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Èíslo 3 19. 6. 2020

Václavovický
informátor

OZNÁMENÍ O DOPRAVNÍM OMEZENÍ
Vážení spoluobčané,
v termínu 1. 7. – 31. 8. 2020 proběhne oprava povrchu komunikace v ulici Václavovická. Součástí 

prací je i oprava propustku pod komunikací v místě mezi ulicemi Polní a V Zátiší (blízko autobusové 
zastávky „U Slívy“), tzn., že silnice nebude průjezdná celý červenec a srpen.

1. – 20. 7. 2020 budou probíhat práce v úseku od šenovské hranice po zmiňovaný propustek – v té 
době bude ještě možno používat část komunikace směrem od ul. Vratimovská, kolem kostela po pře-
kop. Od 20. 7. se práce přesunou na 2. část, tzn. na stranu kolem kostela.

O konkrétním průběhu opravy bude prováděcí firma Jankostav informovat občany přímo dotčené 
touto opravou lístečky do schránek. Občané bydlící podél ul. Václavovické budou mít přístup autem  
k domu určitě omezen. 

Celé prázdniny bude z ulice Václavovické vyloučena autobusová doprava. Autobusy nebudou pro-
jíždět mezi zastávkou „Volenství“ a zastávkou „Václavovice – točna Dvůr“, takže provoz linky č. 28 
bude veden vždy přes zastávky „Lapačka“ a „Čepaník“.

Současně s opravou povrchu komunikace v ulici Václavovická bude probíhat i výstavba chodní-
ku podél ulice Vratimovská v úseku Točna Dvůr, kolem hřbitova, po odbočku do ulice K Olšině. Zde 
však nebude cesta uzavřena, provoz bude jen omezen postupným zúžením komunikace

Omlouváme se vám za vzniklé komplikace, věříme však, že výsledek bude potěšením pro nás 
všechny.             Obecní úřad Václavovice

DĚTI SÁZÍ STROMEČKY  
PRO ZAJÍCE, SRNEČKY…

Myslivecký spolek Václavovice vysadil v jarních 
měsících v oblasti biocentra „Lunčiska“ v povodí 
potoka Datyňky, blízko ulice Tíchá a v oblasti ryb-
níku „Kamenec“ plodonosné dřeviny. Jedná se o 
kaštan jírovník, plané jabloně, švestky, hrušky, ale 
také o morušovník nebo jedlé kaštany. Mezi strom-
ky byly umístěny také keře jako trnky, pamelník, 
hloh nebo šípková růže. 

Výsadba byla finančně podpořena Nadací OKD 
– Sdrcovka.

Stromečky a keře jsou určeny hlavně pro zvířát-
ka žijící v tomto lesním komplexu, obohatí se bio-
logická rozmanitost prostředí a podpoří zadržování 
vody v krajině.

Hlavním cílem projektu bylo, aby byly zapoje-
ny do této výsadby děti. Poznají, že se stromečky  
a keře musí koupit, dovézt, vyčistit místo sadby, 
vykopat díra, zasadit stromeček a nakonec oplotit. 
Že je to kus práce, bolí z toho trochu ruce a musí 
se to také umět. Nakonec se na vysazené stromy a 

keře podívají a hřeje je dobrý pocit u srdéčka… a 
za deset let mohou říci: „tady ty stromy jsem vysa-
dil já.“           Ivan Hoch, 

předseda Mysliveckého spolku Václavovice



2  Václavovický informátor è. 1 / 2017 2   Václavovický informátor č. 3 / 2020

VÁCLAVOVICKÁ ROCKLE(IČKA)

V minulém informátoru pro-
běhla zpráva o zrušení Václa-
vovické Rockle 2020, což bylo  
z důvodů opatření proti Covid 
19. Nyní se vše vydalo lepším 
směrem a po rozvolnění opatření 
jsme se rozhodli uspořádat ales-
poň menší akci s pracovním ná-
zvem Václavovická Rockle(ička). 
Bohužel nejsme schopni uspořá-
dat akci v původním rozsahu a s 
již domluvenými interprety, ani 
nevíme, kolik lidí bude moci být 
na akci přítomno, ale dnes povo-
lený počet 500 diváků nám dává 
šanci Rockle(ičku) uspořádat.

Pokud tedy nedojde k nějaké-
mu výraznému zhoršení situa-
ce, akce s názvem Václavovická 
Rockle(ička) se uskuteční v pře-

dem plánovaném termínu 25. 7. 
2020. Veškeré čerstvé informace 
najdete na Facebooku, kde mů-
žete naši akci sdílet a podpo-
rovat, nově také na webových 
stránkách obce Václavovice a 
také sledujte plakáty v obci.

Vystoupí skupiny Marian333, 
Red Hot Chillies a své desetileté 
výročí u nás oslaví skupina AC/
DC revival, která přislíbila té-
měř dvě hodiny kvalitní hudby.

Areál bude zpřístupněn v 
18.00 hod., zahájení hudební 
produkce 19.00 hod., ukončení 
hudební produkce 23.00 hod., 
ukončení akce 24.00 hod.

Stejně jako v minulých le-
tech je akce pořádána s přispě-
ním obce Václavovice, a proto je 

vstupné dobrovolné. Václavovic-
kou Rockli, letos Václavovickou 
Rockli(čku), pořádá sdružení, 
ve kterém jsou zastoupeni hasi-
či (SDH Václavovice), fotbalisté 
(TJ Václavovice) a pár nadšenců. 
Proto prosím všechny příchozí, 
kteří akci navštíví, aby ji pod-
pořili dobrovolným vstupným. 
Za odměnu bude každý, kdo při-
spěje 50 Kč, zařazen do slosová-
ní tomboly. Veškerý zisk, který 
v případě vydařené akce bude, 
se spravedlivě rozdělí mezi SDH 
Václavovice a TJ Václavovice, 
nadšenci vše dělají zadarmo, 
pouze z lásky k hudbě, nebo ke 
mně, jakožto hlavnímu organizá-
torovi akce… 

Občerstvení i posezení bude 
zajištěno v rozsahu, v jakém 
jste byli zvyklí z minulých let. 
Přijďte se s námi pobavit, a tím 
i podpořit hudebníky. To jsou 
totiž ti ryzí umělci, kteří přišli  
o veškeré příjmy z vystoupení, 
ovšem nikde si nestěžují, ale na-
opak se pilně připravují na nová 
vystoupení před svými věrnými 
fanoušky.

Za přípravný tým Václavovic-
ké Rockli(čky) se těší 

Jan Kuchař,  
hlavní organizátor

V NAŠEM LESE BYLA SKLÁDKA… 
„DĚKUJEME VÁM“ – ZVÍŘÁTKA.

Dne 23. 5. 2020 Myslivecký spolek Václavovice 
ve spolupráci s obcí Václavovice (obec kontejnery, 
myslivci práci) vyjel s vozíky vyčistit především 
frekventované lesní aleje. A bylo zase co odvážet.

Staré hrnce, rozbité sklenice, věčné PETláhve 
nebo oblíbené pneumatiky. Je zajímavé, že hned 
týden po akci obce Václavovice na úklid nebezpeč-
ného nebo velkoobjemového odpadu, někteří jedin-
ci vozí odpad vesele do lesa dál. Na Chobotové ale-
ji leží nově dětská postýlka s odpadky a vedle čer-
ný pytel se smetím. Co na to říct… asi si myslí, že 
zvířata ke svému životu potřebují jejich domovní 
odpad. Zvířata si mnohem raději lehnou do čistého 
mechu, nebo jen tak si vyhrabou „místečko“. Náš 
les bude krásný jen tehdy, když se v něm lidé nau-
čí chovat, a to by mělo být motto pro nás i další ge-
nerace. Jsme příkladem pro své děti a jejich stará 
nepotřebná postýlka patří do kontejneru a ne do 

lesa. Doufám, že za rok už budu všechny jen chvá-
lit a myslivci s vozíky na lesní aleje nevyjedou…

Ivan Hoch,  
předseda Mysliveckého spolku Václavovice
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UPOZORNĚNÍ NA DODRŽOVÁNÍ  
OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK

pokračování na str. 4 ¾  ¾  ¾

Vážení spoluobčané,
Obecní úřad Václavovice vyzývá ty z vás, kdo 

vlastníte doposud nepokosené travnaté plochy, 
abyste tak učinili dříve, než začnou obtěžovat 
okolí náletem plevelných semen, tzn., prosíme  

o pokosení zmíněných ploch nejpozději do  
30. 6. 2020.

Zároveň vás upozorňujeme na důsledné do-
držování obecně závazných vyhlášek č. 1/2016  
a 3/2015, zvláště v letních měsících. 

Obecně závazná vyhláška obce
č. 1/2016

o nočním klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Václavovice se na svém 

zasedání dne 24. 8. 2016 usnesením č. 10, bod č. 
3, usneslo vydat na základě § 10 písm. a), d) a § 
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpi-
sů a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Vymezení činností, které by mohly narušit 
veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu 
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, 

zdraví a majetku
Činností, která by mohla narušit veřejný po-

řádek v obci, je používání hlučných strojů a zaří-
zení v nevhodnou denní dobu.

Čl. 2
Omezující opatření

Každý je povinen zdržet se o nedělích a stá-
tem uznaných dnech pracovního klidu veš-
kerých prací spojených s užíváním zařízení  
a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na 

trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů 
apod.

Čl. 3
Vymezení nočního klidu

1) Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 6.00 
hodin. V této době je každý povinen zachovat 
klid a omezit hlučné projevy.

2) V době konání Stavění máje, Kácení máje, 
Srnčích hodů a Václavovická Rockle se doba 
nočního klidu vymezuje od 24.00 do 6.00 hodin.

3) V noci z 31. prosince na 1. ledna se doba 
nočního klidu nevymezuje.

Čl. 4
Přechodné a zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2015 
o nočním klidu a regulaci hlučných činností.

Čl. 5
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účin-
nosti 1. 10. 2016.

Obecně závazná vyhláška obce
č. 3/2015

kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů 
v obci 

Zastupitelstvo obce Václavovice se na svém 
zasedání dne 15. 7. 2015 usnesením č. 4 usnes-
lo vydat na základě § 16 odst. 5 zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a v souladu  
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zně-
ní pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vy-
hlášku:

Článek 1
Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před 

vnášením znečišťujících látek se touto obecně 

závaznou vyhláškou stanovují podmínky pro 
spalování suchého rostlinného materiálu za úče-
lem jeho odstranění.

V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché 
rostlinné materiály neznečištěné chemickými 
látkami, jen za dobrých rozptylových podmínek.

Článek 2
Podmínky spalování suchých rostlinných 

materiálů
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MEMORIÁL JAROSLAVA RAMÍKA
Jak už to tak v životě chodí, jsou věci příjemné, 

ale bohužel i ty smutné. Jako by bylo málo, že nás 
místo jarního fotbalu postihl Covid 19 a veške-
ré soutěže a tréninky byly zrušeny, tou opravdu 
smutnou zprávou bylo, že naše řady opustil oprav-
dový srdcař a fotbalový nadšenec pan Jaroslav Ra-
mík. Vzhledem k jeho dlouholeté práci, ať již v 
místním klubu, či na okresní úrovni, jsme se roz-
hodli uspořádat Memoriál Jaroslava Ramíka. 
Termín fotbalového rozloučení je stanoven na 1. 8. 
2020 a uctít památku se s námi rozhodly týmy ze 
Šenova a Sedlišť.

Časový harmonogram: 
13.30 hod.  TJ Václavovice – TJ Sedliště
15.00 hod.  SK Šenov – TJ Sedliště
16.30 hod.  Oficiální program 
17.00 hod.  TJ Václavovice – SK Šenov

Bohužel, pan Ramík nebyl jediný ze srdcařů, 
kteří opustili naše řady v nedávné minulosti, pro-

to mi dovolte poděkovat i těmto významným fan-
dům a funkcionářům:
p. Sládek Ladislav
p. Tvardek František
p. Burianský Antonín 
p. Kuchař Jiří
p. Slíva Karel
p. Pastrňák Pavel
p. Seibert Josef
p. Kosniovský Arnošt

I těmto pánům patří poděkování za dlouholetou 
podporu klubu a práci, kterou pro TJ Václavovice 
vykonávali. 

Také jejich památce bude Memoriál pana Jaro-
slava Ramíka věnován. Přijměte tedy i mé pozvání 
a přijďte se rozloučit a pobavit se tím, co bylo nej-
větším koníčkem všech výše zmiňovaných.

Za TJ Václavovice Jan Kuchař, předseda 

POPLATEK ZA ODVOZ TDO
Upozorňujeme občany na splatnost poplatku za odvoz TDO na II. pololetí 2020 – termín do 

31. 7. 2020. Včas nezaplacené poplatky mohou být navýšeny dle obecně závazné vyhlášky až 
na trojnásobek, proto žádáme o rychlou úhradu ty, kteří tak ještě neučinili. Poplatek je možno 
uhradit převodem na účet vedený u KB a.s. 6422781/0100 (VS č. domu), nebo v hotovosti na 
Obecním úřadě nebo poště Partner ve stanovených úředních hodinách.

Obecní úřad

ODKLÁDÁNÍ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Obecní úřad informuje občany o změně, která se týká omezení odkládání tříděného odpadu 

do kontejnerů umístěných u hřbitova. Vzhledem k neustále se opakujícímu přeplňování kon-
tejnerů na plasty a papír, kterému nelze zabránit, byly tyto kontejnery z této lokality odvezeny  
a umístěny do stávajících sběrných míst – U hangáru na ul. Václavovická, na ul. Kopťovo, na ul. 
Vratimovská – Za Olšinou, na ul. K Sosni (pod Čepaníkem) a dále na ul. Frýdecká (přímo u rest. 
Čepaník).

Na sběrném místě u hřbitova budou ponechány kontejnery na sklo a šatstvo.
Tímto opatřením se předpokládá zlepšení důstojnosti prostředí v okolí hřbitova.

Obecní úřad

(1) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 nelze 
spalovat v době od 17.00 hodin do 9.00 hodin 
příštího dne.

(2) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 nelze 
spalovat v období celého roku v neděli a stá-
tem uznaných svátcích.

½  ½  ½  pokračování ze str. 3

Článek 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účin-
nosti 15. dnem ode dne vyhlášení.

—  —  —

UPOZORNĚNÍ NA DODRŽOVÁNÍ  
OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK
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PROVOZ NA ŠKOLNÍCH HŘIŠTÍCH
Touto cestou informujeme občany  

o změně v provozu na školních hřištích  
– u školní družiny a v areálu mateřské 

školy. 

Hřiště jsou primárně určena  
pro základní a mateřskou školu  

a pro veřejnost jsou přístupná pouze 
v určených časech.

Žádáme tímto rodiče, aby respektovali 
dané časy i další zákazy uvedené  

na vývěskách u vstupů.
Děkujeme!  Obecní úřad

Oznámení 
pošty 

Partner
Od 1. 6. 2020  

je na poště  
Partner 

Václavovice 
zřízena  

balíkovna. 

Doručení balíku  
můžete objednat  

na adresu: 
balíkovna 739 35 

Václavovice.

Pošta Partner
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LÉTO SE SRPŠ
Uplynulé období bylo složité pro všechny, kdy 

mnozí lidé byli zcela odříznuti od svých blízkých. 
Proto jsme vyhlásili akci „Rozveselme seniory“, 
které se mohlo zúčastnit každé dítě z MŠ a ZŠ 
Václavovice. Stačilo jen nakreslit obrázek, napsat 
přáníčko či dopis. Zdánlivě malá věc někdy doká-
že mnoho. Všechny výtvory totiž byly předávány 
do domovů seniorů k potěšení tamních babiček a 
dědečků a věříme, že dokázaly vykouzlit radostné 
úsměvy na jejich tvářích. 

To bylo asi tou největší odměnou pro všechny 
děti, které se zúčastnily. Přesto na ně ještě na 
konci školního roku čeká odměna a pro deset nej-
tvořivějších jsou přichystány vstupenky do Dino-
Parku Ostrava.

A přestože se ten letošní Den dětí nesl v klid-
nějším duchu, děti z mateřské a základní školy 

nebyly o oslavu ochuzeny. Každá třída si mohla 
přiťuknout dětským šampaňským a osladit si svůj 
den nanukovým kornoutem. Navíc byl pro všechny 
po celý týden k dispozici skákací hrad! Reakce dětí 
je vidět na fotografii.

Vaše SRPŠ

VÝSTAVA  
IVO NOVÁKA  
„POCTA  
PICASSOVI“

Rádi bychom připomenuli mož-
nost navštívit výstavu obrazů rodá-
ka z Václavovic pana Ivo Nováka 
„Pocta Picassovi“, kterou již můžete 
opět zhlédnout v prostorách Šenov-
ského muzea (budova Staré školy, 
ulice Kostelní č. 128, Šenov) v běžné 
provozní době (po 8.00 až 17.00 hod.; 
út, čt, pá 13.00 až 17.00 hod.; so 8.00 
až 11.00 hod.). 

Výstava potrvá do konce měsíce 
července. 

Simona Slavíková, ředitelka


