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Aktuality z obce

Informace o uzávěrce silnice Frýdecká
Tímto upozorňujeme občany, že od 

5. března 2023 dojde k  úplné uzavírce 
silnice Frýdecké, a  to v  úseku od křižo-
vatky s  ulicí Tichou směrem na Dolní 
Datyni až do Kaňovic ke křižovatce u hos-
pody U Magery. Tuto akci provádí správa 
silnic Moravskoslezského kraje, které 
komunikace patří. Hlavní objízdná trasa 
bude vést přes Kaňovice po ulici Tiché 
s  výjezdem u  hospody U  Magery, při-
čemž tato trasa platí i pro autobusy směr 
Havířov - Frýdek-Místek.  Z toho důvodu 
nebude v provozu zastávka U Čepaníku 
a U garáží. 

Tím pádem dochází i k odklonu linky č. 
28, a to tak, že všechny spoje pojedou ze 
Šenova přes Volenství po ulicích Václavo-
vická, Vratimovská na ulici Obecní s ukon-
čením spojů na zastávce „Václavovice 
střed“. Vlivem uzávěry by nebyly obslou-
ženy zastávky „Šenov,Lapačka“, „Šeno-
v,U  Pekárny“ a  „Václavovice, restaurace 
u Čepaníků“. Pro zajištění alespoň nouzo-
vého dopravního spojení (hlavně dětí do 
a ze školy) se podařilo zajistit kyvadlovou 
dopravu minibusem (linka X28) v úseku 
zastávek „Šenov náměstí“ - „Šenov, kři-
žovatka k Dolní Datyni“ a zpět. Otáčení 
minibusu v Šenově bude v křižovatce ulic 
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Hlavní x Lipová x Kaštanová x Vráclavská 
x Zámecká (zároveň i vyčkávací prostor) 
a otáčení na druhé straně bude v křižo-
vatce ulic Frýdecká x  Tichá. Upozorňu-
jeme, že jízdní řád může podléhat úpra-
vám a je třeba sledovat, zda se nezměnil. 

Je potěšující, že v rámci opravy komu-
nikace se podařilo dojednat kompletní 
rekonstrukci stávajícího chodníku, který 

je ve velice špatném technickém stavu a je 
logické provést rekonstrukce současně.

Občané bydlící v dané lokalitě budou 
moci k zajištění příjezdu využívat boční 
komunikace s tím, že bude třeba řídit se 
pokyny stavby. Tato uzavírka by měla 
trvat do začátku června. O  případných 
změnách budou občané informováni.

René Vašek - starosta
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Rekonstrukce obecního úřadu

Areál bývalého koupaliště

Vzhledem k dlouhodobě nevyhovují-
címu technickému stavu budovy obec-
ního úřadu bylo v roce 2021 rozhodnuto 
o jeho kompletní rekonstrukci. Následně 
došlo k dokončení projektové dokumen-
tace, vydání všech potřebných povolení 
a  k  výběru realizační firmy. Nyní již nic 
nebrání tomu, aby bylo s  touto opra-
vou započato. Jsme rádi, že se na tuto 
akci podařilo zajistit zdroje financování 
z  dotací, čímž se výrazně sníží celkové 
náklady. Rekonstrukce bude směřovat 
hlavně k  vytvoření důstojného pro-
středí pro občany při vyřizování jejich 
požadavků. V  rekonstruované budově 
bude i místnost, kde budou moci všichni 
občané pořádat menší oslavy nebo kul-
turní akce. Dojde i  k úpravě nejbližšího 
okolí budovy obecního úřadu. 

K předání staveniště a tím i k úplnému 
uzavření celé budovy dojde 20.2.2023 
a oprava by měla dle smlouvy trvat cca 
14 měsíců. Vše bude samozřejmě záležet 
i na klimatických podmínkách a technic-
kém stavu budovy. Rekonstrukci bude 
realizovat firma NOSTA s.r.o., která vze-
šla z výběrového řízení. Všechny činnosti 
obecního úřadu a  jeho zaměstnanců 
budou samozřejmě nadále probíhat 
v  plném a  neomezeném rozsahu. Kan-
celáře úřadu, včetně kanceláře starosty 
a  místostarosty budou po dobu rekon-
strukce přemístěny do budovy tělocvičny 
– vchod z  ulice Obecní, a  to v  1.  patře. 
Holičství bude přesunuto rovněž do 
budovy tělocvičny (přízemí). V  souvis-
losti se stěhováním prosíme o  občany 
o toleranci, když může chvilku trvat, než 

se na novém stanovišti vše ustálí s  tím, 
že ve dnech 15.-17.2.2023 bude úřad pro 
veřejnost z důvodu stěhování uzavřen. 

Tímto prosíme občany, aby věnovali 
zvýšenou pozornost a dbali bezpečnost-
ních pokynů v  okolí stavby. Věřím, že 
příští rok se budeme společně scházet 
v důstojných prostorách, které si občané 
Václavovic zaslouží.

René Vašek - starosta

Asi spoustu z  nás trápí neutěšený 
stav v  okolí bývalého koupaliště, a  to 
jak z estetického, praktického i bezpeč-
nostního hlediska. Proto jsme přistoupili 
k postupnému zvelebování a vylepšování 
dané lokality. Je naší obrovskou výho-
dou, že v  podstatě všechny pozemky 
v okolí jsou ve vlastnictví obce a umož-
ňují jejich využití dle našich potřeb. Byli 
bychom rádi, aby zde v budoucnu vyrostl 
sportovně-relaxační areál, sloužící všem 
občanům bez rozdílu věku. Měla by zde 
být různá sportoviště, která by přitáhla 
děti a mládež na čerstvý vzduch a rovněž 
kulturně-relaxační zóna. Ta by poskyto-
vala klidné zázemí pro procházky nebo 
pro pořádání kulturních akcí.  V současné 
době připravujeme studii, která vyřeší 
rozložení jednotlivých prvků v areálu.  S ní 
samozřejmě seznámíme občany. Inspiraci 
hledáme i u našich dětí, pro které bude 
areál primárně určen a  s  jejímiž názory 
jsem se při besedě seznámil. Některé 
z jejich nápadů určitě použijeme. 

Vše bude samozřejmě záležet na 
finanční situaci obce a případných dotač-
ních možnostech. S  některými pracemi 
jsme ale započali již nyní. Odstranili 
jsme zbytky budov a  náletové dřeviny 
při vstupu do areálu z ulice Vratimovská 
a po vydání demoličního výměru bychom 

rádi odstranili i  zbytky z bývalého kou-
paliště, které představují i bezpečnostní 
riziko. V letních měsících dojde k výstavbě 
chodníku – cyklostezky. Ta propojí cent-
rum obce s tímto areálem. Cesta povede 
od současného místa úložiště zeleného 
odpadu podél potoka pod obecní úřad, 
kde bude vybudována i lávka přes potok, 
čímž se podstatně zlepší dostupnost 
i bezpečnost jednotlivých míst v centru 

obce. V dohledné době dojde v blízkosti 
mlýnku k vysazení menšího jabloňového 
sadu, na něj se nám podařilo získat 100% 
dotaci. Zde bude také umístěna dřevěná 
socha, kterou pro nás vytvořil šenovský 
řezbář pan Harok. Věříme, že se nám 
podaří postupně danou oblast zvelebit 
ku prospěchu všech občanů naší krásné 
obce.

René Vašek - starosta

Zároveň dojde i k úpravě 
telefonických kontaktů:

•	 obecní	úřad:	734	442	020
•	 starosta:	778	762812
•	 místostarosta:	731	469	163
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I malá změna 
může přinést  
velké úspory
Ušetřete náklady za energie

Uniká vám teplo netěsnícími okny či nezateplenými částmi domu?
Máte nízký příjem a na renovaci chybí peníze? Pomůžeme vám.

Dostanete až 150 tisíc korun a zateplíte 
svůj dům rychle a jednoduše.

 
   www.novazelenausporam.cz

www.novazelenausporam.cz

Snadno realizovatelná a časově nenáročná 
opatření menšího rozsahu

Co podpoříme? Koho podpoříme?

Zateplení fasády

Zateplení střechy, podlahy nebo stropu

Výměna oken a vchodových dveří

Zrenovujete dům a tím snížíte jeho energetickou 
náročnost. Budete mít nižší účty za vytápění, 
a navíc svůj dům zhodnotíte.

Obraťte se na proškolené odborníky, kteří vás 
provedou celým procesem vyřízení dotace.

Jak na to?

Poradí, jaká opatření jsou pro váš dům nejvhodnější. 
Pomohou s podáním žádosti a dohlédnou na realizaci. 
Do úprav se můžete pustit svépomocí nebo si najmout 
firmu. Žádat můžete před úpravami, v jejich průběhu 
nebo po jejich skončení. Na provedení máte 12 měsíců.

Příspěvek se vztahuje na opatření, která proběhla 
po 12. září 2022.

Vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného domu 
či trvale obývaného rekreačního objektu

Na příspěvek máte nárok, pokud všichni  
členové vaší domácnosti pobírají starobní 
důchod nebo invalidní důchod 3. stupně 
nebo v období mezi 12. zářím 2022 a datem 
podáním žádosti pobírali příspěvek  
na bydlení.

Důležité

Nečeká vás žádné velké papírování. Žádost vyplníte 
z pohodlí domova přes internet. K vyřízení budete 
potřebovat zejména fotodokumentaci před renovací 
a po ní, jednoduchý formulář odborného posudku  
a závěrečnou zprávu o realizaci.

Co potřebujete k vyřízení?

Ptejte se zástupců Místních akčních skupin. 
Obrátit se můžete i na informační střediska EKIS 
nebo pracovníky úřadů práce a sociálních služeb.

Kam se obrátit?

60 000 Kč 
Zateplení podlah

50 000 Kč 
Zateplení stropu

18 000 Kč/dveře 
Výměna vchodových  
dveří

120 000 Kč 
Zateplení střechy

12 000 Kč/okno 
Výměna oken

6 000 Kč/běžný metr 
Zateplení fasády

NOVÁ ZELENÁ  
ÚSPORÁM LIGHT 
MAS Slezská brána

Místní akční skupina (MAS) Slezská 
brána bude administrovat operační 
program nová zelená úsporám light. 
Samotný příjem žádostí se naplno roz-
bíhá	od	9.	ledna	2023,	kontaktovat	kan-
celář MAS můžete již nyní. 

Uplatnit můžete opatření realizovaná od 12. září 2022.

Nová zelená úsporám je určena pouze nízkopříjmovým 
domácnostem. O podporu tedy mohou žádat pouze (spolu)vlast-
níci trvale obývaného rodinného domu, jehož domácnost tvoří 
pouze osoby, které jsou příjemci starobního důchodu, invalidního 
důchodu 3. stupně nebo pobírají příspěvek na bydlení.

naše služby jsou pro občany zdarma.

Během prvního telefonátu vám vysvětlíme, zda máte na 
dotaci nárok, jaké podklady budete potřebovat vyřídit a jaká 
opatření můžete realizovat. 

pomůžeme vám
 ► s vyplněním a podáním žádosti,

 ► se zřízením elektronické identity občana nezbytné pro 
podání žádosti,

 ►vystavíme technický protokol a realizovaná opatření nafo-
tíme namístě.

neváhejte nás kontaktovat:
tel.	č.	797	615	014
Mgr. David Novák

Předseda PV MAS Slezská brána

inZerce

tel.: 777 761 608
www.opdrevo.cz
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PŘIHLÁŠENÍ NA

776 180 447

TANEČNÍ KURZY 
PRO KAŽDÉHO

WWW.TANECVSENOVE.CZ

KURZY SPOLEČENSKÝCH TANCŮ

info@tanecvsenove.cz

samba, chacha, tango, waltz, valčík

ZAČÍNAJÍCÍ 
MÍRNĚ POKROČILÍ
POKROČILÍ

od února 2023
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Přijelo k nám divadlo
Nepřijela pouť, jak se zpívá v  pís-

ničce, ale přijelo k nám divadlo. Místní 
knihovna pořádala v pondělí 23. ledna 
pro děti naší školy dvě představení 
divadla H+H  (Harasimová+Hrabě), 
Kočkohrátky a  Jak se rodí kamarádi. 
Návštěvníci naší knihovny znají Markétu 
Harasimovou jako úspěšnou autorku 
mnoha detektivek, z nichž několik máme 
v  knihovně k  dispozici. Její tvorba se 
ovšem orientuje i  na dětské čtenáře. 
Nově jsme zakoupili dvě knížky pro děti 
– Koťátka kočičky Ťapičky a  Z  deníku 
kočičky Ťapičky.

V 10 hodin se žáci první a druhé třídy 
zúčastnili představení o kočičce Ťapičce. 
Její příběhy představila samotná autorka 
paní Harasimová. Kouzelně uměla vtáh-
nout děti do příběhů a pobavit je a záro-
veň poučit. Divadlo jednoho herce má 
své kouzlo a v propojení s promítacím 
plátnem a překrásnými obrázky Barbory 
Kubátové z  knížek o  kočičce Ťapičce 
opravdu nemá chybu. Děti si to očividně 
užívaly.

Druhé představení pro třetí až pátou 
třídu začalo v  půl dvanácté a  jednalo 
se o hru Jak se rodí kamarádi. Legrační 
postavy dvou protagonistů, Markéty 
Harasimové a  Miroslava Hraběte, nás 

zavedly na pustý ostrov, kde tito dva 
(v roli opičky a divocha) k sobě hledali 
a  nalezli cestu přes spoustu naschválů 
a legrácek. Páťáci se možná trošku nudili, 
asi nebyli zrovna cílovou skupinou, ale 
třeťáci a čtvrťáci vypadali velmi spoko-
jeně a dobře se bavili.

Nutno dodat, že velký podíl na úspě-
chu představení měl pan ředitel Ivo 
Novák, který nám bleskově přispěchal na 
pomoc se zapojením všech potřebných 
přístrojů, a  paní zástupkyně ředitele 
Ivana Bertová, která vydatně pomohla 
s  organizací. Zároveň děkujeme obec-
nímu úřadu, který z velké části předsta-
vení financoval.

Eva Šlosarová

Milé maminky,
přijďte s Vašimi dětmi

(od 2 do 5 let)
do knihovny!

Naše knihovna
(nad tělocvičnou)
je Vám k dispozici

každé úterý od 9.30 do 11 hodin.
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Sbírka básní
Na sklonku loňského roku vyšla v předvánočním čase Stanislavu 

Kolářovi jeho třetí básnická sbírka s  názvem „Flétna Iana Ande-
rsona.“ Sbírka, kterou vydalo nakladatelství Dauphin, obsahuje 
42 básní, z nichž mnohé byly inspirovány naším regionem a jeho 
lidmi včetně Václavovic, kde autor žije. Knihu lze snadno zakoupit 
v internetovém knihkupectví na adrese www.dauphin.cz, případně 

v  dalších internetových 
knihkupectvích, jako jsou 
www.kosmas.cz, www.
knizniklub.cz, www.kni-
hydobrovsky.cz apod. 
Zároveň je k  dostání 
i autorova druhá básnická 
sbírka „Pitný režim“, která 
vyšla v  nakladatelství 
Protimluv v  roce 2020. 
Své verše bude Stani-
slav Kolář číst na Večeru 
poezie a hudby ve Frýd-
ku-Místku v  divadelním 
klubu D.N.A. 23. března. 
Přinášíme zde ukázku 
z   au to rov y  p os l e dní 
sbírky.

mb

StaniSlav kolář
Za Zápražím
Hledám v neklidu smíření
a jestli tys ho našel
už se nikdy nedovím
Jarku
Zapomněl jsem se zeptat
jaké to bylo v tvé nemoci
fotit stejné střechy domů v údolí
stejnou zvoničku
stejnou stěžeň naší kostelní věže
v dáli přes clonu kouře a dýmu
stejné hutní komíny
Pořád a pořád dokola
stejné a jiné
pod rampou ročních období
Jaké to bylo
když tě tvé slídivé kroky začaly zrazovat
a tvé samozápalné oči dohlédly
jen k nejbližšímu okolí
Ve svém sendvičovém vesmíru
záviděl jsi mi snímky
z exotických krajů
fotogenické Torres del Paine
solnou pláň Salar de Uyuni
Jenže až v tvých fotkách
vrátil se mi zrak
a já pochopil že
kouzlo začíná za zápražím
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PROVÁdíME VEškERé 
MALířSké A NATěRAčSké 

PRÁcE NA PROFESIONÁLNí 
ÚROVNI

Malujeme  
 byty, RD, firmy, ZD, restaurace, školy, školky, 

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

václavovický informátor	|	Číslo	1	/	6.	2.	2023,	dle	grafického	zpracování	|	8	stran	|	Občasník	územního	samosprávného	celku	|	Vychází	dle	potřeby	
v počtu	700	ks.	|	Obec	Václavovice,	Obecní	č. 130,	739	35	Václavovice,	IČO	00297330	|	Reg.	č. MK	ČR	E 12345	|	Redakční	rada:	JUDr.	René	Vašek,	Antonín	
Novotný,	 Iva	Mildorfová,	 Ing.	 Jarmila	Fořtová	 |	 Sazba	a  tisk:	KLEINWÄCHTER	holding	 s.	 r.	o.	 |	ZDARMA!	 |	 Inzerci	přijímá	OÚ	Václavovice	obecni.urad@
obecvaclavovice.cz

Propadlo v dlouhé nejisté sezoně
Když	25.	září	v roce	2019	václavovické	

divadlo Propadlo uvedlo v  premiéře 
svou hru „Člověka nepochopíš“, jeho 
členové zdaleka nemohli tušit, že se 
jejich divadelní sezona protáhne kvůli 
kovidové epidemii o  dva a  půl roku. 
Chvíli se hrálo, pak zase delší čas ne, 
jedno období nucené pauzy dokonce 
trvalo více než rok. V době lockdownu 
se při uzavírce restaurací neměli herci 
ani kde scházet, a  tak není divu, že se 
před novou šňůrou vystoupení museli 
text učit znovu a celou inscenaci oprá-
šit. Zkrátka prodloužená nejistá sezona 
se vším všudy. Přes ztížené podmínky 
je až neuvěřitelné, že nakonec Propadlo 
uvedlo svou komedii, složenou ze dvou 
jednoaktovek, celkem 24x. Hrálo se 
ve Václavovicích v  restauraci Čepaník 
(celkem 3x), Šenově (rovněž 3x včetně 
premiéry v  restauraci Horakůvka), 3x 
v  Ostravě (z  toho jednou s  účastí na 
divadelním festivalu Ostravské Buchary), 
dvakrát ve Frýdku-Místku a  Petřvaldu 

na divadelní přehlídce Víkend s  ama-
téry, jedenkrát pak ve Frýdlantu nad 
Ostravicí-Nové Vsi, Karviné–Darkově, 
Doubravě, Ludgeřovicích, Janovicích, 
Lhotce pod Ondřejníkem, Řepištích, Hor-
ních Datyních, Vyšních Lhotách, Hukval-
dech a celé své divadelní putování sou-
bor zakončil v Kozmicích. Nutno ovšem 
dodat, že z důvodu epidemické situace 
muselo Propadlo s lítostí odříci další již 
sjednaná představení v Háji ve Slezsku, 
Bílovci, Sviadnově a Libhošti na Novoji-
čínsku, což členy souboru mrzelo, pro-
tože na některých místech by Propadlo 
vystoupilo úplně poprvé. Ale i  tak si 
přes všechny obtíže herci užili s komedií 
spoustu radosti, protože všude se setká-
vali s vřelým přijetím a jejich vystoupení 
provázely salvy smíchu. Sluší se uvést, 
kdo se na představení „Člověka nepo-
chopíš“ podílel – herci Miroslava Telecká, 
Kamil Michalík , Magda Urbancová 
v alternaci se Simonou Justovou, Jiří Čer-
venka, Marek Foniok, Jan Vaněk, Zuzana 

Tvardková, Radka Molinová a  Stanislav 
Kolář zároveň jako autor a  režisér celé 
hry. V  perných chvílích paměťových 
výpadků	 napovídala	 Eva	 Červenková	
a o zdárné technické provedení předsta-
vení	se	starali	Eliška	Michalíková	a Pavel	
Mucha. Soubor Propadlo nezahálí a do 
příštího roku chystá novou hru s názvem 
„Zážitkové dárky“. Jen doufá, že se ta 
nastávající sezona tentokráte obejde bez 
překážek a nestane se znovu nejistou.
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