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Aktuality z obce

Změna vodného  
a stočného od 1.1.2023
Na základě usnesení představenstva akciové společ-

nosti SmVak a.s. Ostrava byly v souladu s platnou legislati-
vou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností 
od 1.1.2023:
Voda pitná (vodné) 54,54  Kč/m3 (bez DPH)
    59,99 Kč (vč. 10 % DPH)

Voda odvedená (stočné) 53,21  Kč/m3 (bez DPH)               
 58,53 Kč  (vč. 10 % DPH)

Kominictví 
Vítězslav Kubala

V roce 2023 bude v obci Václavovice provádět  
čištění komínů po telefonické domluvě  
pan Vítězslav Kubala v těchto termínech:

2. a 3. února, 11. a 12. května, 4. srpna,  
9. a 10. listopadu 2023.

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

Zákaz podomního prodeje
Rada obce Václavovice za podpory zastupitelstva 
schválila nařízení, kterým se zakazuje veškerý podomní 
prodej na území obce. Důvodem bylo opakující se ob-
těžování občanů ze strany dodavatelů různých služeb 
a výrobků. Toto nařízení by mělo ochránit hlavně starší 
spoluobčany, aby nenaletěli různým neseriózním pod-
nikatelům, kteří nabízejí v rámci podomního prodeje 
předražené nebo nekvalitní služby. V případě zjištění 
podomního prodeje můžete tyto osoby samozřejmě 

na tuto skutečnost upozornit sami, popř. sdělte tuto 
informaci k  nám na obecní úřad. Obrátit se můžete 
i přímo na Policii ČR, neboť by se jednalo o přestupek 
dle příslušných právních předpisů a osobám by hrozila 
nemalá pokuta. V příštím roce proběhne instalace in-
formačních tabulí na vjezdech do obce, aby případní 
prodejci byli na tuto skutečnost upozorněni.

René Vašek – starosta obce

Nájem hrobových míst
Nájemní smlouvy hrobových míst končí většině nájemců 
ke dni 31.12.2022. Jedná se o  prodlužování cca 230 smluv. 
Vzhledem k této skutečnosti se úhrada a dodatky k nájem-
ním smlouvám budou řešit nejdříve od měsíce DUBNA 
2023. Chceme tímto předejít zvýšené kumulaci občanů na 
obecním úřadě a dlouhé čekací době, jelikož se od ledna 
do března 2023 hradí poplatky za odvoz komunálního 
odpadu a poplatky za psy.

Děkujeme za pochopení. 

Přání  
starosty

J m é n e m  o b e c n í h o 
úřadu si dovolím všem 
popřát pohodové Vánoce 
plné upřímnosti, lásky, klidu 
a  dobré nálady a  v  roce 
2023 hodně štěstí, zdraví 
a příjemných překvapení.

Za obecní úřad – René Vašek, starosta

Úřední hodiny  
obecního úřadu  
v prosinci 2022

Obecní úřad bude uzavřen ve dnech: 
23. 12., 27.12., 28.12., 29.12. a 30.12.2022.

Obecní knihovna  
ve Václavovicích 
bude uzavřena v úterý 27. 12. 2022.   
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OZNÁMENÍ  
o době a místě konání voleb prezidenta ČR 

Starosta obce Václavovice v  souladu 
s § 34 odst. 1 písm. a) a podle § 34 odst. 
3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezi-
denta republiky a  o  změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

o z n a m u j e

1) Volba prezidenta České republiky se 
uskuteční: 

•	 v pátek	13. ledna 2023 v době od 
14,00 do 22,00 hod.

•	 v sobotu	14. ledna 2023 v době od 
8,00 do 14,00 hod.

Případné druhé kolo volby prezidenta 
České republiky se uskuteční:

•	 v pátek	27. ledna 2023 v době od 
14,00 hod. do 22,00 hod.

•	 v sobotu	28. ledna 2023 v době od 
8,00 hod. do 14,00 hod.

2) Místem konání volby prezidenta České 
republiky ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost, která se nachází 
v  budově Základní školy Václavo-
vice, Obecní č. 150, v přízemí.

3) Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svou totožnost a  státní 
občanství České republiky (platným 

občanským průkazem, cestovním 
pasem ČR, diplomatickým nebo slu-
žebním pasem ČR anebo cestovním 
průkazem) nebo totožnost a  státní 
občanství jiného členského státu 
Evropské unie (průkazem o povolení 
k pobytu).

4) Každému voliči budou dodány hla-
sovací lístky nejpozději 3 dny přede 
dnem volby prezidenta České repub-
liky. Ve dnech voleb může volič obdr-
žet hlasovací lístky i ve volební míst-
nosti. V případě konání 2. kola volby 
prezidenta České republiky obdrží 
volič hlasovací lístky ve volební míst-
nosti ve dnech voleb.

5) Voličské průkazy: Od vyhlášení voleb 
může volič, který nebude moci volit 
ve svém volebním okrsku, požádat 
o  voličský průkaz/voličské průkazy, 
a  to i  pro případné II. kolo volby. 
Vydávat vyhotovené voličské průkazy 
bude možné nejdříve ode dne 29. 12. 
2022. Volič může požádat osobně na 
úřadě, který vede stálý seznam voličů, 
nejpozději do 11. 1. 2023 do 16,00 
hod. pro I. kolo volby nebo do 25. 1. 
2023 do 16,00 hod. pro případné II. 

kolo volby. Žádost lze podat v listinné 
podobě opatřené úředně ověřeným 
podpisem voliče nebo v elektronické 
podobě zaslané prostřednictvím 
datové schránky (musí být datová 
schránka fyzické osoby), obě podání 
musí být doručena příslušnému úřadu 
nejpozději do 6. 1. 2023 do 16,00 
hod. Za ověření podpisu na úřadech 
se správní poplatek nevybírá. Voličský 
průkaz/voličské průkazy lze zaslat na 
uvedenou adresu (výhradně do vlast-
ních rukou adresáta), případně průkaz/
průkazy může převzít i  osoba, která 
se prokáže plnou mocí s úředně ově-
řeným podpisem voliče, žádajícího 
o vydání voličského průkazu.

6) Upozorňujeme občany, kteří se z váž-
ných zdravotních důvodů nemohou 
zúčastnit voleb, a  přesto by chtěli 
využít volebního práva, nechť tuto 
skutečnost oznámí Obecnímu úřadu 
ve Václavovicích (tel. 596 833028, 734 
442020) nebo členům OVK v den voleb 
(tel. do volební místnosti 734 442020).

Ve Václavovicích 08. 12. 2022

JUDr. René Vašek
starosta                                                          

Přehled vánočních 
bohoslužeb farnosti 

 

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

SOBOTA  
– 24. prosince

  8:00 Šenov
15:00 Šenov - Bohoslužba slova pro děti
22:00 Václavovice
24:00 Šenov

NEDĚLE – 25. prosince 
NAROZENÍ PÁNĚ

  8:30 Václavovice
10:00 Šenov

PONDĚLÍ – 26. prosince
sv. Štěpána

  8:30 Václavovice
10:00 Šenov

SOBOTA – 31. prosince
sv. Silvestr 16:00 Šenov

NEDĚLE – 1. ledna
Matky Boží

8:30 Václavovice
10:00 Šenov

 

 

PŘEHLED VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB 

FARNOSTI ŠENOV U OSTRAVY 
 

V KOSTELE PROZŘETELNOSTI BOŽÍ V ŠENOVĚ 
A V KOSTELE SV. VÁCLAVA VE VÁCLAVOVICÍCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

SOBOTA – 24. prosince 

  8:00 Šenov     
15:00 Šenov - Bohoslužba slova pro děti 
22:00 Václavovice  
24:00 Šenov  

NEDĚLE – 25. prosince 
Narození Páně 

  8:30 Václavovice 
10:00 Šenov 

PONDĚLÍ – 26. prosince 
sv. Štěpána 

  8:30 Václavovice 
10:00 Šenov 

SOBOTA – 31. prosince 16:00 Šenov 
NEDĚLE – 1. ledna 

Matky Boží 
  8:30 Václavovice 
10:00 Šenov 



VÁCLAVOVICKÝ INFORMÁTOR

4

Pozvánky

Poplatky za svoz komunálního odpadu 

 

Jako každý rok, tak i letos řešilo zastupitelstvo výši poplatků za svoz komunálního 
odpadu. Přestože došlo k zvýšení nákladů, které musí obec za svoz hradit, bylo 
rozhodnuto, že se poplatek nebude zvyšovat a zůstane ve výši 650,- Kč/ročně za 
osobu. Máme za to, že nelze všechna zvýšení plateb přenášet na občany. Zároveň 
byla zohledněna skutečnost, že došlo ze strany občanů k snížení produkce odpadu, 
tzn. že dochází k jeho třídění a k snahám o ekologické postupy, což je samozřejmě ku 
prospěchu nás všech. Poplatky je třeba uhradit do konce března 2023, popř. ve dvou 
splátkách (březen, červenec 2023). Dle platných právních předpisů je každá osoba 
povinna prokázat, že hradí poplatky za odvoz komunálního odpadu. Podstatné je 
místo trvalého pobytu dle evidence. Výjimkou jsou pouze osoby, které se v místě 
pobytu nezdržují – v tomto případě musí ovšem prokazatelně doložit, že hradí poplatky 
za odvoz komunálního odpadu v jiné obci, jinak jim rovněž vzniká povinnost hradit 
odpady u nás. Od příštího roku bude toto zákonné pravidlo platit i v naší obci. 

 V této souvislosti občany rovněž upozorňujeme, že v situaci, kdy nebude platba na 
rok 2023 provedena do konce března, nebude automaticky od dubna prováděn 
vývoz popelnic bez oficiální nálepky o úhradě poplatku. Zároveň vyzýváme občany, 
kteří nemají uhrazené poplatky za odpad za předcházející roky, aby dlužné částky 
uhradili do konce března 2023. Nedojde-li k tomu, obdrží tito občané oficiální 
upomínku a poté může být dlužná částka vymáhána právní cestou.  V případě 
nejasností poskytne informace o výši dlužné částky paní Iveta Novotná. Děkujeme 
všem občanům, kteří řádně plní své povinnosti a zároveň se snaží separací odpadů 
zlepšovat životní prostředí a snižovat náklady na svoz odpadu. Není správné, aby tito 
občané dopláceli na ostatní, u kterých jsou dluhy a nedoplatky evidovány. Níže 
v tabulce jsou pro větší přehlednost uvedeny platby nejen podle osob, ale i za 
případnou druhou a třetí popelnici. V těchto případech došlo k mírnému navýšení 
poplatku. Poplatky lze platit na obecním úřadě nebo na poště, v hotovosti nebo 
platební kartou. Pro bezhotovostní platby použijte účet obce 1682037349/0800 
variabilní symbol – číslo domu. Při tomto způsobu platby je třeba si následně 
vyzvednout na obci nálepku na popelnici. 

René Vašek, starosta 

 

Počet 
osob v RD 

Počet popelnic 
 

1 2 3 
Platba za 

osoby 
Platba za 
popelnice 

Platba za 
osoby 

Platba za 
popelnice 

Platba za 
osoby 

Platba za 
popelnice 

1 650 0 650 2550 650 - 
2 1300 0 1300 1900 1300 - 
3 1950 0 1950 1250 1950 - 
4 2600 0 2600 600 2600 - 
5 3250 0 3250 0 3250 1450 
6 3900 0 3900 0 3900 800 

Poplatky za svoz komunálního odpadu
Jako každý rok, tak i letos řešilo zastu-

pitelstvo výši poplatků za svoz komunál-
ního odpadu. Přestože došlo k  zvýšení 
nákladů, které musí obec za svoz hradit, 
bylo rozhodnuto, že se poplatek nebude 
zvyšovat a zůstane ve výši 650,- Kč/ročně 
za osobu. Máme za to, že nelze všechna 
zvýšení plateb přenášet na občany. Záro-
veň byla zohledněna skutečnost, že došlo 
ze strany občanů k  snížení produkce 
odpadu, tzn. že dochází k  jeho třídění 
a  k  snahám o  ekologické postupy, což 
je samozřejmě ku prospěchu nás všech. 
Poplatky je třeba uhradit do konce března 
2023, popř. ve dvou splátkách (březen, 
červenec 2023). Dle platných právních 

předpisů je každá osoba povinna pro-
kázat, že hradí poplatky za odvoz komu-
nálního odpadu. Podstatné je místo trva-
lého pobytu dle evidence. Výjimkou jsou 
pouze osoby, které se v  místě pobytu 
nezdržují – v tomto případě musí ovšem 
prokazatelně doložit, že hradí poplatky za 
odvoz komunálního odpadu v jiné obci, 
jinak jim rovněž vzniká povinnost hradit 
odpady u nás. Od příštího roku bude toto 
zákonné pravidlo platit i v naší obci.

V této souvislosti občany rovněž upo-
zorňujeme, že v situaci, kdy nebude platba 
na rok 2023 provedena do konce března, 
nebude automaticky od dubna prová-
děn vývoz popelnic bez oficiální nálepky 

o  úhradě poplatku. 
Zároveň vyzýváme 
občany, kteří nemají 
uhrazené poplatky za 
odpad za předcháze-
jící roky, aby dlužné 
částky uhradili do 
konce března 2023. 

Nedojde-li k  tomu, obdrží tito občané 
oficiální upomínku a  poté může být 
dlužná částka vymáhána právní cestou.  
V případě nejasností poskytne informace 
o výši dlužné částky paní Iveta Novotná. 
Děkujeme všem občanům, kteří řádně 
plní své povinnosti a  zároveň se snaží 
separací odpadů zlepšovat životní pro-
středí a snižovat náklady na svoz odpadu. 
Není správné, aby tito občané dopláceli 
na ostatní, u kterých jsou dluhy a nedo-
platky evidovány. Níže v tabulce jsou pro 
větší přehlednost uvedeny platby nejen 
podle osob, ale i  za případnou druhou 
a třetí popelnici. V těchto případech došlo 
k mírnému navýšení poplatku. Poplatky 
lze platit na obecním úřadě nebo na 
poště, v hotovosti nebo platební kartou. 
Pro bezhotovostní platby použijte účet 
obce 1682037349/0800 variabilní symbol 
– číslo domu. Při tomto způsobu platby 
je třeba si následně vyzvednout na obci 
nálepku na popelnici.

René Vašek, starosta

Vstupné dobrovolné
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Knihovna znovu ožila

Předadventní záře Vánoc

Naše knihovna prošla v  posledních 
měsících částečnou rekonstrukcí. Díky 
obecnímu úřadu máme pár metrů pro-
storu a  nějaký ten regál navíc, uprave-
nou podlahu,… Moc si toho vážíme 
a děkujeme. 

Takže v úterý 11. října jsme mohli pokra-
čovat v cyklu autorských besed. Tentokrát 
k  nám až z  Přerova přijela spisovatelka 
Lenka Chalupová.

V našem online katalogu najdete dvě 
její knihy – Kyselé třešně a Páté jablko. Paní 
Chalupová má však na svém účtu už jede-
náct knih, z toho několik románů s detek-
tivní zápletkou i romány psychologické.

V posledních dvou zmíněných romá-
nech nás uvádí do historických událostí, 
které se odehrály  na Přerovsku během 
druhé světové války a  na konci 40. let 
s nástupem komunismu. Tato tematika je 
autorce velmi blízká, je vidět, že prostudo-
vala řadu archivních materiálů, s nadšením 

se zmiňovala o kronikách a novinách té 
doby, které se jí dostaly do rukou nebo 
do počítače. Je sympatické, že zpraco-
vává témata s citem, nechce nikomu ublí-
žit, snaží se pochopit ducha doby, což je 
v dnešní literatuře docela výjimečné. Umí 
se upřímně pobavit nad svými postavami, 
jindy je zoufalá z toho, jakým směrem se 
ubírají… Ale s tím prý nic nenadělá. Zají-
mavý je i způsob její přímé tvůrčí práce. 
Hraje televize, s manželem řeší různé pro-
blémy, a s notebookem na klíně a šálkem 
kávy v ruce píše úžasné příběhy, které vás 
vtáhnou do děje jedna radost.

Celá beseda byla díky autorce velmi 
živá, paní Chalupová je energická žena, 
která nás dokáže zaskočit svou upřím-
ností a  otevřeností. Seznámila nás také 
s tím, jak se k psaní dostala. Už jako dítě 
cítila potřebu sdělovat něco prostřednic-
tvím papíru. Později absolvovala strojní 
průmyslovku, což nebyl její šálek čaje, ale 
už v 18 letech se zařazuje mezi redaktory 

novin Nové Přerovsko. V současné době 
pracuje jako tisková mluvčí města Přerova, 
zvládá rodinu, práci a k tomu píše. Chce se 
říct „páni!“, dá se to všechno zvládnout? 
Lenka Chalupová je toho živoucím důka-
zem, že ano.

Velmi nás okouzlila! A kdy se dočkáme 
pokračování Pátého jablka, paní Cha-
lupová? Pospěšte si s  těmi „…ořechy“! 
Doufáme, že na jaře budeme mít v naší 
knihovně volnou trilogii kompletní. 

Už teď se těšíme!
Eva Šlosarová

Mohlo by se zdát, že vánoční nebo 
velikonoční výstava už nemůže, vzhle-
dem k tolika úspěšným ročníkům, ničím 
překvapit. Přesto se ta letošní adventní od 
minulých let lišila místem konání. Po loň-
ském „jarním Čepaníku“ poskytl prostory 
pro Vánoční prodejní výstavu rukodělných 
prací, jak zní oficiální název akce, v kul-
turní místnosti obecní úřad. 

Tři dny před první adventní nedělí, 
tedy ve čtvrtek 24. a  v  pátek 25. listo-
padu, přivítala  první návštěvníky lákavá 
vůně koření v  přízemí budovy. Prodej 
těchto příjemně aromatických přísad do 
pokrmů je pravidelně stálou a nedílnou 

součástí výstavy. V  patře pak zářily 
Vánoce – přírodní dekorace, ozdoby na 
stromeček i na výzdobu příbytku z nej-
různějších materiálů: obháčkované kla-
sické skleněné baňky, zvonečky, textilní 
i  keramické ozdoby, šperky a  dekorace 
z korálků, dřeva a pletené z vlny i z proutí. 
Tradičně bylo možno uspokojit nejen 
oči, ale i  chuť domácími marmeládami, 
v nabídce nechyběl med a samozřejmě 
ani perníčky a koláče.

Dvakrát do roka se schází osvědčená 
parta výrobců a prodejců (většina v jedné 
osobě), ale na každé výstavě se objeví 
také někdo nový. Tentokrát představila 
své umění paní  Vlaďka Vojnová z Frýdku 
s nejrůznějšími košíky, košíčky a ošatkami.

Malí i  velcí návštěvníci přicházeli po 
oba dny nejen za nákupem vánočních 
dekorací, dárků pro své blízké nebo tra-
dičních dobrot, ale mnozí přišli jen tak, 
potěšit oko a  duši sváteční atmosférou 
a  obdivovat krásu a  umění neskutečně 
šikovných žen a mužů. Většina z nich jsou 
naši sousedé a přátelé.

A jak hodnotí letošní adventní výstavu 
pořadatelka Eva Schmidtová?

Co se týče prostředí, kde jsme výstavu 
měli - není pro nás zase tak nové, výstavy 
se tam už dříve konaly. „Kulturka“ je pro nás 
moc hezké, byť malé, místo a zázemí je také 
dobré. Důležitá je poloha ve středu obce. 
Návštěvnost byla moc dobrá a  já děkuji 
všem, kteří nás přišli podpořit jak chválou 
nad výrobky, tak malým finančním obno-
sem. A atmosféra - ta je na výstavách vždy 
výborná, všichni se už známe a rádi se setká-
váme a popovídáme si ve chvílích klidu. Cel-
kový dojem mám z výstavy dobrý, s menšími 
obavami kde skončíme s velikonoční výsta-
vou příští rok.

Na závěr se sluší poděkovat. Přede-
vším Evě Schmidtové - neúnavné orga-
nizátorce prodejních výstav, pomocnicím 
z Českého svazu žen, obecnímu úřadu za 
poskytnuté prostory a zručným, kreativ-
ním výrobkyním a výrobcům. Už teď se 
můžeme těšit na setkání za čtvrt roku. 
Krásné Vánoce všem!

JaFo

Spolky
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První svíčka na adventním věnci
Tu zapálila paní Magda Pustková 

v kostele svatého Václava první adventní 
neděli 27. listopadu při uvítání účinkují-
cích a  návštěvníků vánočního varhan-
ního koncertu. K  ní se připojil starosta 
obce pan René Vašek. A  pak už patřil 
večer hudbě.  

Letos se posluchači seznámili s umě-
ním Aleny a  Romana Herodesových 
a Lukáše Kubenky. Paní Alena Herode-
sová je violistka, pan Roman Herodes 
zastává pozici prvních houslí, oba jsou 
členy Janáčkovy filharmonie Ostrava. 
S  tímto orchestrem spolupracuje také 
pan Lukáš Kubenka. Od roku 2000 je 
hlavním varhaníkem v  katedrále Bož-
ského Spasitele v Ostravě. 

Komorní trio představilo ukázky 
z  tvorby Johanna Sebastiana Bacha, 
Georga Friedricha Händela, Wolfganga 
Amadea Mozarta, Camilla Saint-Saënse, 
Antonína Dvořáka a Théodora Dubiose. 
Jednotlivé skladby uváděla paní Eliška 
Novotná, pedagožka Fakulty umění 
Ostravské univerzity. Ve svých krátkých 
vstupech představila následující skladbu 
a uvedla zajímavost o autorovi nebo jeho 
díle. Mnohé informace byly pro poslu-
chače nové a  překvapující. Úvod patřil 
varhanám Lukáše Kubenky – zazněla 
snad nejznámější Bachova skladba  pro 
varhany Toccata a fuga d moll. V násle-
dujících opusech se střídaly tři nástroje 

v  různých kombinacích. Housle a  viola 
hrály převážně na kůru spolu s varhany, 
ale Mozartovo Rondo G-dur patřilo jen 
smyčcovým nástrojům, a  tak si mohli 
posluchači vychutnat nejen mistrov-
ské umění houslisty a violistky, ale také 
zjevnou radost ze hry. Velmi působivá 
byla Labuť od Camilla Saint-Saënse 
v  provedení varhan a  violy. Varhany 
doslova vykreslily vlnky na jezeře a viola 
lehce se pohupující plující labuť. Hou-
sle a varhany se sešly ve známé Dvořá-
kově Romanci f moll a koncert zakončil 
Lukáš Kubenka Toccatou G dur Théodora 
Duboiose.

Ještě dlouho by se dalo psát o  jed-
notlivých skladbách. Koncert byl prostě 
nádherný! Na jeho přípravě se podí-
lelo více dobrovolníků, kteří si zaslouží 
poděkování. Samozřejmě organizátoři - 
paní Markéta Jirásková se členy kulturní 
komise Obecního úřadu Václavovice, 
krásnou a působivou výzdobu s vánoč-
ními hvězdami a  svíčkami vykouzlila 
paní Růžena Čajová. S množstvím moto-
rizovaných návštěvníků si na parkovišti 
poradili hasiči a příjemnou horkou tečku 
za skvělým hudebním zážitkem připra-
vilo v podobě vánočního punče SRPŠ.

   Podržme si v sobě tu krásnou atmo-
sféru nedělního večera po celou dobu 
adventního času.

JaFo, foto Vladimír Lipina

Svatomartinský 
lampionový  

průvod

Podle tradice přijíždí svatý 
Martin každý rok 11. listopadu na 
bílém koni a přináší nám začátek 
zimy. A protože právě tento den 
spolek SRPŠ uspořádal lampio-
nový průvod, měli jsme to štěstí 
a svatý Martin nás přijel navštívit. 
A nepřijel sám, ale rovnou s celou 
svou družinou rytířů. Ti pak všem 
přítomným předvedli své rytířské 
dovednosti ve vskutku nelítost-
ných soubojích. 

O všem s vat ý  Mar t in  měl 
naop ak se  s labšími  soucit . 
Legenda praví, že o svůj vojenský 
plášť se podělil s nuzným žebrá-
kem. Tato epizoda je z jeho života 
nejznámější a jde o poselství lásky 
a dobrosrdečnosti. 

Lampionový průvod se pak za 
doprovodu hudebníků vydal po 
stopách svatého Martina, který za 
sebou zanechával sněhové vločky 
jakožto příslib přicházející zimy.

Celý příjemný večer byl dopl-
něn bohat ým občerst vením 
i ohněm na zahřátí. 
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Mikulášský turnaj ve vybíjené
Dne 2.12. 2022 se uskutečnil další roč-

ník turnaje pátých tříd ve vybíjené pod 
záštitou Regionu Slezská brána. Letos se 
zúčastnilo 7 týmů: Raškovice, Václavo-
vice, Vratimov - Datyňská, Sedliště, Řepi-
ště, Morávka a Paskov. Na třetím místě se 
umístil tým Vratimova, na druhém místě 
tým Sedlišť a první místo opět uhájily 
Václavovice. Všechny děti hrály čestně 
a naštěstí se nikdo nezranil. Emoce vřely 
především v utkáních, jejichž týmy byly 
hodně vyrovnané. K odlehčení atmosféry 
přispěli také Mikuláš, čert a anděl, kteří 
dětem darovali malé občerstvení. Akce se 
zdařila a těšíme se na další ročník.

Základní škola

Rozsvěcení vánočního stromu
Páteční večer před první adventní nedělí se již tradičně nesl v duchu 

rozsvěcení vánočního stromu. Tento večer se také psaly dopisy Ježíš-
kovi, zvonilo se na zvoničku pro štěstí, fotilo ve fotokoutku nebo se děti 
mohly svézt na historickém kolotoči. Na oplátku pro nás měly děti z MŠ 
a ZŠ připravené vánoční písně a koledy. 

Pro navození předvánoční nálady nechyběl vánoční punč, svařák, 
horká čokoláda nebo koláče, perníčky a plný kotel gulášové polévky. 
Vánoční koledy umocnily tento čarokrásný večer, který nám všem při-
nesl příjemnou předvánoční atmosféru a naladil nás na příchod Vánoc. 

My všichni ze SRPŠ bychom vám chtěli popřát klidné vánoční svátky, 
dětem bohatého Ježíška a do nového roku pevné zdraví.

SRPŠ Václavovice

Úspěch  
našich  
šachistů

ZŠ Václavovice se umís-
tila v  okresním přeboru škol 
okresu Ostrava na 2. místě 
a  vybojovala si postup do 
krajského kola, které se usku-
teční 17. ledna 2023 v Krnově. 
Gratulujeme!
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PROVÁdÍME 
VEšKERé MalÍřSKé a 

NatěRaČSKé PRÁcE Na 
PROfESiONÁlNÍ ÚROVNi

Malujeme  
 byty, RD, firmy, ZD, restaurace, školy, škol-

ky, ordinace, penziony, atd.

Natíráme  
 střechy, ploty, pergoly, fasády,  

různé konstrukce, atd.

Samozřejmostí je zhruba úklid po práci.

Kontakt: 606 058 430
E-mail: maliri.maliri@email.cz

tel.: 777 761 608
www.opdrevo.cz
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Čtení maminek s dětmi
Knihovna patří dětem. Pod tímto názvem už řadu let pra-

cuje čtenářský kroužek při naší knihovně. Pracujeme s dětmi 
3. – 5. třídy, je to aktivita velmi příjemná, děti získávají pěkný 
vztah ke knihám a čtení, k ničemu nejsou nuceny, samy si hle-
dají pro sebe to, co je baví.

Nově bychom chtěli nabídnout knihovnu i těm nejmenším 
dětem, možná od necelých 3 do 5 let.

V našich prostorách máme k dispozici koberec se sedacími 
vaky (všechno krásně barevné ), maminky by zde mohly se 
svými dětmi trávit příjemnou část dopoledne s knížkou v ruce. 
Máme spoustu krásných knih pro děti a jsme otevřeni tipům na 
nové knihy, které bychom mohli koupit.

knihovna pro nejmenší je vám k dispozici každé úterý 
od 9.30 do 11 hodin. 

Můžete u nás strávit dvacet minut, půlhodinku, hodinu, jak 
si budete přát.

Těšíme se na vás!
Eva Šlosarová

knihovnice

iNZERcE

iNZERcE


