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Obec informuje

Milí spoluobčané,
přejeme vám radostné a smysluplné prožití vánočních
svátků. Ať jsou pro vás krásným zakončením letošního
roku a optimistickým startem do roku nového.
přeje Magda Pustková, starostka
		
a kolektiv OÚ

Přehled vánočních
bohoslužeb farnosti

Změna vodného
a stočného od 1. 1. 2022

ŠENOV U OSTRAVY V KOSTELE PROZŘETELNOSTI BOŽÍ V ŠENOVĚ A V KOSTELE SV. VÁCLAVA VE VÁCLAVOVICÍCH

PÁTEK – 24. prosince
ŠTĚDRÝ DEN

Šenov 08:00

SOBOTA – 25. prosince
Slavnost
NAROZENÍ PÁNĚ

Václavovice 08:30
Šenov 10:00

NEDĚLE – 26. prosince
Svátek Svaté rodiny

Václavovice 08:30
Šenov 10:00

PÁTEK – 31. prosince
sv. Silvestr

Šenov 16:00 - poděkování a prosba
o Boží pomoc do nového roku

SOBOTA – 1. ledna
Slavnost MATKY BOŽÍ,
PANNY MARIE

Václavovice 08:30
Šenov 10:00

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. 2022
Voda pitná (vodné)
45,91 Kč/m3 (bez DPH)
		
50,50 Kč (vč. 10 % DPH)
Voda odvedená (stočné)


40,79 Kč/m3 (bez DPH)
44,87 Kč (vč.10 % DPH)

Kominictví
Vítězslav Kubala
V roce 2022 bude v obci Václavovice provádět
čištění komínů po telefonické domluvě
pan Vítězslav Kubala, v těchto termínech:
3. a 4. února, 12. a 13. května, 5. srpna,
10. a 11. listopadu 2022.

Úřední hodiny
obecního úřadu
v prosinci 2021:

Zájemci, volejte od 18 do 20 hod.
na tel. č. 603 955 091

Obecní úřad bude uzavřen ve dnech:
23. 12., 28. 12., 30. 12. a 31. 12. 2021.
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Pošta Partner

Obecní knihovna

ve Václavovicích bude uzavřena v pátek 31. 12. 2021.

ve Václavovicích bude uzavřena v pondělí 27. 12. 2021.

Aktuální informace ze sociální oblasti
Občanské průkazy
Od 2. srpna 2021 vešel v platnost nový zákon o občanských průkazech. Nově končí platnost občanského průkazu uplynutím 45 dnů ode dne změny trvalého pobytu,
jména, příjmení, rodného čísla, pohlaví a rodinného stavu,
pokud byl jako volitelný údaj zapsán. Dále již správní orgán
nebude vydávat potvrzení o občanském průkazu při ztrátě,
zadržení apod.

Dávky pomoci v hmotné nouzi
Od 1. ledna 2022 bude možné osobám, které pobírají
dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na živobytí
a doplatek na bydlení, provést srážky z těchto dávek, a to
na úhradu pravomocně uložených pokut za spáchané přestupky. Jedná se především o přestupky proti veřejnému
pořádku, proti majetku, občanskému soužití a zanedbávání péče o povinnou školní docházku. Spáchání přestupků
v těchto oblastech se týká nejen samotných příjemců
těchto dávek, ale také všech společně posuzovaných osob,
které nejsou nezaopatřeným dítětem. O srážkách z dávek
rozhoduje orgán pomoci v hmotné nouzi, a to na základě
informací obecního úřadu obce s rozšířenou působností
o spáchaném přestupku, nebo uložené a včas nezaplacené
pokutě za spáchaný přestupek.

Nemocenské pojištění
Od 1. ledna 2022 dojde ke změnám v oblasti nemocenského pojištění. Klíčové změny se budou týkat dávek
dlouhodobého ošetřovného, ošetřovného člena rodiny
a otcovské poporodní péče. O dlouhodobé ošetřovné
bude možné požádat i v situaci, kdy nemocný pobýval
v zařízení lůžkové péče alespoň čtyři kalendářní dny. Požádat o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé
péče bude možné až do 8 dnů po skončení hospitalizace.
U osob v terminálním stavu pak podmínka hospitalizace
nebude nutná. Klasickou dávku ošetřovného budou moci
nově čerpat také blízcí příbuzní, kteří se o nemocného starají a nežijí s ním ve společné domácnosti. Dávku otcovské
poporodní péče bude možné nově čerpat dva týdny místo
jednoho. Prodlouží se i období, v němž může být dávka
poskytována v případě, kdy dítě muselo zůstat v nemocnici
v období prvních 6 týdnů života, a to o dobu hospitalizace.

Ukončení dodávek energií
Ocitli jste se v situaci, kdy Vám Váš dosavadní dodavatel
energií ukončil dodávky? Jste v režimu dodavatele poslední
instance? Stanovil Vám dodavatel poslední instance příliš
vysoké zálohy a nemáte dostatek financí k jejich úhradě?
Nevíte, jak máte postupovat dál? Rozhodně není vhodné
si na zaplacení vysokých záloh půjčovat peníze z rychlých
půjček. Stát přislíbil pomoc lidem, kteří se po přechodu
k dodavateli poslední instance ocitli v problémech s placením nově stanovených vysokých záloh. Pokud nevíte, co
teď máte dělat, můžete se obrátit na sociální pracovníky
Magistrátu města Ostravy, kteří Vám pomohou řešit i tyto
nečekané situace.

Důchodové pojištění
Od 1. ledna 2022 dojde ke změně základní a procentní
výměry důchodů. Základní výměra se zvýší o 350 Kč na
3 900 Kč. Procentní výměra důchodu se navýší o 1,3 %
a navíc o pevnou částku 300 Kč. Společně se zvýšením
důchodů dojde k navýšení příplatků k penzím účastníků
odboje a osobám rehabilitovaným. Tyto příplatky se zvýší
stejně jako procentní výměra u vyplácených důchodů, tedy
rovněž o 1,3 % a pevnou částku 300 Kč.

Další informace k sociálním dávkám Vám může poskytnout sociální pracovnice Magistrátu města Ostravy Bc. Radmila Svobodová (tel.: 734 692 805, e-mail: rsvobodova@
ostrava.cz).

Minimální mzda
Od 1. ledna 2022 se zvýší minimální měsíční mzda
z částky 15 200 Kč na 16 200 Kč pro zaměstnance, kteří
mají stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin.
Minimální hodinová mzda vzroste z 90,50 Kč na 96,40 Kč.

Magistrát města Ostrava
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
oddělení sociální práce a metodiky
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Místní poplatky v roce 2022
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
Na zasedání ZO dne 2. 6. 2021 byla
schválena Obecně závazná vyhláška
2/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství s platností od 1. 1. 2022.
Sazba poplatku zůstává ve v ýši
650,- Kč na osobu za rok. Poplatek je
splatný ve dvou stejných splátkách, vždy
nejpozději do 31. 3. a do 31. 7. příslušného
kalendářního roku.
Nebudou-li poplatk y zaplaceny
poplatníkem včas nebo ve správné výši,
vyměří mu správce poplatku poplatek
platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznam. Včas nezaplacené
poplatky nebo část těchto poplatků
může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek.
OZV č.2/2021 je vyvěšena na úřední
desce www.obecvaclavovice.cz.
Od 1. 4. 2022 budou sváženy jen
sběrné nádoby, označené modrou

nálepkou na r. 2022, je proto nutné
zaplatit alespoň polovinu poplatku
a vyzvednout nálepku nejpozději do
31.3.2022.
Při platbě poplatku za TDO, obdrží
občané známky na sběrné nádoby, dle
doporučeného počtu.
Doporučený počet:
1 – 4 osoby v domě
5 - 7 osob v domě
7 více osob v domě

1 popelnice
2 popelnice
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.

Poplatek za psa:
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba starší 65 let 

Poplatek je splatný do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Sazba poplatku činí ročně:
a) za jednoho psa 
300 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  400 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 
200 Kč,

300 Kč.

Poplatky je možné platit na Obecním úřadě i na Poště Partner ve Václavovicích v úředních hodinách.

Spolky

Lampionový průvod
Samotný závěr letošního roku se nesl
v duchu tradičních akcí. Jednou z nich
se stal i lampionový průvod, který svou
tajemností přilákal malé i velké. Ten
letošní byl navíc doprovázen hudebníky
s kytarou a harmonikou, aby se šlo do
kroku zvesela. Barevná světýlka lampionů se klikatila jako dlouhý had, jehož
konce nebylo možné dohlédnout. Účast
byla opravdu velká. A závěrečná ohňová
show tomu dodala tu pomyslnou třešničku na dortu, která dochutila tuto akci
pořádanou SRPŠ.
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Rozsvícení vánočního stromu
Vánočního strom se obvykle rozsvěcuje v pátek před první adventní nedělí.
A nejinak tomu bylo i letos, kdy SRPŠ i díky
finančnímu příspěvku Nadace OKD Srdcovka, ve spolupráci s obcí a školou i školkou připravili tuto předvánoční slavnost.
Zpěv vánočních koled dětí ze základní
školy, krásně ozdobený strom ozdobami

dětí z MŠ, dřevěný historický kolotoč,
výroba svíček, Ježíškova pošta i vánoční
punč vytvořily tu pravou vánoční atmosféru. A my jsme se mohli alespoň trochu zastavit, chvíli nespěchat, setkat se
a popovídat si s přáteli. Nakonec celé
školní hřiště pokryla bílá sněhová peřina,
symbol zimy i Vánoc.

Mikuláš
Svatý Mikuláš z Myry byl už za svého
života velmi oblíbený, proslul svou štědrostí a přinesl nám tradici rozdávání
dárků dětem. Tuto sladkou mikulášskou
nadílku zažily všechny děti MŠ i ZŠ, protože i je Mikuláš v doprovodu anděla

a čerta navštívil. Na oplátku měly pro
něj děti připravené básničky i obrázky.
A v jedné třídě čekalo na čerta velké překvapení v podobě malých čertích kamarádů. Závěr roku 2021 se už neodvratně
blíží a ten nový nám už klepe na dveře.
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Proto bychom vám za celé SRPŠ Václavovice chtěli popřát do nového roku
hodně spokojenosti, radosti, a hlavně
pevné zdraví.
SRPŠ Václavovice
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Základní škola

Okresní přebor družstev škol
v šachu 2. 12. 2021

Mají-li myslivci
prasata loviti,
nesmíte do lesa
svoje psy venčiti

Samotný závěr letošního roku se nesl
v duchu tradičních akcí. Jednou z nich
se stal i lampionový průvod, který svou
tajemností přilákal malé i velké. Ten letošní
byl navíc doprovázen hudebníky s kytarou
a harmonikou, aby se šlo do kroku zvesela.
Barevná světýlka lampionů se klikatila jako
dlouhý had, jehož konce nebylo možné
dohlédnout. Účast byla opravdu velká.
A závěrečná ohňová show tomu dodala
tu pomyslnou třešničku na dortu, která
dochutila tuto akci pořádanou SRPŠ.

Prob lém o dlov u di vo č áků
v našem lese je veliký. Divočáci
jsou všude a nikde, ryjí, kde nemají,
neryjí, kde mají. Jsou velmi učenliví,
přizpůsobiví a inteligentní. Přes
den jsou schovaní v houštinách
a vycházejí zvečera nebo zrána na
žaludy a bukvice.

13. ročník „Mikulášského turnaje
ve vybíjené žáků 1. stupně RSB“

Právě v tuto dobu stmívání je
les plný běžců, lidí na procházce,
případně s pejsky. Divočáci nevylezou a jejich lov se stává skoro
nemožným.

Dne 3. 12. 2021 se po roční pauze
uskutečnil již 13. ročník „Mikulášského
turnaje ve vybíjené žáků 1. stupně“ pod
záštitou Mikroregionu Slezská brána.
Za nepříznivé epidemiologické situace
se nakonec v souboji utkaly tři týmy.
Pořádající ZŠ Václavovice, sousední ZŠ
Vratimov – Datyňská a hosté z podbeskydí - ZŠ Raškovice.
Turnaj slavnostně zahájili v 8.30 ředitel ZŠ Václavovice RNDr. Mgr. Ivo Novák,
Ph.D. a manažer Slezské brány Ing. Miroslav Lysek. Přidali se také Mikuláš a čert
s andělem, kteří hráče po slavnostním

slibu fair-play obdarovali sladkými
dobrotami.
Herní část turnaje proběhla ve dvou
kolech systémem každý s každým. Jeden
poločas trval 7 minut a celkem se odehrálo 6 zápasů. Po lítých bojích, plných
přesných nahrávek a tvrdých střel, u kterých ukápla i nějaká ta slza, získalo bronzovou medaili družstvo ZŠ Raškovice,
stříbro si odvezli hráči do ZŠ Vratimov
a zlato zůstalo doma ve ZŠ Václavovice.
Děkujeme všem účastníkům za skvělé
výkony a hlavně úžasnou atmosféru.
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Mám velikou prosbu - nechoďte
za stmívání do lesa, usnadníte nám
tím jejich odlov a když už musíte jít
na procházku, tak choďte pouze po
hlavních alejích. Děkuji!
Ivan Hoch, předseda
Mysliveckého spolku Václavovice
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Trochu opatrná vánoční výstava
„Covid ovlivňuje teď v našem životě vše,
a tak se to nevyhnulo ani výstavě – bylo
málo návštěvníků, málo dětí a vystavovatelů sedmnáct, což je také méně.“ To jsou
slova dlouholeté a jediné organizátorky
každoročních velikonočních a vánočních
výstav Evy Schmidtové. V loňském roce
covid zabránil konání Vánoční prodejní
výstavy rukodělných prací, jak zní oficiální název, úplně. A velikonoční výstava
neproběhla ani v roce 2020, ani letos na
jaře. A tak si příznivci těchto akcí ještě
v časném podzimu říkali KONEČNĚ!
Vánoční výstava letos BUDE! Všichni víme,
jak se ale situace vyvíjela. A ve dnech
25. a 26. listopadu byla hodně špatná. Ale
oficiální zákaz vyhlášen nebyl, výstava
byla organizačně zajištěná a připravená,
a tak se ve čtvrtek 25. listopadu v devět
hodin ráno otevřely dveře restaurace
U koupaliště věrným návštěvníkům.
Opět mohli obdivovat úžasnou zručnost
a dovednost vystavovatelů. Vánoční
atmosférou dýchaly adventní věnce a přírodní dekorace, ozdoby na stromeček,
svíčky, perníčky, keramika, ručně vyráběné šperky, předměty zdobené technikou decoupage, různé krabičky, kazety,
šperkovnice a textilní výrobky zhotovené
technikou patchwork. Novým vystavovatelem byla paní Marie Stařičná ze Šenova,
která nabízela krásné dřevěné malované

domečky. Nebylo toho málo k obdivování a kdo chtěl koupit vánoční dárek
pro své blízké nebo sváteční dekoraci,
určitě si vybral.
Paní Evě Schmidtové patří velký dík.
Za ta léta už zažila nejednu nesnáz
a komplikaci, ale nikdy se nevzdala. Ani

letos, kdy si nebyla jista, jestli těsně před
otevřením nepřijde zákaz pořádání hromadných akcí. I když letošní výstava byla
tak trochu opatrná, věřme, že na jaře se
ta velikonoční rozjede naplno a radostně,
bez covidu v patách.
JaFo

Stromy teď už děti znají, s myslivci je poznávají
V úterý 19. října za krásného počasí
proběhlo setkání myslivců u hájenky Ve
Forotě s dětmi ze Základní školy Václavovice. Děti se naučily poznávat listnaté
a jehličnaté stromy, určit rozdíl mezi smrčkem a jedličkou. „Ten smrček - chlapeček
je rozcuchaný a ta jedlička – holčička je
vždy učesaná“ a takové je i uspořádání
jehličí na větvičkách. Rozpoznat buk
a dub nebyl vážný problém, břízu poznal
každý a srdčité listy lípy děti zařadily bezpečně i do našeho státního znaku.
Je dobré, že naše děti mají hezký
vztah k přírodě a lesním zvířátkům.
K tomu jim bude stále sloužit lesní školka
v areálu myslivecké chaty, který se neustále zvelebuje. Přibyl nový stylový venkovní přístřešek, který bude sloužit také
k didaktickým účelům, ale tím snaha

Smrček - jedlička
myslivců zdaleka nekončí. V příštím roce
dojde k položení nového povrchu kolem
celé chaty.
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Ing. Ivan Hoch
předseda Mysliveckého spolku
Václavovice
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Ostatní sdělení
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Inzerce

Další z činností společnosti je výkup nemovitosti
v havarijním stavu a výkup pozemků.
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KURZY MALBY
PRO ZAČÁTEČNÍKY!

X-tra Hair
Studio Veronique

Kurzy se konají v ateliéru ve Václavovicích.

• Dámské – Pánské - Dětské kadeřnictví

Malujeme olejovými barvami na šepsované
plátno.

• Rádi vám poradíme se změnou image

Každý krok si podrobně vysvětlíme a předvedeme. Kurzy probíhají maximálně ve čtyřech lidech, což skýtá dostatek prostoru se věnovat každému z Vás. Cena dvouhodinové lekce 300 Kč.
V ceně nejsou zahrnuty výtvarné pomůcky.

• Sexy střihy, ornamenty, úpravy vousů

Kurzy malby vám skýtají příležitost dívat se
novýma očima a nalézat radost z malování.
Potřebujete více informací nebo se na něco
zeptat osobně? V průběhu dne mne můžete
kontaktovat kdykoli.
Eva Faldynová
https://art-eva.webnode.cz/
Tel. 775123407, Mail: faeva@seznam.cz

• Provádíme barvení:
Air Touch, Baylage, tónovàní...
• Akce Prosinec 10% sleva na melírování
• U nás nečekáte, bereme i bez objednání!!

776 416 694
Šenov ,Těšínská 288,
Šenovská Dopravní Spolecnost
Adresa: Veronika Nováková
Horní Datyně, Leopolda Fajkuse 330, 739 32
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