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Vážení spoluobčané,
přeji vám radostné a spokojené Vánoce, stejně jako
každý rok. Ačkoliv nás v roce 2020 potkaly události,
na které nejsme zvyklí, pravá podstata Vánoc nás
vybízí ke klidu, lásce a radostnému očekávání.
Udělejme si čas pro sebe navzájem, všímejme si
dobrých věcí kolem nás, nepodléhejme strachu
a dívejme se optimisticky do budoucnosti.
Magda Pustková, starostka obce

ZRUŠENÉ PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBY
Neradi přinášíme tuto zprávu, která ale určitě nikoho nepřekvapí – o letošních Vánocích jsou
v naší farnosti zrušeny půlnoční bohoslužby. Věřme v lepší příští rok, kdy se konečně dočkáme
dříve nedoceněného obyčejného všedního života a také slavnostních okamžiků, ke kterým bezesporu patří svátky vánoční s neodmyslitelnou půlnoční mší.

Úřední hodiny obecního úřadu v prosinci 2020:
Obecní úřad bude uzavřen ve dnech 22. 12., 23. 12., 28. 12., 29. 12., 30. 12. a 31. 12. 2020.

Pošta Partner ve Václavovicích bude uzavřena
ve čtvrtek 31. 12. 2020
Obecní knihovna ve Václavovicích bude uzavřena
v pondělí 21. 12. a v pondělí 28. 12. 2020.

ZMĚNA VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 1. 2021

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. 2021
Voda pitná (vodné) 		

43,52 Kč/m3 (bez DPH)

47,87 Kč (vč. 10 % DPH)

Voda odvedená (stočné)

38,66 Kč/m3 (bez DPH)

42,53 Kč (vč. 10 % DPH)
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 1/2020
O MÍSTNÍM POPLATKU
Na zasedání ZO dne 9. 12. 2020 byla schválena Obecně závazná vyhláška 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od 1. 1. 2021.
Sazba poplatku zůstává ve výši 650 Kč na osobu za rok. Poplatek je splatný ve dvou stejných
splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 31. 7.
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené
poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
OZV č.1/2020 je vyvěšena na úřední desce www.obecvaclavovice.cz
Od 1. 4. 2021 budou sváženy jen sběrné nádoby, označené modrou nálepkou na rok
2021, je proto nutné zaplatit alespoň polovinu poplatku a vyzvednout nálepku nejpozději
do 31. 3. 2021.
Při platbě poplatku za TDO obdrží občané známky na sběrné nádoby dle doporučeného počtu.
Doporučený počet
1 – 4 osoby v domě 1 popelnice
5 – 7 osob v domě 2 popelnice
7 a 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
2 350 Kč, za každou další 1 500 Kč;
– u počtu 2 osob na druhou sběrnou nádobu
1 700 Kč, za každou další 1 500 Kč;
– u počtu 3 osob na druhou sběrnou nádobu
1 050 Kč, za každou další 1 500 Kč;
– u počtu 4 osob na druhou sběrnou nádobu
400 Kč, za každou další 1 500 Kč;
– u počtu 5 osob na třetí sběrnou nádobu 		
1 250 Kč, za každou další 1 500 Kč;
– u počtu 6 osob na třetí sběrnou nádobu 		
600 Kč, za každou další 1 500 Kč;
– u počtu 7 osob na čtvrtou sběrnou nádobu
1 450 Kč, za každou další 1 500 Kč
Fyzické osoby, které nemají v obci trvalý pobyt – chataři, stavebníci, si mají možnost
zakoupit roční známku ve výši 1 500 Kč a dostanou sběrnou nádobu.

SBĚR POUŽITÝCH JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ

V naší obci probíhá sběr jedlých olejů a tuků prostřednictvím speciální nádoby, která je umístěna
ve dvoře u obecního úřadu. Jedlé oleje a tuky je možno odevzdat i při mobilním svozu nebezpečných
odpadů, který probíhá 2x ročně.
Použité potravinářské oleje a tuky musí být předávány v pevných obalech, např. PET lahvích
nebo uzavíratelných tetrapakových obalech (od mléka či jiných nápojů).

Kominictví Vítězslav Kubala
V roce 2021 bude v obci Václavovice provádět čištění komínů po
telefonické domluvě pan Vítězslav Kubala, v těchto termínech:
4. a 5. února, 13. a 14. května, 6. srpna, 18. a 19. listopadu 2021.
Zájemci, volejte od 18 do 20 hod. na tel. č. 603 955 091
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LOGISTICKÉ CENTRUM ODPADŮ (LCO)

FCC Česká republika, s.r.o., provozovna Ostrava, Frýdecká 740, 739 32 pošta Vratimov
Na základě dohody mezi Obcí Václavovice a FCC Česká republika, s.r.o. (FCC) je od 1. 1.
2020 umožněno občanům Obce Václavovice odevzdávat na zařízení Logistického centra odpadů společnosti FCC odpady vzniklé při běžném provozu domácnosti, mimo odpad směsný
komunální (k tomu slouží popelnice a kontejnery), odpad bio (speciální nádoby 240 l) a odpad stavební (možno řešit individuálně za úplatu).
Mobilní sběr velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu bude nadále prováděn 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 domácností, koberců, krytiny, umývadla, WC
mísy apod.).
•

Olověné baterie a akumulátory všeho druhu.

•

Odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (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).

1.3. Převzetí odpadů
• Odpady jsou od obyvatel přebírány v provozní době zdarma, občan je povinen prokázat se platným občanským průkazem a mít trvalé bydliště na katastrálním území Václavovic. Společnost FCC zajistí vedení průběžné evidence.

2. ZÁVĚR
Cílem této služby je umožnit občanům Obce Václavovice „legálně“ se celoročně
zbavit svých odpadů.

Opravy oděvů, zkracování, výměna zipů apod.
Thi Duyen Nguyenová
Tel. č. 774 868 660
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OCENĚNÍ SESTŘIČKY ANNY FILIPOVÉ

Vedení Fakultní nemocnice
Ostrava každoročně slavnostně
oceňuje zaměstnance, kteří si
za celoroční každodenní obětavou a náročnou práci, přístup
k pacientům a ke kolegům zaslouží uznání.
Podnět k nominování do
sedmi lékařských a nelékařských kategorií zasílají jak

samotní nejbližší spolupracovníci, tak nadřízení. O výsledku ankety rozhodují zaměstnanci FN Ostrava, kteří mají
možnost odevzdat svůj hlas po
osobním přihlášení do nemocničního počítače.
Ocenění vítězů této tradiční
ankety Zaměstnanec roku za
2019 proběhlo 23. ledna 2020

v kongresovém sále Clarion
Congress Hotelu Ostrava. Velkou radostí se pyšnil kolektiv
Kliniky popáleninové medicíny
a rekonstrukční chirurgie, neboť do kategorie Sestry u lůžka
byla nominována jejich kolegyně Anička, tehdy Dosoudilová, nyní Filipová. Prožitek byl
o to více intenzivní, když bylo
vyhlašováno první místo. Neskrýváme, že padlo pár slziček
dojetí, pocity úžasu, hrdosti
a směsice neuvěřitelných srdečných záležitostí. VYHRÁLA
NAŠE ANIČKA!!!
Sestra, která začínala na
neurochirurgii, pokračovala na
Popáleninovém centru, skvělá
mentorka žákyněk a budoucích kolegyní, interventka první psychické podpory, členka
skupiny pro basální stimulaci,
hasička, maminka, dcera, manželka, občanka Václavovic, psovodka Berta, prostě žena mnoha rolí.
A dovolím si poznamenat, že
SESTROU je víc než jednou.

DĚTI SÁZÍ DNES PRO BUDOUCNOST LES

Děti sází dnes pro budoucnost les – tak se jmenuje další projekt Mysliveckého
spolku Václavovice, který je
finančně podpořen Nadací
Partnerství – sázíme budoucnost.
Plodonosné stromy a keře
byly vysázeny v oblasti potoka Datyňky a rybníku Kamenec – „Biocentrum Lunčiska“ a
na okraji lesa Bobčok. Projekt
obohatí rozmanitost prostředí
a také podpoří zadržování vody
v krajině. Tato výsadba byla
provedena v měsíci listopadu
2020.

my a keře vysadili nakonec jen
myslivci se svými dětmi nebo
vnuky bez plánovaného zapojení škol a školek z Václavovic a
Šenova.
Všichni doufáme, že se situace zlepší a děti následně pomohou při údržbě této výsadby
nebo opravě jejich oplocení.

Stromečky a keře jsou
zasazeny, to je to hlavní!!!
A teď je ještě nutno počkat
alespoň pět let, než stromy začnou plodit „zlatá“ jablka nebo
jedlé kaštany.
Ivan Hoch, předseda
Mysliveckého spolku
Václavovice

Hlavní cíl, dostat děti od
počítačů do lesa a vysadit
stromečky, se tak úplně nepodařil. Bohužel koronavirová
opatření situaci nepřála. StroPeriodický 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
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e-mail:
obecni.urad@obecvaclavovice.cz.
Tisk:
HAROK,
39 Šenov.
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