizory, monitory, rádia, chladničky, mrazáky, sporáky, 

jiné elektrozařízení, pneumatiky atd.
STÁLÉ STANOVIŠTĚ POUZE 16. 5. 2020: 08.00 – 12.00 hod. u Obecního úřadu.

Na tomto stanovišti můžete odložit i VELKOOBJEMOVÝ ODPAD:
– starý nábytek, koberce, krytiny, matrace, umývadla, WC mísy apod. 

PAPÍR SE BUDE POUZE ODEVZDÁVAT, NIKOLIV VYKUPOVAT !

Restaurace Čepaník 
vaří a prodává polední 

menu přes okno  
od 11.00 —14.00 hod.  

Lze i objednávat na tel. č. 
734 466 307

Nabídka ubytování  
v soukromí

VILA CALLUM
Václavovická 491, Václavovice

Rezervace pouze po tel.domluvě
ID provozovny: 1013123573
Callum.cz, tel. 774 100 777

Provozovatel: Petra Revendová
IČ: 73314820, DIČ: CZ7957105530


