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Nová škola je již několik měsíců připra-
vena sloužit našim dětem a jejich učite-
lům, ale vzhledem k dlouhodobě neutě-
šené situaci si ji ještě neužili. Každopádně 
je tato budova chloubou obce a stává se 
natolik její všední nedílnou součástí, že si 
již ve vzpomínkách málo vybavujeme její 
původní podobu.

Jak vypadal přerod starého v  nové 
a také všechny subjekty, které se na vý-
stavbě školy podílely, zachycuje krát-
ké video, které můžete zhlédnout na 

webových stránkách obce www.obe-
cvaclavovice.cz.  Najdete je v záložce ŽI-
VOT V OBCI pod heslem INVESTICE. Pak 
už jen kliknete na modrý nadpis Rekon-
strukce školy.

Novou nabídkou občanům je možnost 
uveřejnit na webových stránkách smuteč-
ní oznámení. Pokud chcete této možnos-
ti využít, oznámení zašlete na mailovou 
adresu obecni.urad@obecvaclavovice.cz 
a najdete ho v záložce PRO OBČANY pod 
heslem Smuteční oznámení.

Upozorňujeme občany na splatnost 
poplatku za odvoz TDO na I. pololetí 2021 
- termín  do 31. 3. 2021. Včas nezapla-
cené poplatky mohou být navýšeny dle 
obecně závazné vyhlášky až na trojnáso-
bek, proto žádáme o rychlou úhradu ty, 
kteří tak ještě neučinili.

Poplatek je možno uhradit převodem 
na účet vedený u KB a.s. 6422781/0100  

nebo nově na účet vedený u České spo-
řitelny a.s. 1682037349/0800 (var.sym-
bol č.domu) a zároveň je třeba si osobně 
vyzvednout známku  na Obecním úřadě.

Platba je možná také v hotovosti na 
Obecním úřadě nebo poště Partner ve 
stanovených úředních hodinách.

Obecní úřad

Zásilkovna  
– Z-BOX

Obec Václavovice se dohodla 
s firmou Zásilkovna  s.r.o. na umís-
tění Z-BOXU – samoobslužného vý-
dejního místa, který bude k dispozici 
nepřetržitě 7 dní v týdnu.

Z tohoto místa lze zásilky nejen 
odebírat, ale i odesílat – bližší infor-
mace na www.zasilkovna.cz.

Z-BOX bude umístěn na ul. Obecní 
– naproti vstupu do objektu tělocvič-
ny v místě parkovacího stání.

Omezený provoz 
knihovny

Nadále půjčujeme v pondělí od 
13 do 17 hodin prostřednictvím vý-
dejového okna. Požadavek na vý-
půjčku můžete napsat na e-mail: 
knihovnavaclavovice@seznam.cz 
nebo si objednat telefonicky na čís-
lech: 606029552 a 607729508.

Knihy můžete vrátit i  v  ostatní 
pracovní dny do knihoboxu, který 
je umístěn v chodbičce za hlavním 
vstupem do budovy tělocvičny.  Stá-
le doplňujeme knižní fond o nové 
zajímavé tituly pro dospělé i děti.

Dostupnost konkrétní knihy si 
můžete vyhledat v  katalogu na 
www.vaclavovice.knihovna.info.

Knihovnice 
S. Poledníková, E.Šlosarová

Novinky pro naše občany

Poplatek za odvoz TDO

Milí spoluobčané, 
přejeme vám radostné prožití Velikonoc  
a optimismus do dalších dnů.

Za obecní úřad Magda Pustková
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Kniha „Dřevěné stavitelství 
v regionu Slezská brána“

Obecní úřad dále nabízí knihu s názvem „Dřevěné stavitelství v regionu Slez-
ská brána“, která obsahuje popisy a fotografie dřevěných staveb celkem devíti 
obcí a měst. 

Naše obec je zde zastoupena celkem 30 stavbami či objekty. Kniha je ke koupi 
na obecním úřadě – cena 150,- Kč.
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SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU,  
VYŘAZENÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ 

A 
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 

 
Vážení občané obce VÁCLAVOVICE, 

 
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, VYŘAZENÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU, 
formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena v termínu a na těchto stanovištích: 
 
 

středa 14. dubna 2021 
 

10,00 - 17,00 hod. u Obecního úřadu 
a 

čtvrtek 15. dubna 2021 
 

             10,00 - 17,00 hod. u hangáru na Zemědělské ulici 
 
 
Na těchto stanovištích můžete bezplatně odevzdat NEBEZPEČNÉ ODPADY A VYŘAZENÉ 
ELEKTROZAŘÍZENÍ:  
- baterie a akumulátory všeho druhu, odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (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. 
 
Na těchto stanovištích můžete odložit i VELKOOBJEMOVÝ ODPAD: 
- starý nábytek, koberce, krytiny, matrace, umývadla, WC mísy apod.  
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Kovové obaly např. 
plechovky od nápojů nebo 
krmiv pro zvířata dávej do 

plastů 

Nápojový karton 
dávej do papíru 
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A jak to někdy vypadá u nás…

Ukládání rostlinného odpadu
Pro ukládání rostlinného odpadu, 

tedy trávy, plevelů, větví apod., byla 
zřízena skládka, která je umístěna na 
ploše u bývalého koupaliště. Již v mi-
nulém a opět v tomto roce výrazně na-
růstá množství zde odloženého odpadu 
a to zvláště větví a částí stromů a keřů. 
Jelikož náklady na odvoz a následnou 
likvidaci tohoto odpadu neúměrně ros-
tou a také proto, že rostlinných zbytků 
se zde nezbavují jen občané Václavo-
vic, ale i obyvatelé okolních obcí a další 
zcela neidentifikovatelné osoby a firmy, 
připravuje obecní úřad opatření, kte-
ré by mělo umožnit odkládání odpadu 

rostlinného původu jen občanům z Vác-
lavovic.

To je zatím ve fázi příprav a bude de-
tailněji popsáno v dalším vydání Infor-
mátoru.

Chtěli bychom však znovu upozornit 
na dodržování pravidel – na této ploše 
lze odkládat pouze odpad rostlinného 
původu. Tedy plevel, trávu a listí do při-
stavených kontejnerů, a to bez obalu, 
jako jsou např. plastové pytle či papí-
rové krabice!!!  Volně na plochu pak vše 
ostatní, tedy větve stromů, keře a  jiný 
rostlinný odpad, který ale v žádném pří-
padě neobsahuje jiné druhy odpadů!!!

Hnědá stezka 
do Ryninky 
Bohužel tam nevede hnědá turistic-
ká značka, ale cesta je lemovaná psí-
mi exkrementy . A nejenom tam. 
Předzahrádky i volná prostranství 
jsou „krášlena“ těmito hromádkami. 
A přitom jsou v obci umístěny spe-
ciální koše se sáčky, které si mohou 
pejskaři vzít v potřebném množství. 
Pokud přece jenom dojdou, oznam-
te nám to na obec a budou dopl-
něny.
Pro pejskaře, kteří neví, jak sáčky po-
užívat, uvádíme názornou ukázku.

PŘEKVAPENÍ  
OD PEJSKA

JAK UKLIDIT  
PO SVÉM PSOVI

NENECH
TO TAM

NA RUKU
SI DEJ SÁČEK

ZVEDNI TO 
PŘEKVAPENÍ

SKORO 
HOTOVO!

VYHOĎ TO 
DO KOŠE

Pohled do kontejneru na sklo a na papír
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Úprava dopravního značení
Z  důvodu zlepšení bezpečnosti na 

průtahové silnici II/473 = ulice Frýdecká 
byl zpracován projekt, který řeší zlepšení 
bezpečného provozu jednak na uvedené 
silnici, ale také provozu na místní komu-
nikaci v ulici Milíře. 

V závěru loňského roku byla veřejnou 
vyhláškou a následným stanovením do-
pravního značení povolena realizace na-
vržených úprav, které znamenají násle-
dující změny: 
- V části ulice Milíře je zřízen jednosměr-

ný provoz

- Ze silnice Frýdecká lze do ulice Milíře 
pouze vjíždět

- Výjezd z ulice Milíře na silnici Frýdec-
ká bude veden přes místní komunika-
ci ulicí K Sosni (výjezd na Frýdeckou je 
u restaurace Čepaník)

- Dopravní značení přesně řeší rozlišení 
hlavních a vedlejších ulic včetně příka-
zových a zákazových dopravních zna-
ček

Žádáme občany o zvýšenou pozornost 
a ohleduplnost při projíždění popsanou 
lokalitou.

Pozor na  
krádeže!
Chtěl bych občany upozornit na pár 
incidentů, které se udály poslední-
ho půl roku v naší obci. Došlo ke krá-
dežím v rodinném  domku, zahradní 
budce a garáži  na  ulicích  Vratimov-
ská, Václavovická a Pod Křížem. Proto 
si  zajistěte  své objekty bezpečnost-
ními zámky, světlem nebo zabezpe-
čovacím zařízením a rovněž se dobře 
pojistěte. Pachatelé jsou vychytralí, 
sledují pohyb, využijí slabé chvilky 
občana, často si vše připraví a jdou 
potom najisto.  Aleš Toman

Upozornění občanům
upozorňujeme, že v oblasti biocentra „Lunčiska“ dojde v březnu-květnu 
2021 k obnově průběžné cesty, která byla poškozena  těžbou dřeva.
Vzhledem k nutnému výsevu speciální zátěžové travní směsi  tam bude  
DOČASNĚ VSTUP ZAKÁZÁN. 

Lesostavby F-M  
a Myslivecký spolek Václavovice
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velikonoční výlov 
3. 4. 2021 od 9.00 do 13.00

v ŠenovĚ U oSTRAvY, Ul. k PoTokU 77, neJSMe RYBník 
U HlAvní CeSTY oDBočTe Dle CeDUle U STk 

p. HoRváTHová
wwww.rybysenov.cz

oBčeRSTvení: 
SMAŽený kAPR + BRAMBoRový SAláT 

RYBí HRAnCle, kARBenáTkY, RYBí SAláT, Pivo, liMo,
MeDovinA, SvAŘák, SlivovičkA, BeCHeR atd. 

PRo inFo voleJTe 737 959 458

PRoDeJ RYB Bez oMezení

IVO NOVÁK: 
POCTA PICASSOVI A JEHO PŘÍTELI
MATISSOVI

Národní dům, "příspěvková organizace" uvádí

KDY:  OD 15 .  2 .  2021
KDE:  FACEBOOK KULTURA FM
VIRTUÁLNÍ  PRODEJNÍ  VÝSTAVA OBRAZŮ
www.kulturafm.cz
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