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Město Paskov ve spolupráci
s dobrovolnými svazky obcí Vás zvou na

DEN REGIONU 2021
SOBOTA 18. ZÁŘÍ 2021 15:00 – 21:30
PASKOV – ZÁMEK A ZÁMECKÝ PARK
Dožínkový průvod

Folklorní blok

Svatováclavská pouť
čtěte na str. 2

Vystoupení Jiřího Krhuta
čtěte na str. 3

LAM Trio

Výroční paskovský jarmark

Soutěže pro družstva obcí

Big band

Kaczi

Den regionu - dožinkový průvod
čtěte na str. 8
KULTURNÍ PROGRAM

15:00 – 15:10 Zahájení
15:10 – 15:30 Dožínkový průvod
s upečenými chleby a koláči
15:40 – 16:10 LAM TRIO
16:20 – 18:00 Folklorní blok - DFS PASKOVJANEK,
FOLKLORNÍ SOUBROR JAGAR
a vyhlášení soutěží o nejlepší chléb a koláče
18:00 – 19:30 BIG BAND při ZUŠ Vratimov
20:00 – 21:30 KACZI

VÝROČNÍ PASKOVSKÝ JARMARK

Místní potravinářské a zemědělské produkty
Tvorba místních výtvarníků a řemeslníků
Publikace a propagační materiály s regionální tematikou

SOUTĚŽE MEZI OBCEMI
O NEJLEPŠÍ CHLÉB A KOLÁČE

www.mesto-paskov.cz

www.obecvaclavovice.cz
obecvaclavovice.cz

7. ROČNÍK

Kultura Slezské brány
www.facebook.com/slezskabrana

SOUTĚŽE PRO DRUŽSTVA OBCÍ

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ A PROHLÍDKA
NOVÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE
VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY SDH PASKOV
VÝSTAVA HISTORICKÝCH MOTOCYKLŮ
A AUTOMOBILŮ
STÁLÉ VÝSTAVY NA ZÁMKU
DOPROVODNÝ PROGRAM

Zábavné atrakce:
skákací hrad, program SVČ Vratimov pro děti.
Stánky s občerstvením.

www. slezskabrana.cz

www.svcvratimov.cz
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Vážení spoluobčané,
Obec Václavovice a Římskokatolická farnost Šenov vás zvou na letošní

POUŤ
při které oslavíme 20. výročí posvěcení
kostela ve Václavovicích

28 /vstup9 zdarma
/ 2021

Program oslav:
V 9 hodin slavnostní mše svatá
za přítomnosti biskupa
Mons. MARTINA DAVIDA
Po bohoslužbě (v 10 hodin)
bude v kostele přednáška historika
MIROSLAVA NEDOROSTKA
o svatém Václavovi

Jako každoročně bude v zahradě kostela připraveno občerstvení po mši svaté i během podvečerního koncertu.
Přesto, že letos nebudou kolotoče ani jiné pouťové atrakce, srdečně vás zveme a věříme, že si program slavností užijete.
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© KLEINWÄCHTER holding s.r.o.

V 17 hodin vystoupí v zahradě kostela
ostravský písničkář JIŘÍ KRHUT

září 2021

www.obecvaclavovice.cz
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Spolky

FOTBALOVÝ KEMP 2021 – Již pátý ročník !!!
Letos již popáté proběhly o prázdninách fotbalové kempy formou příměstského tábora. Konaly se ve dvou
turnusech v červenci a srpnu. Celkem se
zúčastnilo 49 chlapců.
Malí fotbalisté absolvovali pod dohledem zkušených trenérů na hřišti fotbalové celodenní tréninky. Jejich cílem byl
především rozvoj herních dovedností,
práce s míčem a zlepšení fyzické kondice.
Tréninky probíhaly formou her a celotáborového miniturnaje. Prázdniny jsou
však především o zábavě, proto naší
chlapci kromě náročného tréninkového
programu navštívili bohumínský aquapark, kde si užili jízdu na tobogánu a jiné
vodní radovánky. Velkým zážitkem byla
jízda baníkovským autobusem.
Součásti kempu je již pravidelný výlet
na hory. V červenci jsme vyšli na Chatu
Filípka. V srpnu jsme pro změnu vyšlápli
na Chatu Skalka. V cíli nás čekal výborný
oběd a zasloužené občerstvení. Oba
výlety jsme absolvovali za krásného
počasí ve východním okraji Moravskoslezských Beskyd.

Fotbalový kemp byl spolufinancován
z dotačních fondů Evropské unie - Operační program zaměstnanost. Všem, kteří
se podíleli na organizaci fotbalového
kempu, moc děkujeme za jejich práci a už

Lesní školka pokračuje…
Mateřská školka Šenov - Lapačka za krásného květnového
počasí uskutečnila výlet do areálu „Lesní školky“ na václavovické
myslivecké chatě Ve Forotě. Vzhledem k doznívajícím coronavirovým omezením byly na výletě jen čtyři „žabičky“ pod vedením
hodných učitelek, paní Hany Olšákové a paní Markéty Jiráskové,
ale za to je čekalo milé překvapení.
Děti se za odměnu projely lodičkou „Kačutkou“ po krásném
rybníku Kamenec. Přitom navštívily na ostrově vodníka Kamínka,
podívaly se na hnízdící kačenky, spočítaly všechny rybičky ve
vodě a viděly rychlého ledňáčka, který jim málem sednul na
nos. Vůbec se nebály.
Myslivecký spolek Václavovice je rád, že „Lesní školka“ nadále
pokračuje, a proto ochotně vypomůže s programem pro děti.
Děti se naučí lépe vnímat přírodu a stanou se tak jejich velcí
ochránci. A to si myslím, že je také cílem „Lesní školky“.
Ing. Ivan Hoch, předseda spolku
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se těšíme na příští prázdniny, kdy proběhne již šestý ročník 
Za TJ Václavovice
Zuzana Hranická – organizátorka kempů

září 2021

www.obecvaclavovice.cz

Haló, děti, přijďte dnes, vysadíme spolu les !
V rámci akce „Sázíme budoucnost“
byly v měsíci květnu 2021 členy Mysliveckého spolku Václavovice vysazeny
plodonosné stromy a keře ( plané jabloně, hrušně, švestky, třešně, oskeruše
apod. ). Tyto stromy a keře byly vysazeny

díky grantovému programu ŠKODA
Stromky.
Ve spolupráci s dětmi Základní školy
Vratimov, Datyňská jsme vysadili LESNÍ
SAD, tzv „ živý ostrov“ na okraji lesa

Bobčok. Plody stromů se v budoucnu stanou atraktivní potravou pro zvěř. Vytvořili
jsme podmínky pro zadržování vody v krajině včetně klidové zóny.
Děti se také naučily sázet stromy
a keře a po celou dobu růstu se o ně
budou starat. Cílem této akce bylo vytrhnout děti od tabletů a počítačů a nežít jen
ve virtuálním světě.
Všichni se těšíme, že uvidíme, jak
stromy rostou, sílí a kvetou. Návštěvou
tohoto lesního sadu se děti naučí poznávat stromy, keře a mohou tam i pozorovat
zvířátka.
Ivan Hoch,
předseda Mysliveckého spolku
Václavovice

Na hájovně děti byly, všechny si to moc užily
Na Myslivecké chatě ve Václavovicích
proběhly v minulých dvou měsících tři zajímavé akce pro děti z našeho okolí.
První vydařenou akci měla škola Havířov Bludovice s ochočenou liškou Coco
pana Radomila Holika z Koběřic. Děti se
dozvěděly spoustu zajímavostí ze života
lišek a vůbec se lišky nebály.

Druhá akce byla pod patronací našeho
spolku pro handicapované děti ze Speciální základní školy Havířov Šumbark. Děti
navštívily mysliveckou chatu, prohlédly
si zde exponáty zvířátek a podívaly se na
některá naše krmná zařízení.

škol Vratimov a Horní Datyně. V areálu
Myslivecké chaty děti závodily, soutěžily
a hrály nejrůznější hry. Na závěr si pochutnaly na grilovaných špekáčcích, které všem
moc chutnaly.

Třetí, větší akce pro cca 120 dětí, probíhala ve spolupráci s družinou základních

Ivan Hoch,
předseda MS Václavovice
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Ostatní sdělení

Když dobře slyšet
není samozřejmost
Doba pandemie změnila životy nám
všem. Osobám se sníženou kvalitou sluchu a neslyšícím však mimo omezení, která
zažíváme všichni, přináší překážky, které si
slyšící veřejnost neumí ani představit. Pro
osoby se sluchovým postižením a seniory,
kteří ztrácí sluch vlivem věku, se zásadně
zkomplikovaly i běžné každodenní situace,
např. komunikace v obchodech, s úřady
i v nemocnicích. Roušky jsou totiž pro
jejich dorozumívání velkou překážkou.
Tlumí hlasový projev, možnost sledovat
mimiku i výraz obličeje, a může tak lehce
dojít ke komunikačnímu šumu a následnému nepochopení situace.
Mnoho lidí je smířeno s tím, že ve
stáří budou potřebovat brýle, horší je
však představa, že nebudou slyšet jako
dříve a budou muset horší sluch nějakým způsobem kompenzovat. Pokud
máte i vy potíže se sluchem, neváhejte se

ČESKÝ
ZAHRÁDKÁŘSKÝ
SVAZ VÁCLAVOVICE

na nás obrátit. V rámci sociálních služeb
Tichého světa nabízíme podporu osobám se sluchovým postižením při vyřizování různých žádostí o příspěvky, např.
kompenzační pomůcky. Poskytujeme jim
pomoc při návštěvě úřadů, nemocnic či
podporu při řešení životních událostí.
Nejen seniorům, kteří mají problémy se
sluchem, pomáháme např. při pořizování
sluchadel, světelné signalizace, zesilovače
TV a jiných pomůcek, které přispívají ke
zkvalitnění jejich života. Naši pracovníci
mohou za klienty přijet kamkoliv po
Moravskoslezském kraji, či se s nimi spojit online.
Všechny naše služby jsou zdarma.
V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu
nás neváhejte kontaktovat. Adresa
pobočky: Zeyerova 110/12, Ostrava
702 00. Tel. 702 158 110.

Sběr nebezpečného odpadu,
vyřazeného elektrozařízení
a velkoobjemového odpadu
středa 20. října 2021
10,00 - 17,00 hod.
u Obecního úřadu

a čtvrtek 21. října 2021

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:

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
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oznamuje, že moštování v roce
2021 bylo zahájeno v sobotu 11. 9.
2021. Podrobnější informace budou
zveřejněny na obecních informačních tabulích a na moštárně.
Případné dotazy zodpoví Ing. Ctirad Mokroš, tel.č. 724 777 748.

OZNÁMENÍ
KNIHOVNY
Vážená čtenářko, vážený čtenáři,
zveme Vás na besedu se spisovatelkou a básnířkou Lydií Romanskou,
autorkou románů Kletba podle Justýny a Láska je víc než láska. Setkání
se uskuteční v úterý 21. září od
17 hod. v prostorách naší knihovny.
Těšíme se na Vaši účast.
Jaromír Šlosar, Eva Šlosarová,
Světlana Poledníková

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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Inzerce
OZNÁMENÍ O DOBĚ
A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO
POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR
Starostka obce v souladu
s § 15 odst.1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje
1) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají:
- v pátek 8. října 2021
v době od 14,00 - 22,00 hod.
- v sobotu 9. října 2021
v době od 8,00 – 14,00 hod.
2) Místem konání voleb ve volebním
okrsku č. 1 je volební místnost, která se
nachází 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.

ČIŠTĚNÍ F≈M
vývoz žump a septiků

≈ Revize domovních čistíren
odpadních vod (DČOV)

DISTEP a.s.

≈ Vývoz žump a septiků (doklad o vývozu)

Vývoz:
604 282 325

≈ Čištění kanalizací tlakovou vodou
a kamerová kontrola potrubí

Revize DČOV:
606 093 947

www.cistenifm.cz

TANEČNÍ KURZY
SPOLEČENSKÉ TANCE
TANEČKY PRO DĚTI
LATINO FIT DANCE
od října 2021 v restauraci HORAKŮVKA v Šenově

www.tanecvsenove.cz

tel: 776 180 447

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 Obecnímu úřadu ve Václavovicích (tel.č.596 833 028) nebo členům OVK
v den voleb (tel.č. do volební místnosti
734 442 020).
Ve Václavovicích 13.9.2021
Ing.Magda Pustková
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