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Zastupitelstvo obce Václavovice se na svém zasedání dne 2. 6. 2021 usnesením č. 235  usneslo vydat na základě ustanovení 
§ 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Předmět 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena 
dobou kratší

Čl. 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.1

Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší

1) Doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 hodin do 6:00 hodin, a to v následujících případech:
a) v noci ze dne konání tradiční akce Stavění máje na den následující po dobu jedné noci na přelomu měsíce dubna a května 
b) v noci ze dne konání tradiční akce Kácení máje na den následující po dobu jedné noci na přelomu měsíce května a června
c) v noci ze dne konání tradiční akce Srnčí hody na den následující po dobu jedné noci v měsíci červnu
d) v noci ze dne konání tradiční hudební akce Václavovická Rockle na den následující po dobu jedné noci v měsíci červenci
e) v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku.

2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 tohoto článku obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna 
obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání. 

1 dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č.  251/2016 Sb., o  některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou nočního klidu se 
rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné 
společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována“

Vážení spoluobčané,
Obecní úřad Václavovice vyzývá ty z vás, kdo vlastníte do-

posud nepokosené travnaté plochy, abyste tak učinili dříve, 
než začnou obtěžovat okolí náletem plevelných semen, tzn. 
prosíme o pokosení zmíněných ploch nejpozději do 30. 6. 2021.

Zároveň vás upozorňujeme na důsledné dodržování obecně 
závazných vyhlášek č. 3/2021, 4/2021 a 5/2021, zvláště v letních 
měsících. Tyto obecně závazné vyhlášky byly schváleny na za-
sedání ZO dne 2. 6. 2021.

Upozorňujeme občany na splatnost poplatku za odvoz TDO 
na II. pololetí 2021 - termín  do 31. 7. 2021. Včas nezaplacené 
poplatky mohou být navýšeny dle obecně závazné vyhlášky 
až na trojnásobek, proto žádáme o rychlou úhradu ty, kteří tak 
ještě neučinili. Poplatek je možno uhradit převodem na účet 
vedený u ČS a.s. 1682037349/0800 (VS č. domu), nebo v hoto-
vosti na Obecním úřadě nebo poště Partner ve stanovených 
úředních hodinách.

Obecní úřad

Obecně závazná vyhláška obce Václavovice  
č. 3 /2021 o nočním klidu

Nepokosené  
travnaté plochy

Poplatek  
za odvoz TDO

Zpráva ze zasedání Zastupitelstva
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Čl. 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 Antonín Novotný                                                                                                                                           Ing. Magda Pustková
     místostarosta                                                                                                                                                          starostka

Vyvěšeno na úřední desce: 8. 6. 2021
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Obecně závazná vyhláška obce Václavovice 
č. 4/2021, kterou se stanovují podmínky pro 
spalování suchých rostlinných materiálů v obci 

Zastupitelstvo obce Václavovice se na svém zasedání dne 2. 6. 2021 usnesením č. 236 usneslo vydat na základě § 16 odst. 5 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek se touto obecně závaznou vyhláškou stanovují pod-
mínky pro spalování suchého rostlinného materiálu za účelem jeho odstranění.

V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.

Čl. 2
Podmínky spalování suchých rostlinných materiálů

(1) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 nelze spalovat v období  od 1. března do 30. listopadu v době od 17,00 hodin do 9,00 hodin 
příštího dne.

(2) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 nelze spalovat v období celého roku v  neděli a státem uznaných svátcích.

Čl. 3
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se o obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů 
v obci ze dne 15. 7. 2015.

Čl. 4
 Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
               

 Antonín Novotný                                                                                                                                           Ing. Magda Pustková
     místostarosta                                                                                                                                                          starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8. 6. 2021
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Obecně závazná vyhláška obce Václavovice 
č. 5/2021, o regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo obce Václavovice se na svém zasedání dne 2. 6. 2021 usnesením č. 237 usneslo vydat na základě ustanovení 
§ 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Předmět a cíl 

1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je regulace činností v nevhodnou denní dobu, které by mohly svou hlučností 
narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy v obci. 

2) Cílem a účelem této obecně závazné vyhlášky je stanovení opatření k ochraně před hlukem v rámci zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce a vytváření příznivých 
podmínek pro život v obci.

Čl. 2
Regulace hlučných činností v nevhodnou denní dobu

Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu veškerých činností spojených s užíváním 
zařízení a přístrojů způsobujících hluk, například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a křovinořezů.

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 Antonín Novotný                                                                                                                                           Ing. Magda Pustková
     místostarosta                                                                                                                                                          starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8. 6. 2021

Ve druhé polovině 
loňského roku vyšla Sta-
nislavu Kolářovi ( jehož 
bydlištěm je naše obec) 
v  nakladatelst ví  Pro -
timluv jeho druhá bás-
nická sbírka s  názvem 
„Pitný režim“ s ilustracemi 
mladé výtvarnice Andrey 
Štoskové a  doslovem 
editora Jiřího Macháčka. 
Jeho knihu charakterizuje 
následující anotace: 

Jak zachovat „žízeň/ po 
něčem podivném/ co se nevejde do pet 
láhve“ v kontrastu s ubíjející a básnickému 
prožitku vzdálenou každodenní zkuše-
ností? O tom je kniha Pitný režim básníka, 
anglisty a amerikanisty Stanislava Koláře 
(*1953), i kvůli tomu se spolu s autorem 
vydáváme do turisticky atraktivních míst 
jako třeba Tingvellir na Islandu s  pozů-
statky nejstaršího parlamentu na světě. 

Ve druhém, širším plánu 
sbírka ve čtyřech oddílech 
ukazuje vlastní životní 
pouť člověka, k  níž patří 
zrození, citové vzplanutí, 
láska, ubíhající čas, ale 
i samota, strach či obava 
z konce, přicházející stáří 
nebo vzpomínky na dět-
ství a mládí. V Kolářových 
textech pociťujeme důle-
žitost světa i  dějů okolo 
nás, jejich cykličnost, ale 
mimoděk zjišťujeme, že 

neméně zajímavý je především ten svět 
v  nás samotných, otevřený ke sdílení 
s našimi blízkými, i když někteří z nich již 
odešli a my víme, že „spodním proudům 
se nevyhneš“, že pojednou „čas udělá/ 
velké štronzo“.

Knihu je si možno zakoupit ve vybra-
ných knihkupectvích nebo si ji elektro-
nicky objednat v e-shopu nakladatelství 

Protimluv https://protimluv.net/eshop/ 
nebo na  www.KNIHCENTRUM.cz, inter-
netovém knihkupectví Kosmas či portále 
dalších knihkupectví. 

Ukázka z knihy:
Něco krásného
Foukla do chmýří
a stala se slečnou
Uviděla ho
a stala se ženou
Pofoukala bolístku
a byla z ní ustaraná máma
A jednou zrána
v zrcadle spatřila
šedivý vlas
Mlčela vráskami
a bylo to nahlas
a všichni to slyšeli
Bože chci ještě prožít
něco krásného
Aspoň uslyšet ozvěnu
v zimním lese

Je třeba myslet na Pitný režim!
Kultura
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SRNČÍ  HODY 
Možnost konzumace jídla v areálu chaty  

nebo odnos v našich jídelních boxech 

26.6.2021 
myslivecká chata Václavovice, 

 Ve Forotě 464 
 

začátek v 11 hodin 
     do vyprodání jídla 

 
                                                        vstupné dobrovolné              
         myslivecká kuchyně                                              občerstvovací okénko 

           srnčí ražničí, brambory, obloha             pivo Radegast           
divočák, knedlík, zelí                                                                      kořalečka   

            myslivecký guláš, chléb          limo                 
                        
 

Žáci V. třídy se prokousali posledním 
učivem, což znamená, že je v následují-
cích dnech čeká už jen závěrečné opako-
vání a užívání si posledních společných 

chvil v  naší školičce. Téma oblečení 
v  anglickém jazyce nás inspirovalo 
k  uspořádání módní přehlídky, během 
které žáci dokázali anglicky popsat 

svůj vyladěný outfit. Vytvořené módní 
doplňky jsme využili ještě pro nafocení 
fotek na tablo.

Blížíme se do finále
Základní a Mateřská škola
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V týdnu s  názvem „Svět dětí“ jsme 
společně oslavili den dětí a prožili krásné 
chvíle. Hned v pondělí děti strávily krásné 
dopoledne s Hopsalínem a v úterý si užily 
mlsání nanuků – za tyto krásné zážitky 
děkujeme SRPŠ! 

Děti si tento týden povídaly o dětech 
a lidech na celém světě. Zahrály si na Indi-
ány, Eskymáky, tanečnice z Havaje apod. 
Vyrobily si indiánskou čelenku, totem, 
zazpívaly si indiánskou písničku a na skok 
se podívaly výletním vláčkem třeba do 
Afriky, Číny, Brazílie i na různé ostrovy.

Děti jsou velmi pozorné, a tak se čas 
od času strhne diskuze, proč místní i cizí 
lidé vytvářejí černé skládky kolem našich 
domovů nebo třeba kam mají vyhazo-
vat tříděný odpad, když jsou kontejnery 
v  obci často plné. Ekologický den ve 
všech třídách ZŠ měl nabídnout žákům 
prostor pro rozvedení tématu, upozor-
nění na širší souvislosti a  připomenutí 
dalších radostí a starostí, které naši pla-
netu sužují. Stále aktuální téma jsme 
využili i při tvorbě výrobků pro soutěž, 
kterou zajistil pro žáky SRPŠ.

Po dlouhé době se k nám do družiny připojili i žáci 3. ročníku.

Ti hned začali pracovat na svém nedokončeném obydlí 
a vyzkoušeli si vyrobit nádobí a pec z hlíny.

Nakonec se dětem podařilo provizorní pec i zprovoznit.

Den dětí si žáci V. třídy užili na dopravním hřišti v Havířově. 
Zopakována byla základní pravidla silničního provozu a nabyté 
znalosti žáci mohli díky krásnému počasí natrénovat přímo na 
hřišti. V závěru dopoledne vyplnili test, který úspěšné luštitele 
odmění vystavením průkazu cyklisty. Snad se dočkají všichni.

Svět dětí v MŠ

Ekologický den

Návrat do pravěku Cyklisté v rušném  
provozu
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Letošní školní rok stále není úplně 
nakloněn pořádání velkých akcí. Přesto 
se SRPŠ snaží alespoň menšími akcemi 
děti potěšit a překvapit. 

Ke Dni včel byl pro děti připraven ukáz-
kový program šenovských včelařů, který 
byl právě zaměřen na zajímavosti o vče-
lařství. Kromě hledání včelí královny v úlu, 
výroby vlastní svíčky a  stáčení medu si 
mohly děti zkoušet vykuřovat úl v oprav-
dových včelařských kloboucích. Zároveň 
byl na plotě vyvěšen zajímavý kvíz o včel-
kách a všichni si mohli najít tajně ukrytá 
sladká překvapení.

Ve školní přírodní zahradě jsme pro 
vás vyvěsili paměťové karty o  přírodě. 
Zkuste se na chvilku posadit v  altánku 
a zahrajte si, kdo si zapamatuje více zají-
mavých informací. 

Ve václavovických pokladech 
byla umístěna nová hra, kdy děti 
hledaly v  přesmyčkách a  v morse-
ovce názvy živočichů. Úkol to sice 
nebyl snadný, ale mnoho dětí našlo 
skoro všechna zvířátka, takže takto 
veřejně znovu gratulujeme! Těm nej-
lepším pak byly rozdány krásné ceny. 
Všem děkujeme za účast a rodičům 
za podporu dětí při procházkách. 
Poklady navštivte klidně opakovaně, 
protože začíná náramková výzva!  
www.vaclavovickepoklady.eu.

Ani letos SRPŠ nezapomnělo na tento 
slavnostní den a  dětem z  naší školy 
a školky bylo předáno osvěžující překva-
pení - nanuky Mrož. Dětem ze školky jsme 
navíc velmi rádi sponzorovali vystoupení 
Hopsalína, které si určitě nesmírně užily. 
Děti ze základní školy navštívily loutkové 
divadlo v  Ostravě a  my jsme byli opět 
u  toho alespoň zaplacením nákladů na 
dopravu dětí na tuto kulturní záležitost. 
Páťáci od nás pro změnu dostali šam-
paňské, aby mohli pořádně svůj svátek 
oslavit.

SRPŠ přeje všem dětem krásné letní 
prázdniny a těšíme se na viděnou na dal-
ších společných akcích. 

Den včel Václavovické 
poklady pokračují

Den dětí

SRPŠ

DÁRCI KRVE – POTŘEBUJEME VÁS VŠECHNY!
Krevní centrum FN Ostrava vyzývá všechny zdravé dárce krve – přijďte co nejdříve k odběru!
Operace se opět rozjely naplno, spotřeba krve je opravdu velká a zásoby rychle ubývají. Navíc se blíží léto a s ním každo-
ročně i mnoho úrazů. Akutně pro naše pacienty proto potřebujeme všechny krevní skupiny. 
Darováním krve zachráníte život. Děkujeme!
Objednejte se prosím předem telefonicky na čísle  800  260  004 nebo e-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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Po půlroční přestávce zaviněné pande-
mii Covid se náš oddíl dal opět do chodu. 
Naše mužstva začala trénovat ihned, jak-
mile to umožnila vládní opatření. Nejprve 
v malých skupinkách bez šaten a za přís-
ných hygienických opatření a v současné 
době již trénujeme v  klasickém režimu 
s využitím veškerého zázemí areálu. Naše 
mužstva již sehrála několik přípravných 
utkání a do konce června nás ještě další 
čekají. Zveme tedy všechny příznivce, kte-
rým již fotbal chybí, aby přišli naše hráče 
povzbudit a  po dlouhé pauze si zase 
dopřát dávku kvalitní vesnické kopané  .

Protože soutěžní ročník 2020/21 
byl předčasně ukončen bez sestupu 
a postupu, všechna naše mužstva začnou 
ve stejných soutěžích i  v nadcházející 
sezóně. Nový soutěžní ročník by měl 
začít koncem srpna a všichni v klubu se 
těšíme na podporu našich fanoušků, kteří 
opět mohou očekávat zajímavá soutěžní 
utkání, emoce, setkání s přáteli a dobré 
občerstvení v  našem bufetu. Aktuální 
dění v klubu můžete sledovat na našich 
internetových stránkách www.fotbalva-
clavovice.cz

Připomínáme, že letos opět uspořá-
dáme dva turnusy fotbalových kempů 
pro naše, ale i přespolní zájemce, infor-
mace o termínech a jak se přihlásit jsou 
opět na internetových stránkách  www.
fotbalvaclavovice.cz

Jako novinku letošního roku připra-
vujeme i jeden kemp čistě pro brankář-
ské zájemce. Detailní informace budou 
zveřejněny v brzké době na našich inter-
netových stránkách  www.fotbalvacla-
vovice.cz

Těšíme se na Vás 
Výbor TJ Václavovice z.s.

Přehled výsledků:

Muži
Václavovice – Vratimov 6:6 (3:2) pen. 7:6
Horní Bludovice - Václavovice 0:5 (0:0)
Markvartovice - Václavovice 2:1 (0:0)
Václavovice - Baník Fučík Orlová 5:4 (3:3)

Dorost
Dolní Datyně - Václavovice 0:6 (0:3)

Mladší žáci
Dolní Datyně - Václavovice 3:8 (3:1)
Vratimov - Václavovice 4:3 (2:1)
Václavovice - Dolní Datyně 6:3 (6:1)
Dolní Datyně - Václavovice 3:12 (1:6)
Václavovice - Gascontrol Havířov 8:4 (4:3)

Starší přípravka

Šenov SP - Václavovice 6:12 (2:5)
Šenov SP/MŽ - Václavovice 10:5 (6:1)
Václavovice - Stará Bělá 13:6 (6:3)
SK Ostrava Lhotka - Václavovice 8:11 (4:4)
Václavovice - Raškovice 11:13 (5:6)
Václavovice - Sedliště 15:4 (8:2)
Václavovice - Lhotka 7:6 (3:4)
Raškovice - Václavovice 12:18 (6:10)

Mladší přípravka
Václavovice - Sedliště 17:1

TJ Václavovice – oddíl kopané
Sport

Lekce:  
každé pondělí a středu v Šenově

 Tenisové kempy:
19.7. – 23.7. 2021 Šenov
9.8. – 13.8. 2021 Šenov

12.7. – 16.7. 2021 Landek Ostrava
 

Prázdniny už nebudou online!
Téšíme se na Vás!!!

http://prime-tc.cz/primestske-tabory/
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