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Èíslo 4 20. 8. 2020

Václavovický
informátor

ZPÁTKY DO LAVIC  
– ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
Vážení spoluobčané, 
1. září letošního roku se po dvouleté přestáv-

ce vrátí žáci a jejich učitelé zpět do budovy své 
školičky, která prošla komplexní rekonstrukcí. Pů-
vodní stavba byla zbavena doslouživších přístaveb 
– šatny, malé třídy v suterénu, kuchyňky a skla-
du. Nově byly posíleny základy budovy, přistaveny 
šatny, kabinety, obslužné prostory. Do půdy byly 
vestavěny dvě nové učebny, škola je vybavena vý-
tahem a celá je přebudovaná na bezbariérovou.

V úterý 1. září bude budova opět patřit všem 
žákům a zaměstnancům ZŠ, někteří žáci se do 
školních lavic vrátí po delší odmlce. Ale hlavně 
tento den bude patřit novým kamarádům – prv-
ňáčkům, kteří do školy zavítají úplně poprvé. Rádi 
bychom také přivítali v tento den širokou veřej-

nost, ale bohužel daná situace spojená s pande-
mií nám nedovoluje tuto akci realizovat. Bližší 
informace k prvnímu dni zahájení školního roku 
2020/2021 naleznete na webových stránkách školy 
www.skolavaclavovice.cz.            Těšíme se na vás!

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ 2020
Letošní oslavy patrona našeho kostela sv. 

Václava budou organizovány poněkud jinak, než 
jsme v posledních letech zvyklí. 

U kostela sv. Václava nebudou v provozu žád-
né atrakce, ani nebude pořádán tradiční koncert 
v zahradě. 

Místo něj proběhne (pokud to okolnosti dovo-
lí) již několikrát odložená „Václavovická rock-
le“ na školním hřišti.

V pondělí 28. září bude v kostele sv. Václava 
sloužena v 9 hodin slavnostní mše svatá, tak 
jako obvykle.

NAPOJENÍ NA KANALIZACI
Obecní úřad Václavovice žádá důrazně občany, kteří doposud nenapojili odvod splaš-

ků ze svých nemovitostí na kanalizaci pro veřejnou potřebu, ačkoliv mají možnost (pro-
tože v blízkosti jejich nemovitosti vede hlavní kanalizační řád), aby tak učinili pokud 
možno ještě v tomto roce, nejpozději v roce 2021. 

Obecní úřad Václavovice
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ROZLOSOVÁNÍ FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ
– PODZIM 2020
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MEMORIÁL JAROSLAVA RAMÍKA – 
VÍTĚZSTVÍ DOMÁCÍHO TÝMU

V sobotu 1. 8. se uskutečnil na našem hřišti 
memoriál Jaroslava Ramíka, našeho dlouholetého 
předsedy a funkcionáře, který nás opustil ve věku 
nedožitých 79 let letos na jaře. Tímto turnajem 
jsme chtěli uctít jeho památku a také památku 
dalších našich fanoušků a bývalých funkcionářů, 
kteří nás opustili v poslední době. 

Jednodenního turnaje se kromě domácího týmu 
zúčastnila ještě mužstva Sedlišť a Šenova. Hrálo 
se systémem každý s každým a hrací doba byla 
2x35 minut. V prvním utkání se utkali domácí 
hráči se Sedlištěmi a zvítězili jsme 3:2. Ve druhém 
utkání zvítězil nad Sedlištěmi i nově vybudovaný 
tým Šenova, a to výsledkem 4:2. Poslední utkání 
tedy mělo rozhodnout o vítězi turnaje. Diváci vi-
děli napínavý souboj až do samotného konce, kdy 
utkání skončilo 1:1, a o vítězi musely rozhodnout 
pokutové kopy. Šťastnější byli nakonec domácí 
hráči, kteří zvítězili na penalty 5:4 a v turnaji ob-
sadili první příčku. Asi 300 diváků vidělo za krás-
ného letního počasí 3 kvalitní utkání a vítězství 
domácího týmu muselo určitě všechny potěšit.

Václavovice – Sedliště 3:2 (2:0) 
Branky: Sliva M., Kozel R., Sládek T.

Sedliště – Šenov 2:4 (0:2)

Václavovice – Šenov 1:1 (0:1), pen.: 5:4
Branky: Novotný A., rozhodující penalta Kozel R.

Konečné pořadí: 1. Václavovice; 2. Šenov;  
3. Sedliště.
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PRÁZDNINOVÉ FOTBALOVÉ KEMPY
Letní prázdniny jsou v plném proudu, ale naši 

nejmenší fotbalisté nezahálejí. V červenci a srpnu 
proběhl již tradiční fotbalový kemp, který má po-
dobu příměstského tábora. Letos se jednalo už o 
čtvrtý ročník a poprvé ve dvou turnusech. 

Malí fotbalisté absolvovali pod dohledem zku-
šených trenérů na hřišti fotbalové celodenní tré-
ninky. Cílem bylo zlepšení fyzické kondice a práce  
s míčem. Tréninky probíhaly formou her a celotá-
borového miniturnaje.      (pokračování na str. 7)  ¾ ¾ ¾
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pokračování na str. 8 ¾  ¾  ¾

Ä Ä Ä

PRÁZDNINOVÉ FOTBALOVÉ KEMPY
½  ½  ½  pokračování ze str. 6

Prázdniny jsou však především o zábavě, proto 
naši chlapci kromě náročného tréninkového pro-
gramu navštívili bohumínský aquapark, kde si 
užili jízdu na tobogánu a jiné vodní radovánky. 
Velkým zážitkem byla jízda baníkovským autobu-
sem. 

Součásti kempu je již pravidelný výlet na hory. 
V červenci jsme vyšli na chatu Gírová. V srpnu 

jsme pro změnu vyšlápli na chatu Kmínek. 
Letos poprvé byl kemp financován z dotačních 

fondů Evropské unie – Operační program zaměst-
nanost. Spolufinancování kempů je plánováno  
i na roky 2021 a 2022, vždy ve dvou turnusech. 
Zájem dětí z našich řad, ale i z okolí, byl veliký, 
proto pečlivě sledujte v průběhu jara naše strán-
ky, kde budeme podávat informace o příštích roč-
nících. 

STARÁ TAJEMSTVÍ LESA
I les má svá tajemství. Některá se vynoří 

třeba až za 40 nebo 50 let… a to se také sta-
lo. I když nebyl Velký pátek, země se otevřela  
a vydala své poklady. Působením větru, sněhu 
a deště se objevila stará lesní skládka v břehu 
malého lesního potůčku v lokalitě Václavovice-
-Zálesí. Vzhledem k tomu, že v té době nebyly 
všude popelnice, vozil se nepotřebný odpad do 

lesa. A byly tam rozličné poklady: staré skleni-
ce, konzervy, železo, skleněné tabulky, kerami-
ka, ale nebyly tam vůbec žádné plasty. Jaký to 
div…

I poklady se musí vyzvednout ze země, a tak 
obec Václavovice zorganizovala dvakrát jejich 
odklizení. Buď v rámci veřejně prospěšných pra-
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½  ½  ½  pokračování ze str. 7

cí, nebo brigády studentů, vše za pomoci členů 
Mysliveckého spolku Václavovice. 

A je hotovo. Poklady z lesa skončily tam, kam 
patří, i když možná za tisíc let by si archeologo-
vé přišli na své…

Ivan Hoch,  
předseda Mysliveckého spolku Václavovice 

l l l
S jemným humorem a lehkou ironií, až téměř 

láskyplně popsal pan Ivan Hoch vzácné nale-
ziště na Zálesí. Odvážení odpadu všeho druhu 
na osamělá zákoutí je ale smutná a nekonečná 
kapitola našeho života. Kolik jsme v „Informá-
toru“ už četli článků o obětavých dobrovolnících, 
kteří uklidili kus lesa, louky, potoka nebo jiné 
lokality. Každý článek končil výzvou k nápravě, 
ale výsledný efekt je stále stejný – nové bri-
gády ochotných nadšenců a znovu plné valní-

ky odpadků všeho druhu. Větší část (doufejme) 
občanů prostě nedokáže kdekoliv v přírodě ani 
odhodit papírek, natož kamkoliv vyvézt svůj od-
pad a právě z této majority se rekrutují ochotní 
sběrači a uklízeči. Stačí ale pár velmi slušně ře-
čeno „nezodpovědných spoluobčanů“, kteří doká-
ží zaneřádit svými nepotřebnými krámy všeho 
druhu jakékoliv místo v přírodě, stačí jim jenom 
jistota, že je nikdo nevidí. Je smutnou skuteč-
ností, že tito lidé podobné články nečtou a pokud  
k tomu někdy dojde, jsou jim buď lhostejné, 
nebo k smíchu. 

Nicméně je třeba stále znovu apelovat na ve-
řejnost. V současné době je spousta možností, 
kam odpadky odložit – kontejnery na tříděný 
odpad, úložiště organického odpadu u bývalého 
koupaliště, sběrné dvory, dvakrát ročně veřejný 
sběr odpadu v obci, kde je možné odevzdat snad 
úplně všechno.

Asi nezbývá, než být optimisty a věřit, že se 
situace konečně zlepší a pan Ivan Hoch bude 
(určitě s větší radostí) psát články, jak děti  
v lese krmí srnky a zajíce a ne jak se podílejí na 
úklidu černých skládek.

Obecní úřad Václavovice

STARÁ TAJEMSTVÍ LESA


