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Obec informuje

Strategie rozvoje obce
Chcete ovlivnit rozvoj v obci? Zveme
všechny občany na projednání Strategie
rozvoje obce. Veřejné projednání se bude
věnovat představení výstupů a záměrů,
které obec plánuje zahájit nebo zrealizovat v období 2021 až 2025. Přijďte dne
15. listopadu 2021 v 16,00 hodin do restaurace Čepaník.
Nicméně proces strategického plánování stále probíhá a cílem obce je strategii
rozvoje zpracovat tak, aby neopomněla
žádnou důležitou skutečnost či aktivitu.
Zapojte se proto prosím do připomínkování strategie pomocí formuláře připomínky. Konstruktivní podněty a návrhy

Nabídka

občanů jsou vítané. Vaše připomínky můžete zasílat do 7. listopadu 2021 na adresu
zpracovatele: franek@aqe.cz, 734 318 222.
Zpracování strategie rozvoje obce je
realizováno v rámci projektu „Komunikační nástroje, strategické dokumenty
a pasporty pro potřebu DSO Region Slezská Brána, jeho města a obce“,
registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_0
92/0014731.
Pavel Franěk
Recepce:
+420 542 213 199| M: +420 734 318 222
franek@AQE.cz | www.AQE.cz

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

– volby do poslanecké sněmovny parlamentu čr,
konané ve dnech 8. a 9.října 2021

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů: 1662
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 1215
Počet odevzdaných úředních obálek: 1215
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 1187
Volební účast: 73 %
Strana č.1 – Strana zelených

18 hlasů

Strana č.2 – Švýcarská demokracie

5 hlasů

Strana č.3 – VOLNÝ blok

16 hlasů

Strana č.4 – Svoboda a přímá demokracie (SPD)

142 hlasů

Strana č.5 – Česká strana sociálně demokratická

64 hlasů

Strana č.7 – Aliance národních sil

2 hlasy

Strana č.8 – Trikolora Svobodní Soukromníci

36 hlasů

Strana č.9 – Aliance pro budoucnost

2 hlasy

Strana č.10- Hnutí Prameny

2 hlasy

Strana č.12- PŘÍSAHA-občanské hnutí R.Šlachty

72 hlasů

Strana č.13- SPOLU-ODS, KDU-ČSL, TOP 09

251 hlasů

Strana č.15- Urza.cz: Nechceme vaše hlasy	

1 hlas

Strana č.17- PIRÁTI a STAROSTOVÉ

143 hlasů

Strana č.18- Komunistická strana Čech a Moravy

47 hlasů

Strana č.20- ANO 2011

376 hlasů

Strana č.21- Otevřeme Česko normálnímu životu

6 hlasů

Strana č.22- Moravané

4 hlasy
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drobných dárků
Vážení spoluobčané,
Římskokatolická farnost vydala
k 20. výročí posvěcení našeho kostela sv. Václava krásný nástěnný
kalendář na rok 2022 s fotografiemi
kostela a kratičkými citáty z Bible
a bonboniéry se stejnou tematikou.
Obsahují vždy osmnáct malých
čokoládek buď v mléčném, nebo
hořkém provedení.
Pokud byste chtěli udělat sobě či
svým blízkým radost, můžete tyto
pěkné maličkosti zakoupit na obecním úřadě, v sakristii kostela (jen po
mši svaté – rozpis najdete na www//
senov.krestane.net) nebo na poště
ve Václavovicích.
Úhrada za každou z těchto věcí
je 100,- Kč.
Magda Pustková, starostka
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Pozvánky
SRPŠ při ZŠ a MŠ Václavovice Vás srdečně zve od 17 h na školní hřiště

12.11.2021

na

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
s ohňovou show
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Spolky

Nebuď ZEKO – objev v sobě EKO
Takový název měl projekt zaměřený na třídění
odpadů, který na konci školního roku zorganizovalo SRPŠ za finanční podpory Nadace OKD
Srdcovka. Děti základní školy měly stejně jako
v každé pohádce splnit tři úkoly. Třída, která je
splnila nejlépe, pak dostala netradiční odměnu.
Jejich úkolem bylo vytvořit Miss popelnici, odpaďáckého mimozemšťana ZEKA a biokyblík na
kuchyňský odpad. Pomyslným vítězem se pak
stali páťáci, kteří mohli strávit celé dopoledne
exkurzí na třídící lince odpadů ve Vratimově, kde
na vlastní oči viděli, kam vytříděný odpad putuje
a co se s ním děje dále. Odložením odpadu do
popelnice totiž jeho cesta teprve začíná.

Podzimní táborák
Sdružení rodičů a přátel školy, které již mnoho
let funguje při místní škole a školce, v tomto
školním roce uspořádalo již dvě akce pro širokou
veřejnost - 17. září Podzimní táborák a 8. října
Dýňování. Na první akci si návštěvníci z řad dětí
i dospělých mohli kromě opečení špekáčků
vyzkoušet podzimní kvíz, svézt se na poníkovi,
prolézt pavoučí stezku, namalovat kamínky,
vytvořit svého pavouka a na závěr absolvovat
strašidelnou stezku odvahy, kde na nebojácné
děti čekala sladká odměna. Bohatý program
doplnil svým hudebním vystoupením kytarista
Harry Showman.
Hlavní zábavou při Dýňování, které se konalo
na školním hřišti, bylo vydlabat a vyřezat ozdobu
z dýně. Vzniklo tak mnoho zajímavých a krásných svítících strašáků, které si účastníci mohli
vzít domů a vyzdobit si tak okno nebo zahradu.
Doprovodným programem k dlabání dýní byly
dřevěné stolní hry. Děti si tak spolu nebo s rodiči
mohly zahrát magnetický fotbálek, pukec,
holandský billiard nebo zkusit se projít na chůdách. A i když počasí venkovní akci příliš nepřálo,
návštěvnost byla hojná.
A o to jde SRPŠ především - zpestřit dětem
školní léta a přichystat jim akce, ze kterých si
odnesou příjemné vzpomínky s rodiči a kamarády. Proto bychom vás už nyní chtěli co nejsrdečněji pozvat na následující plánované akce,
kterými jsou 12. listopadu lampionový průvod, který bude doprovázen ohňovou show
a 26. listopadu již tradiční rozsvícení vánočního stromu. Obě akce se budou konat na školním hřišti.
Vaše SRPŠ
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Poslední šance pochopit člověka
Dlouho odkládaná
václavovická derniéra
představení

divadla Propadlo
„Člověka nepochopíš“
proběhne

v sobotu 6. listopadu
v 19,30 hodin
v sále restaurace
Čepaník

Představení se mělo uskutečnit
na podzim minulého roku,
ale v důsledku pandemické situace
bylo zrušeno. Diváci mají poslední
příležitost toto úspěšné
představení v naší obci zhlédnout.
Všichni jsou srdečně zváni.
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Prodej vstupenek – restaurace Horakůvka nebo Jarmila Lyčková – tel. 777 575 221

Vstupné 150,-

Restaurace Horakůvka, Šenov, Hlavní 11

Pondělí 29.11.2021 v 19.00

Hrají: Lukáš Hejlík
Pavla Dostálová

VÁCLAVOVICKÝ INFORMÁTOR
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Parádní záležitost na vás čeká
v restauraci Čepaník 29. října 2021
V období posledních několika měsíců
jsme si všichni bolestivě uvědomili, že
osobní setkání i živá hudba má v životě
člověka své nenahraditelné místo.
Proto „trojky“ odehrají svůj rockový
minikoncert. Kapela Marian 333 zahraje
průřez celou tvorbou od Chudý a bohatý
až po nejnovější singl Ostří nožů. Kapela
se rozhodla vnést svěží hudební vítr mezi
lidi a vymyslela sérii rockových minikoncertů, kterými chce oživit kulturní dění
malých obcí.

Můžete se těšit na spoustu zábavy,
muziky a hlavně pořádnou porci rocku.
Sál restaurace Čepaník ožije v pátek
29. října od 20,00 hodin. I vy můžete být
u toho a společně s kapelou si užít hudební
atmosféru.
Vstupenku můžete zakoupit na stránkách kapely www.marian333.cz.
Vstupné na koncert je v předprodeji za
symbolickou cenu 100 Kč.

mediální zastoupení - Josef Grendziok, Tel.602 274 44202

DÁRCI KRVE
– POTŘEBUJEME
VÁS VŠECHNY!

V posledních dnech stoupl
počet vážných zranění motorkářů, sražených chodců a dopravních nehod. Spotřeba krve je
proto mimořádně velká a zásoby
se tenčí. Krevní centrum FN Ostrava je navíc jedním ze sedmi
krizových center v ČR, které mají
za povinnost udržovat určité
množství krve pro případy hromadných havárií a dalších mimořádných událostí.
Krevní centrum FN Ostrava
proto žádá všechny zdravé
dárce krve – přijďte co nejdříve
k odběru! Pro naše pacienty potřebujeme všechny krevní skupiny.
Darováním krve zachráníte
život. Děkujeme!
Objednejte se prosím předem
telefonicky na čísle 800 260 004,
mailem krevni.centrum@fno.cz
nebo online přes webový formulář na konkrétní datum a čas. Dárci,
kteří se rozhodnou darovat poprvé,
mohou přijít bez objednání.
Více informací na:
https://www.fno.cz/krevni-centrum.
Krevní centrum
Fakultní nemocnice Ostrava
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Podvečerní slzy smíchu střídaly ranní slzy dojetí
Je těžké ubránit se dojetí při nástupu
slavnostního průvodu za mohutného
varhanního fortissima. Po vynucené
roční covidové přestávce se opět v den
svátku svatého Václava zaskvěli v plné
kráse zástupci hasičských sdružení ve
slavnostních uniformách se zástavami,
kteří uváděli apoštolského administrátora
Ostravsko-Opavské diecéze, monsignora
Martina Davida a jeho doprovod. Mons.
David sváteční mši celebroval. Ve svém
kázání, které bylo věnováno především
osobě patrona naší země, vzpomenul
také dvacáté výročí vysvěcení kostela svatého Václava. Dne 28. září 2001 posvětil
kostel biskup Mons. František Václav Lobkowicz. Mnozí přítomní možná na chvilku
ocenili účelnost roušky, která skryla slzy
dojetí také při sborovém zpěvu státní
hymny a Svatováclavského chorálu za
doprovodu varhan v závěru mše.

Za každým podobně krásným zážitkem vždy stojí obětavý původce. V případě svátečního dopoledne patří poděkování P. Mgr. Petru Okapalovi, faráři
Římskokatolické farnosti Šenov, který
jako každoročně program v kostele sv.
Václava připravil.

Po krátké přestávce se osobnosti knížete Václava věnoval ve své přednášce Bc.
Mgr. Miroslav Nedorostek, Ph.D. Zamýšlel se především nad odkazem svatého
Václava - proč se zabývat tak vzdálenou
minulostí, co nám může tato osobnost
nabídnout dnes, proč je tento tehdejší
státník snad jako jediný akceptován současnými historiky a politiky bez ohledu na
stranickou příslušnost.

Sváteční den uzavřel podvečerní koncert. Některým návštěvníkům jméno Jiří
Krhut vůbec nic neříkalo, někteří měli
o tomto muzikantovi určité povědomí
a nemálo bylo i těch, kteří přišli vyloženě na Krhuta. Zpěvák, skladatel, textař
a bavič si během prvních minut získal
naprosto všechny. Svým spontánním
a radostným projevem přiměl publikum
k salvám a slzám smíchu a také k účinné
spolupráci při zpěvu vtipných zhudebněných textů, prezentaci humorných básniček a vtipů (to vše v ryzí ostravštině), ale
i pouhým komentováním aktuální situace
na „jeho pracovišti“, kterým byla předscéna včetně prvních řad. Nadšeni byli
posluchači, ale společné chvíle si očividně
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užíval i sám hlavní aktér. Ohlasy diváků
na podvečerní koncert byly neobyčejně
příznivé. Velmi milým překvapením bylo
hodnocení Jiřího Krhuta:

Všichni byli prostě naladěni na stejnou
vlnu. To platí o dopolední mši a přednášce, stejně jako o zábavném večeru.
Proto byla letošní svatováclavská slavnost
po všech stránkách skvělá!
JaFo,
foto Vladimír Lipina

říjen 2021
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Mana pro vyhladovělé čtenáře
KONEČNĚ! Více než rok a půl se kvůli
covidovým omezením museli příznivci literárních úterků v místní knihovně
obejít bez dalších pokračování. Návštěva paní Lydie Romanské je za dlouhé čekání bohatě odměnila.
V úterý 21. září uvedl Jaromír Šlosar
básnířku a prozaičku Lydii Romanskou.
Čtenáři její jméno dobře znají – velmi
žádaný je román Láska je víc než láska
a především autorčina poslední vydaná
próza Kletba podle Justiny.
Po krátkém úvodu následoval příjemný a neformální rozhovor, kdy Jaromír
Šlosar kladl spisovatelce otázky, které
zajímaly přítomné publikum.
Lydie Romanská začala svoji literární
dráhu jako básnířka. Od roku 1975, kdy
vyšla její prvotina Poéma Ostrava, vydala dalších 27 básnických sbírek a knížek.
Mezi nimi najdeme také slovenský titul
Nepokojná strieborná molekula, vydaná
na Slovensku v roce 2019. Sbírka básní
psaná ve slovenštině samozřejmě vyvolává zvědavost – „Co tě vede psát básně ve slovenštině?“ Dlouholetá spolupráce a od roku 2017 mimořádné členství ve Spolku slovenských spisovatelů
vzbuzovalo v autorce zájem o slovenský
jazyk, a tak se naučila slovensky. Dokonce tak, že píše v této řeči básně.
Přítomné posluchače zajímaly okolnosti vzniku básní i prózy: „Co je tvojí
inspirací?“, „Co tě vedlo k psaní prózy, když jsi začínala poezií?“ a „Co je
těžší – napsat román nebo poezii?“
Inspirace je v podstatě pozornost
k projevům života a jejich okolnostem.
Všechno má stejnou sílu, když se dělá
s plným nasazením a zaujetím, ať je to
hra na housle, stříhání růží nebo míchání jíšky v kuchyni. Jen z hloubky vnímání může přeskočit jiskra mezi realitou
a připraveným člověkem.
„Proč jsem začala psát prózu? Protože poezii nikdo nečte“, odpovídá
s humorem autorka. Je pravda, že čtenáři jsou zaměřeni na příběh. Poezie není
tak „prvoplánová“. Nicméně jako prozaička je Lydie Romanská velmi úspěšná.
Hned její prvotina Ticho pro klarinet byla
po svém vydání v roce 2007 oceněna
v literární soutěži Ostrava město v pohybu. Ovšem psát poezii je těžší (podle

toho, jak ji člověk chápe), spisovatelka
doslova říká „Je to šichta!“
Většina přítomných návštěvníků četla
oba romány, které nabízí václavovická
knihovna. Proto je zajímala především
autenticita děje a autobiografické prvky
v příbězích. Kdo četl román Láska je víc
než láska a zná fakta z autorčina života,
určitě ho napadne paralela mezi vztahem knižních hrdinů Přemysla a Zdeny
a spisovatelkou a jejím manželem. Lydie
Romanká tuto skutečnost komentuje:
„Ve mně je kus Zdeny i kus Nory“.
Autenticita románu Kletba podle Justiny je zřejmá místem děje. Dům i vila ve
Svinově dodnes stojí, autorka zde žije od
svých dvou let. A je také fakt, že všichni
muži, kteří ve vile, mezi roky 1915 a 2015
žili, tragicky zemřeli. To nutně musí
vzbudit zvědavost, a tak se Lydie Romanská zajímala o osudy těchto mužů.
V příběhu je hodně reálného, ale tajemná osoba dívky v bílém - Justiny, které
bylo za Prusko-Rakouské války ublíženo
a která muže Zrubalova rodu pronásleduje a trestá, je vymyšlená.
Autorka psala román sedm let. Jak
uvádí, hodně se nad osudy jednotlivých
postav zamýšlela, provedla mnoho revizí, přepracování i krácení. Lépe se jí psalo o době, kterou nezažila; současnost
vnímala do značné míry jako omezující.
V závěru besedy se nabízí otázka „Na
co se můžeme těšit v dohledné době?“.
Není toho málo, na co se příznivci Lydie
Romanské mohou těšit. Její nedávná
operace srdce se stala přes závažnost
námětem humorné knížky. Pobyt v nemocnici a následně v lázních Teplice nad
Bečvou popisuje v připravované próze
Dva umělohmotné kroužky a láska v mém
srdci. Kromě toho autorka připravuje knihu s názvem Večeřet s mužem.
„Co chystáš z poezie?“ Od roku 2019
píše básnířka „do šuplíku“. Počet básní
dosáhl čísla 120. Problém, jak toto množství vhodně nakomponovat, vyřešila autorka jejich uspořádáním do čtyř oddílů,
kde každý oddíl má motto a úvod. Sbírka
se bude jmenovat Proč básně? a v současné době je u nakladatele.
Právě z připravovaných děl mohli přítomní čtenáři vyslechnout ukázky v po9

dání autorky –Devět a jedna báseň k jedné noci z připravované sbírky Proč báseň?
a Barevný den, kapitolu z nové knihy Dva
umělohmotné kroužky a láska v mém srdci. Oba úryvky byly prezentovány nádherným přednesem.
Nebývá běžné zakončit podobný
článek otázkami z publika. I tento večer
se vytvořila velmi příjemná atmosféra,
která vybízela k bezprostřední diskusi
s autorkou. Mezi dotazy zapůsobilo neobvyklou silou krátké vystoupení paní
Kahánkové. S malým zažloutlým novinovým výstřižkem v ruce vysvětlila, že
jej nosí téměř třicet let v peněžence.
Je na něm báseň, která ji tenkrát velmi
oslovila. Tak, že si ji vystřihla a tři desítky
let nosí stále u sebe. Je to báseň Jak těžké
jsou děti. Paní Kahánková požádala Lydii
Romanskou, aby verše přečetla. Dojatá
autorka četla krásným přednesem své
dávno napsané verše:
Jak těžké jsou děti
Děti jsou těžší
než zkouška z anatomie,
než osud bezdětných,
jsou tak těžké, že jenom matky
je unesou v náručí
za poklusu,
v tváři zasněné
jako vánoční krajina
se světlem v koutku okna…
ze sbírky Poušť před rozbřeskem, 1993
Krásné verše v závěru krásného večera.
JaFo
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Kolektiv mladých hasičů
se bude scházet každou středu
od 16 do 18 hodin
První schůzka je 20.10.2021 u Hasičské zbrojnice
těšíme se na kluky i holky od 6 let
Pro bližší informace kontaktujte vedoucího
kolektivu MH Dominika Válka, tel. 604 925 511
nebo nás kontaktujte na Facebooku
1903SDHVaclavovice

sdh_vaclavovice
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www.hasicivaclavovice.hasicovo.cz
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Základní a Mateřská škola

Okénko do práce ZŠ a MŠ
Nové pojetí výuky informačních technologií na základních školách s sebou přineslo také nové didaktické prostředky.
Žáci V. třídy si v rámci pracovních činností vyzkoušeli manipulaci s neznámými pomůckami, připravili si je, zodpovědně se starali o jejich bezpečí a ještě
se k tomu pobavili v interaktivním prostředí s příšerkou Mo. Žáci byli nadšeni
a už teď netrpělivě čekají na další aplikace, které je budou provádět třeba v hodinách matematiky.
Výuku směřujeme i do venkovních prostor. Snažíme se využít počasí a hodláme trávit venku co nejvíce času. Vždyť
na čerstvém vzduch je tak krásně.
Žáci II. – V. třídy navštívili ve čtvrtek 23. 9.
2021 nově otevřený Hukvaldský biskupský environmentální resort HUBERT - https://ekohubert.cz/. Hukvaldy tak kromě
krásných turistických tras, zříceniny hradu, obory s památnými stromy a věhlasných frgálů nabízejí další možnost, kam
s dětmi zavítat. HUBERT nabízí workshopy pro veřejnost a ekologicky zaměřené
programy pro školy v nově zrekonstruovaných prostorách hned naproti kostelu
sv. Maxmiliána. Žáci II. a III. tříd si vyzkoušeli aktivity zaměřené na téma „V lese”, zatímco žáci IV. a V. třídy objevovali význam
slova smog a snažili se najít řešení, jak by
se ve fiktivním městě Smogově mohlo žít
lépe. Prvňáčkům jsme program přiblížili jinak. Hledali jste někdy strom mazel,
mrňous nebo tlusťoch? Dokážete rozdělit
přírodniny podle toho, jestli jsou z jehličnatého nebo listnatého stromu? Víte, jak
těžké je vyrobit cukry? Tohle všechno si
prvňáčci vyzkoušeli v okolí školy. Poradci i pomocníky jim byli páťáci. Svůj úkol
plnili velmi svědomitě. A nadšení malých
spolužáků z nových zážitků se nedalo
přehlédnout.
Ani v MŠ nezahálíme. Děti se seznamovaly s plody podzimu, rozvíjely jemnou motoriku a trénovaly práci s lepidlem při výrobě jablka a hrušky a uvolňovaly zápěstí
pomocí grafomotorického cvičení Koulelo se jablíčko. Vyzkoušely cvičení s dětským padákem, seznámily se s novou písničkou Měla babka čtyři jabka a s básničkou Jablíčko se skutálelo. Procvičovaly

barvy a geometrické tvary. A i když už
máme podzim, snažíme se využít každé
chvilky, kterou můžeme strávit venku buďto na školní zahradě, nebo na krátké
procházce po Václavovicích.
Povídali jsme si o střídání ročních období, zpívali jsme písničku „Jaro, léto,
podzim, zima“, cvičili jsme s padákem,
poslechli jsme si veršovanou pohádku
o paraplíčku, které pomohlo zvířátkům,
paraplíčko jsme si namalovali a vystřihli,
tančili jsme tanečky a hlavně – navštívili
jsme mobilní planetárium, kde nám beruška se světluškou ukázaly, jak žijí stromy a jak jsou důležité pro všechno živé
na Zemi. Děti si vyrobily krásné muchomůrky, při jejich tvorbě rozvíjely fantazii,
zručnost při stříhání, čistotu při lepení,
jemnou motoriku při dokončení detailů,
dokonce i předmatematické představy.
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Také si procvičily zrakovou analýzu
a syntézu při práci s šestidílným černobílým obrázkem muchomůrky. Motivováni červíčkem v hříbku jsme si krásně procvičili jazýček i lezení v látkovém tunelu.
Děti se seznámily i s atlasem hub, podobou některých hříbků, zahrály si na houbaře s písničkou Hádaly si houby.
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