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Èíslo 5 18. 9. 2020

Václavovický
informátor

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ 
VOLEB

DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Starostka obce v souladu s § 27 č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
o z n a m u j e

1. Volby do zastupitelstev krajů se konají:
– v pátek 2. října 2020 v době 14.00 – 22.00 hod.
– v sobotu 3. října 2020 v době 8.00 – 14.00 hod.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost, která se nachá-
zí v budově Základní školy. Adresa: Základní škola, Obecní 150, Václavovice.

3. Voliči jsou povinni prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Je 
možno volit i na voličský průkaz. 

4. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
do zastupitelstev krajů. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.

5. Upozorňujeme občany, kteří se z vážných zdravotních důvodů nemohou zúčastnit 
voleb, a přesto by chtěli využít volebního práva, nechť tuto skutečnost oznámí Obec-
nímu úřadu ve Václavovicích (tel. č. 596 833 028) nebo členům OVK v den voleb (tel.  
č. do volební místnosti 734 442 020).

Ve Václavovicích 15. 9. 2020     Ing. Magda Pustková, starostka obce
 

Žádáme voliče, aby dodržovali následující základní pokyny:
• nasaďte si roušku nebo obdobnou ochranu nosu a úst
• využijte připravené dezinfekční prostředky
• dodržujte vyznačené, nebo přiměřené rozestupy
• doporučujeme využít vlastní psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku
• dodržujte pokyny okrskové volební komise

Buďte ohleduplní ke členům okrskové volební komise a k ostatním voličům.
Děkujeme!
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO VEŘEJNOST

Svůj první školní den si v úterý 1. 9. 2020 
prožilo 20 nových prvňáčků. 

Po slavnostním přivítání si prvňáčci 
prohlédli svou novou školu a usedli do 
školních lavic, kde je čekaly dárečky  
a učebnice. 

Ačkoliv zahájení školního roku 2020/2021 
doprovázela opatření, která neumožňovala 
přivítat širokou veřejnost, lze si celou nově 
zrekonstruovanou budovu ZŠ prohlédnout  
v pátek 2. 10. 2020 od 14.00 do 22.00 hod.  
a v sobotu 3. 10. 2020 od 8.00 do 14.00 hod.

UKLÁDÁNÍ ROSTLINNÉHO ODPADU
Pro ukládání rostlinného odpadu – tedy trá-

vy, plevele, větví apod. byla zřízena skládka, kte-
rá je umístěna na ploše u bývalého koupaliště. 

V tomto roce výrazně narůstá množ-
ství zde odloženého odpadu a to zvláště větví  
a částí stromů a keřů. 

Jelikož náklady na odvoz a následnou li-
kvidaci tohoto odpadu neúměrně rostou  
a také proto, že odkládání odpadu neprovádí jen 
občané Václavovic, ale i občané okolních obcí a 
další zcela neidentifikovatelné osoby a firmy, 
připravuje obecní úřad opatření, které by mělo 
umožnit odkládání odpadu rostlinného původu 
jen občanům z Václavovic. 

Toto je zatím ve fázi přípravy a bude detailně-
ji popsáno v dalším vydání Informátoru.

 Chtěli bychom opakovaně upozornit na 
dodržování pravidel: Na skládce rostlin-
ného odpadu je k dispozici volná plocha  
a kontejner. 

Na volné ploše lze odložit větve stromů, keře 
a okrasné trávy a do přistaveného kontejneru 
plevel, trávu a listí. 

Není možné do rostlinných zbytků přimí-
sit jakýkoliv jiný druh odpadu! Stejně jako 
listí, trávu a plevel je nutno odkládat do 
kontejneru volně, tedy bez pytlů nebo kra-
bic!!!

REGION SLEZSKÁ BRÁNA 
Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána 

získal z operačního programu Zaměstnanost do-
taci na projekt Komunikační nástroje, strategic-
ké dokumenty a pasporty pro potřeby měst a obcí 
Regionu Slezská Brána. Základními pořizovanými 
výstupy této aktivity bude Strategický plán DSO 
Region Slezská brána na období 2021–2025, Ko-
munikační strategie Regionu Slezská brána a jeho 
obcí pro období 2021–2025 a Komunitní plán roz-
voje. 

V rámci našich měst a obcí dojde konečně  
i k sjednocení úrovně rozvojových dokumentů 
pro lepší plánování společného rozvoje a umožní 
správně identifikovat aktuální potřeby nejen so-
ciálních služeb v jednotlivých obcích, aby se tak 
účinně naplánovala spolupráce obcí DSO nejen při 
zavádění nových služeb, ale i při účelném, efektiv-
ním a zároveň hospodárném využívání těch dosa-

vadních.
 Aktivitami projektu bude rovněž možnost po-

řízení pasportů majetku měst a obcí: pasporty ve-
řejného osvětlení, hřbitovů, veřejné zeleně a mobi-
liářů. Tyto odborné dokumenty budou praktickými 
podklady pro správu majetku obcí, umožní rych-
lý přehled i snadnější plánování oprav a údržby. 
Obce a města si v rámci projektu pořídí mobilní 
rozhlas a modernizují obecní webové stránky. 

 Projekt přinese rovněž nemalou úsporu finanč-
ních prostředků městských a obecních rozpočtů, 
neboť pořízení těchto dokumentů je hrazeno z do-
tačních fondů EU. Doba realizace projektu je od  
1. 7. 2020 do 30. 6. 2022. 

Přejme projektu nejen dobrý start, ale i hlad-
ký průběh a úspěšné dosažení všech plánovaných 
cílů!

Petr Baďura, předseda DSO RSB
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Osud oblíbeného koncertu Václavovická rockle je v letošním roce velmi 
pestrý. Po neúspěšné červencové realizaci, kdy se z neuskutečněné ROCKLE 
měla stát alespoň ROCKLIČKA, jsme se i na ni těšili marně. V současné do- 
bě se bojíme doufat v plánovaný termín. Nicméně, buďme i v této nejisté 
době optimisté a poznamenejme si do kalendáře 27. září 2020 od 16 hodin na 
školním hřišti.



4  Václavovický informátor è. 1 / 2017 10   Václavovický informátor č. 1 / 20204   Václavovický informátor č. 3/2018

Periodický tisk Obecního úøadu Václavovice vychází dle potøeby Obecního úøadu Václavovice, pod registraèním èíslem MK ÈR E 12345. Redakèní rada: starostka  
Ing. Magda Pustková, místostarosta Antonín Novotný, Iva Lisíková, Ing. Jarmila Fořtová. Rozšiøuje Èeská pošta, poboèka Václavovice. Inzerci pøijímá OÚ Václavovice, také  
e-mail: obecni.urad@obecvaclavovice.cz. Tisk: Tiskárna HAROK, 734 39 Šenov. 

Dne 14. 11. 2020 v sobotu se koná podzimní výlov 
rybníka od 9.00–13.00 hodin.

Na místě nabízíme občerstvení: smaženého kapra  
s bramborovým salátem, kapří hrancle, rybí karbanátky  
a alko i nealko nápoje. Informace na tel: 737 959 458 

Adresa: K potoku 77, Šenov 739 34

Nejsme rybník naproti mlýnům. Cedule celoroční prodej ryb.

Podzimní výlov 

Svatováclavská pouť 2020
Připomínáme, že u kostela sv. Václava nebudou v provozu žádné atrakce, ani nebude pořádán  

tradiční koncert v zahradě.
V pondělí 28. září bude v kostele sv. Václava sloužena v 9 hodin slavnostní mše svatá jako obvykle.

SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
V měsíci listopadu proběhne tradiční tzv. mobilní sběr veškerého odpadu. Tento je naplánován 

na sobotu 21. 11. 2020, detaily akce budou upřesněny v následném vydání Informátoru.

MOBILNÍ HOSPICE PEČUJÍ  
O NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÉ DOMA

80 % lidí si přeje zemřít doma, ale jen 20 % se 
to opravdu podaří. Jedním z mnoha důvodů je, 
že se k nim včas nedostanou informace o mo-
bilních hospicích. A právě to má za cíl kampaň 
„DOMA.“ změnit. 

Do kampaně se zapojilo 31 mobilních hospiců  
z celé ČR. Společně chceme šířit myšlenku umírání 
doma. Chceme, aby lidé věděli, že tato možnost exis-
tuje a že existují organizace, které jim v této situa-
ci pomohou. Snažíme se jen nabídnout alternativu  
k nemocnicím a podobným zařízením. Mobilní hos-
pice pečují o nevyléčitelně nemocné dospělé i děti 
v poslední fázi nemoci v jejich domovech tak, aby 
mohli svůj život dožít důstojně a doma mezi svými 
blízkými. 

V týdnu od 5. do 11. října budou probíhat po celé 
ČR akce zapojených hospiců, které najdete na strán-
kách www.umiratdoma.cz. Největší akcí je PAPU-
ČOVÝ DEN. Letos připadne na středu 7. října  
a proběhne po celé ČR. Je to den, kdy se můžete 
do kampaně zapojit vy všichni. Stačí si vzít s sebou 
kamkoliv půjdete papuče, vyfotit se v nich a sdílet 

s #papucovyden na Facebooku nebo Instagramu. 
Dáte tak světu najevo, že v tom jedete s námi. Na pa-
pučový den vás zve také Olga Sommerová, Pavel 
Liška, Markéta Stehlíková a další. Jejich medai-
lonky najdete na Facebooku v události „Doma. Týden 
pro mobilní hospice 2020“. O Papučovém dni se mů-
žete dočíst na www.papucovyden.cz. 

Do kampaně se zapojili i sportovci. Kteří to jsou, 
zjistíte ve spotu na stránkách Papučového dne.  
A proč zrovna papuče? Protože nám připomínají do-
mov, a tak si tento den díky papučím bereme kousek 
svého „DOMA“ s sebou.         Těšíme se na vaše fotky!

JIN JÓGA
Srdečně jste zváni na cestu poznávání jógy v pomalejším tempu, kde stres nahradí uvolnění a uvědomění si vlastního těla. Přínosem vám bude pružné tělo  
s regenerovanými klouby, emocionální uvolnění a duševní obohacení. Při JIN józe dochází ke zvyšování uvědomění a odplavení stresových hormonů.  

Je také velmi vhodná pro přípravu a uvolnění těla při namáhavé činnosti, nebo dynamickém sportu.
Kde a kdy? V tělocvičně při ZŠ Václavovice každou středu v 17.45 – 19.15 hodin od 14. 10. 2020.         Těší se instruktorka Jana. Informace na t. č. 731 491 841.


