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Aktuální informace ze sociální oblasti
PřísPěvek na bydlení

S účinností od 1. července 2022 došlo 
ke změnám v oblasti příspěvku na byd-
lení. U stávajících příjemců dávky není 
nutné podávat novou žádost, příspě-
vek na bydlení bude nadále vyplácen 
na základě předchozí žádosti za před-
pokladu, že příjemce doloží náklady na 
bydlení a příjem rodiny za druhé čtvrt-
letí. Podklady je možné nově doložit také 
elektronicky.

S  účinností od 1. října 2022 bude 
možné prokazovat náklady na byd-
lení a  příjmy rodiny jen dvakrát ročně 
(v případě, že nedojde k žádným změ-
nám v příjmech a nákladech na bydlení 
rodiny) a  příspěvek na bydlení bude 
vyplácen po období šesti měsíců ve 
stejné výši. Povinně se budou dokládat 
náklady na bydlení a  příjmy rodiny za 
1. a 3. čtvrtletí 2022 kalendářního roku 
(pro stanovení nároku na příspěvek na 
bydlení ve druhém a  čtvrtém kalen-
dářním čtvrtletí). Nepovinně se budou 
dokládat náklady na bydlení a  příjmy 
rodiny za 4. a 2. čtvrtletí kalendářního 
roku (pro nárok na příspěvek na bydlení 
v  prvním a  třetím kalendářním čtvrt-
letí), pokud žadatel o příspěvek na byd-
lení nabude dojmu, že se mu v  tomto 
kalendářním čtvrtletí zvýšily náklady na 
bydlení, případně snížil příjem rodiny 
a může to mít vliv na dosažení vyšší výše 
příspěvku na bydlení.

Nárok na výplatu dávky vzniká dnem 
podání žádosti a nárok lze uplatnit max. 
3 měsíce zpětně.

důchodové Pojištění
Od 1. září 2022 dojde k  valorizaci 

všech důchodů. Procentní výměra se 
zvýší o  5,2 %. To v  průměru znamená 
přilepšení ve výši 700 korun. Jde přitom 
už o  třetí valorizaci v  letošním roce – 
poprvé se důchody zvyšovaly v  lednu, 
podruhé v červnu a potřetí v září. Cel-
kový růst průměrného důchodu (dle 
MPSV) tak v  tomto roce přesáhne 
2 500 korun.

Životní a existenční 
minimum

Od 1. července 2022 došlo ke zvýšení 
částek životního a existenčního minima. 
Výše životního minima pro jednotlivce 
dosahuje částky 4 620 Kč a existenčního 
minima 2 980 Kč. Od nových částek se 
budou odvíjet i dávky vyplácené v rámci 
pomoci v hmotné nouzi a dávky státní 
sociální podpory.

jednorázový PřísPěvek 
na dítě

Od 1. srpna 2022 bude rodinám 
s dětmi do 18 let věku vyplácen jedno-
rázový příspěvek ve výši 5 000 Kč. Tento 

příspěvek obdrží domácnosti s celkovým 
ročním příjmem za rok 2021 do jednoho 
milionu korun hrubého. Rodiče, kteří 
pobírají přídavek na dítě, dostanou jed-
norázový příspěvek vyplacen automa-
ticky, není nutné si o něj žádat. Ostatní 
budou muset podat žádost elektronicky 
prostřednictvím webové aplikace nebo 
osobně na vybraných CZECH POINTECH 
na obecních či krajských úřadech. Toto 
bude možné od 18. srpna 2022.

milostivé léto ii
Milostivé léto II začne 1. září 2022 

a  bude trvat do 30. listopadu 2022. 
Akce je určena pouze fyzickým osobám, 
které mají dluh vůči státu nebo jiným 
veřejnoprávním věřitelům. Podmínkou 
je, aby byl dluh vymáhaný soudním 
exekutorem a  aby daná fyzická osoba 
nebyla v insolvenci. Nesmí tedy zrovna 
procházet oddlužením. K  zastavení 
exekuce je nutné, aby dlužník během 
tříměsíční lhůty uhradil původní dluh 
(tzv. jistinu) nebo její část, na kterou 
je vedena exekuce, a  zároveň zaplatil 
paušální náhradu nákladů exekuce ve 
výši 1500 Kč bez DPH za náklady řízení. 

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

Místní poplatky 
Upozorňujeme občany na úhradu poplatku za 
odvoz TDO a poplatek za psa. Nezaplacené po-
platky mohou být navýšeny dle obecně závazné 
vyhlášky až na trojnásobek, proto žádáme o rych-
lou úhradu ty, kteří tak ještě neučinili. Poplatek je 
možno uhradit převodem na účet vedený u ČS a.s. 
1682037349/0800 (variabilními symbolem je číslo 
domu), na obecním úřadě nebo poště Partner ve 
stanovených úředních hodinách. 

Obecní úřad

Nájem hrobových míst
Nájemní smlouvy hrobových míst končí většině 
nájemců ke dni 31.12.2022. Jedná se zhruba o pro-
dlužování cca 230 smluv. Vzhledem k této skuteč-
nosti se úhrada a dodatky k nájemním 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. 
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Dopravní omezení 
na ulici Frýdecká, Šenov – Václavovice
silnice II/473
•	 31. 8. 2022 – končí uzavírka úseku 

náměstí Šenov – křižovatka s  ulicí 
Volenská v Šenově.

•	 1. 9. 2022 – 13. 11. 2022 pokračuje uza-
vírka v Šenově mezi ulicemi Volenská 
a Tichá.

•	 14. 11. 2022 – 30. 4. 2023 bude uzavírka 
od ulice Tichá v Šenově po celé délce 
ul. Frýdecká ve Václavovicích, až po 
rodinný dům č. p. 234.   viz. Přiložená 
mapka objížďky.
Občané bydlící v jednotlivých uzavře-

ných úsecích budou vždy individuálně 
informovaní o způsobu, jakým se mohou 
dostat auty do svých domovů, ev. kdy 
budou muset parkovat mimo domov.

Prosím, sledujte své poštovní schránky 
nebo vývěsky v okolí.

Nebojte se zeptat přímo pracov-
níků prováděcí firmy Strabag, kteří vám 
podají nejpřesnější informace, jakmile 
se začnou vyskytovat v blízkosti vašeho 
domu. Vzhledem k  zimnímu termínu 
prací plánovaných ve Václavovicích bude 
nutno být stále ve střehu – práce budou 
silně závislé na počasí.

Vážení občané obce VÁCLAVOVICE,

firma Fcc česká republika, s.r.o. ve 
spolupráci s  Obecním úřadem pro Vás 
v souladu s požadavkem zákona o odpa-
dech č. 541/2020 Sb.  a obecně závaznou 
vyhláškou organizuje sběr nebezPeč-
ného odPadu, vyřazeného elek-
trozařízení a velkoobjemového 
odPadu, formou pojízdné sběrny. 
Pojízdná sběrna bude přistavena v ter-
mínu a na těchto stanovištích:

středa 19. října 2022
10,00 - 17,00 hod.  
u obecního úřadu

čtvrtek 20. října 2022
10,00 - 17,00 hod.  

u hangáru na zemědělské ulici

na těchto stanovištích můžete bez-
platně odevzdat nebezPečné odPady 
a vyřazené elektrozařízení: 
- baterie a akumulátory všeho druhu, 

odpady ropných látek nebo jimi zne-
čištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla), 
chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, 
hydroxidy, fotochemikálie), detergenty 
a odmašťovací přípravky, zbytky barev, 
laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně 

nádob, zářivky, výbojky, teploměry, 
prošlé léky a zdravotnický materiál, 
průmyslové hnojiva, zbytky postřiků 
proti škůdcům, nádobky od sprejů, 
televizory, monitory, rádia, chladničky, 
mrazáky, sporáky, jiné elektrozařízení, 
pneumatiky atd.

na těchto stanovištích můžete odložit 
i velkoobjemový odPad:
-  starý nábytek, koberce, krytiny, mat-

race, umývadla, WC mísy apod. 

Sběr nebezpečného odpadu, vyřazeného 
elektrozařízení a velkoobjemového odpadu
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Černé skládky kolem kontejnerů
Černé skládky se už nenacházejí pouze 

v  lese nebo na okraji města či vesnice, 
ale máme je i kolem sběrných míst. Ano, 
i  odpad odložený vedle kontejneru je 
černou skládkou a jeho odložení je pova-
žováno za přestupek. A že jich tady není 
zrovna málo! 

Díky kamerovému systému jsou autoři 
některých těchto přestupků známi, 
a  obec tak s  nimi může zahájit správní 
řízení s pokutou až do výše 50 tisíc korun.

Sběrná místa jsou vybavena kon-
tejnery na papír, sklo, plast společně 

s kovovými obaly, případně textil (u han-
gáru a hřbitova) nebo použité jedlé oleje 
(za obecním úřadem). Do těchto kontej-
nerů nepatří nic jiného. Ostatní odpady 
mají své místo jinde:

co ?? kam ??

vysloužilé drobné elektrospotřebiče 
(žehličky, fény, kuchyňské roboty, friťáky, kávovary, vrtačky, 
brusky..)  

Kontejner ELEKTROWIN naproti obecnímu úřadu 

velké elektrospotřebiče 
(lednice, myčky, pračky, elektrické sekačky, křovinořezy..)                   

FCC Česká republika, Frýdecká 740, Vratimov hangár Václavovi-
ce (zastávka U Slívy) každý první pracovní den v měsíci

objemný odpad 
(nábytek, umyvadla, koberce..)

FCC Česká republika, Frýdecká 740, Vratimov
2 x ročně mobilní sběr

světelné zdroje
(žárovky, zářivky, výbojky)

Pošta Václavovice - malé zdroje 
hangár Václavovice - velké zdroje, každý první pracovní den 
v měsíci

Pneumatiky místa zpětného odběru najdete na www.eltma.cz
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Pozvánka na  
Svatováclavskou pouť  2022

Vážení spoluobčané, Obecní 
úřad Václavovice a Římskokatolická 
farnost Šenov vás srdečně zvou na 
tradiční oslavu svátku sv. Václava – 
patrona České země.

V  úterý 27. září v  17,30 hodin 
vystoupí v  zahradě kostela Jakub 
Smolík s  kapelou. Před koncertem 
zahraje cimbálová kapela Vrzuška 
ZUŠ Vratimov. Čeká nás pohodový 
hudební zážitek, doplněný možností 
kvalitního občerstvení.

Ve středu 28. září bude v 9 hodin 
sloužena slavná mše svatá.

Po mši bude opět možnost pose-
dět v  zahradě kostela, povykládat 
s přáteli s využitím nabídky občer-
stvení za příjemného doprovodu 
cimbálové kapely Vrzuška.

Bohužel letos opět nepřijedou 
kolotoče, jelikož v  době covidové 
někteří provozovatelé atrakcí ukon-
čili svoji činnost.

Diamantová  
svatba

,,Diamanty  jsou věčné. Stejně, jako 
vaše láska, která trvá již 60 let.“

V tomto měsíci oslaví 60 let společ-
ného života manželé Ludmila a Ladi-
slav Ondračkovi z Václavovic.

Ke krásnému jubileu přejeme hodně 
zdraví, pohody a Božího požehnání.

Děti, vnoučata a celá rodina

Významné 
životní  
jubileum

Dne 25. července oslavila 
úctyhodných 90 let paní Terezie 
Frydryšková.

Naší trojnásobné mamince, 
pětinásobné babičce a  šesti-
násobné prababičce přejeme 
do dalších let hodně zdraví, 
pohody, spokojenosti a elánu.

Celá rodina
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FOTBALOVÝ KEMP 2022 – Již šestý ročník !!!

TJ Václavovice – oddíl kopané 
hodnocení sezóny 2021/2022

Fotbalový kemp se stává už tradiční 
prázdninovou akcí pro kluky, ale i holky 
z Václavovice a okolí. 

Letos proběhl již šestý ročník fotba-
lového kempu, který je formou příměst-
ského tábora. Ve dvou turnusech se ho 
zúčastnilo přes 40 fotbalistů. 

Fotbalové kempy byly pojaty jako 
soustředění s cílem zlepšit fyzickou kon-
dici a  fotbalové dovednosti hráčů pří-
pravek a  žáků. Tréninky probíhaly pod 
dohledem zkušených trenérů. 

V  červencovém turnusu měli kluci 
a  jedna statečná dívka možnost zkusit 
trochu jiný systém tréninku pod vede-
ním profesionálních trenérů z  fotba-
lového klubu Frýdek Místek, kterým 
pomáhali Roman Kyška a Ferdinad Šol-
týsek. Součásti červencového kempu 
byly speciální brankářské tréninky pro 
naše malé gólmany.

V  srpnu se dětem věnovali zkušení 
pedagogové a  hlavně fotbalisté tělem 
i  duší Radim Kozel a  Pavel Pojezdala. 

Připravili pro kluky a holky tréninky plné 
her a zajímavých cvičení. 

Prázdniny jsou však především 
o  zábavě, proto naší chlapci a  dívky 
kromě náročného tréninkového pro-
gramu navštívili aquapark na Olešné, kde 
se užili jízdu na tobogánu a  jiné vodní 
radovánky. 

Součástí kempu je již pravidelný výlet 
na hory. V červenci i srpnu jsme vyšli na 
Chatu Filípka. V  cílí nás čekal výborný 
oběd.  Oba výlety jsme absolvovali za 
krásného počasí ve východním okraji 
Moravskoslezských Beskyd. 

Fotbalový kemp byl spolufinancován 
z dotačních fondů Evropské unie-Ope-
rační program zaměstnanost. 

Všem, kteří se podíleli na organizaci 
fotbalového kempu, moc děkujeme za 
jejich práci a už se těšíme na příští prázd-
niny, kdy proběhne již sedmý ročník! 

Zuzana Hranická

muŽi
Naše mužstvo mužů se po celou uply-

nulou sezónu pohybovalo na horních 
příčkách tabulky MěP sk. B  a  v  koneč-
ném pořadí obsadilo 3. místo se 45 body, 
Přípravu na nadcházející sezónu začalo 
mužstvo opět s trenérským duem Lukáš 
Ometák a  Radek Bednář již v  polovině 
července. Pro nadcházející sezónu máme 
ambice hrát opět v  popředí tabulky 
a  tomu se přizpůsobila i  letní příprava 
a  přátelská utkání s  těžkými soupeři 
z vyšších soutěží. Náš kádr byl doplněn 
mladými nadějnými hráči, kteří přišli 
z  dorostu a  také zkušeným kanonýrem 
Zbyňkem Bednářem, který přestoupil ze 
Stonavy (1.A  třída). Věříme, že mužstvo 
bude dostatečně silné na to, aby mělo ty 
nejvyšší ambice. 

Přátelská utkání: Václavovice - Fučík 
Orlová (1.B) 5:3, Václavovice – Petřvald 
(1.B) 0:3, Sedliště (1.B) – Václavovice 2:5

dorost
Naši dorostenci pod vedeném trenérů 

Petra Novotného a  Martina Stavinohy 
obsadili v  tabulce konečnou 7. příčku. 
Toto umístění v krajské soutěži a zisk 39 
bodů je pro naše mužstvo výborným 
výsledkem. Po sezóně skončil na vlastní 
žádost u  mužstva dorostu trenér Petr 
Novotný. Děkujeme mu za dlouholetou 
spolupráci, kdy postupně působil od 
přípravek přes mužstva žáků, až po tým 
dorostu. Realizační tým dorostu doplnil 
trenér Jaromír Sládek, který v minulosti 
působil u  našich mládežnických týmů 

i  mužstva mužů, se kterým dokázal 
postoupit do 1.B třídy. Přejeme novému 
realizačnímu týmu ve složení Martin  Sta-
vinoha, Jaromír Sládek a Roman Ludvík 
(vedoucí mužstva) mnoho úspěchů 
v  nadcházející sezóně krajské soutěže, 
do které vstupuje s velmi mladým hráč-
ským kádrem a věříme, že mužstvo bude 
předvádět atraktivní fotbal a podaří se 
mu soutěž udržet i  pro další soutěžní 
ročníky.

Žáci
V uplynulé sezóně jsme měli přihlá-

šena dvě mužstva žákovské kategorie 
- mladší a starší. Sezóna byla úspěšnější 
pro mladší kategorii pod vedením Fer-
dinanda Šoltýska, která dokázala svou 
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skupinu vyhrát se ziskem 55 bodů. 
Starší žáky trénoval Martin Vítek 
a jeho mužstvo obsadilo 5. příčku se 
ziskem 31 bodů. Oba trenéři budou 
působit u stejných věkových katego-
rií i v nadcházející sezóně a budeme 
hrát opět systémem 6+1, resp. 7+1 na 
šířku hřiště.  

PříPravka
V minulé sezóně jsme měli v kádru 

benjamínků kolem 30 dětí, které byly 
podle věku rozděleny do tří katego-
rií – předpřípravka, mladší přípravka 
a  starší přípravka. Mužstva mladší 
a  starší přípravky se účastnila ost-
ravských soutěží a  krajské zimní 
ligy ve F-M. Významného úspěchu 
dosáhlo mužstvo starší přípravky, 
které dokázalo svou soutěž vyhrát 
s výrazným náskokem a se ziskem 51 
bodů. Mladší přípravka se umístila na 
hezkém 5. místě. U našich nejmlad-
ších fotbalistů však není umístění to 
podstatné, důležitější je jejich radost 
ze hry, nadšení pro sport a  dobrý 
přístup k tréninkům i utkáním. Díky 
práci našich trenérů (Zbyňka Mynáře, 
Davida Bittnera, Petra Vojtka, Kamila 
Kořínka) nám opět vyrůstají nové fot-
balové talenty.

Poděkování:
TJ Václavovice děkuje všem hrá-

čům, trenérům, vedoucím mužstev 
a  činovníkům klubu za odvedenou 
práci v uplynulé sezóně. Dále bychom 
rádi poděkovali za podporu kopané 
našim sponzorům, dobrovolníkům 
z  řad fanoušků a  především Obec-
nímu úřadu Václavovice. Doufáme, že 
dobrá spolupráce bude pokračovat 
i v příští fotbalové sezóně. Kdo chce 
pomoci kopané v  naší obci, bude 
výborem TJ Václavovice uvítán. 

S našimi fanoušky se těšíme se na 
brzkou shledanou při podzimních 
fotbalových utkáních. 

Pro nejvěrnější fanoušky budeme 
mít opět připraveny „pernamentky“ 
s bulletinem na celou sezónu za zvý-
hodněnou cenu.

Zachovejte i nadále přízeň václa-
vovické kopané.

TJ Václavovice – oddíl kopané

Mužstva starší přípravky, mladších 
žáků a starších žáku měly v pátek 17. 6. 
v  odpoledních hodinách „závěrečný“ 
trénink, který je již tradičně spojen 
s  utkáním proti rodičům. Za krásného 
slunečného počasí naši hráči změřili 
síly se svými tatínky a  zahráli si proti 
nim utkání na třech hřištích. Tatínci sice 
bojovali statečně, ale kluci měli jasnou 
převahu v držení míče, střelách na bránu 
a hlavně gólech. 

Odpoledne se vydařilo a  po fotba-
lových výkonech přišlo na řadu občer-
stvení, které z  velké části připravily 
mamink y. Následovalo hodnocení 
úspěšných výkonů a výsledků uplynulé 
sezóny. A že bylo co hodnotit! 

Hráči starší přípravky a  mladších 
žáků vybojovali první místo v  soutěži 
a  to si zasloužilo pořádnou oslavu. 
Kluci dostali pohár, medaile, speciální 
mistrovské čepice a také dort. Nezapo-
mnělo se ani na trenéry, kteří byli oce-
něni tekutým darem. Kluci také poděko-
vali panu Kyškovi, který se stará o hřiště, 
dresy, balóny a hlavně je vždy v zápase 
povzbuzuje. 

Starší žáci vybojovali letos krásné 5. 
místo ve velmi těžké skupině, a proto i jim 
patří uznáni za jejich práci a bojovnost. 

Děkujeme hráčům i rodičům za účast, 
bylo to opravdu vydařené sportovní 
odpoledne. Na všechny se těšíme v nad-
cházející fotbalové sezóně.

Ukončení sezóny  
přípravky a žáků

Starší přípravka - 1. místo

Mladší žáci - 1. místo Starší žáci - 5. místo
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Rozpis zápasů - podzim 2022
datum a čas domácí hosté soutěž

20.08.2022 14:00 vendryně václavovice dasyn krajská soutěž dorost sk. b

20.08.2022 16:30 Petřkovice Václavovice MěP muži

27.08.2022 14:15 Václavovice Frýdlant n.O. DASYN Krajská soutěž dorost sk. B

27.08.2022 16:30 Václavovice Slovan Ostrava MěP muži

31.08.2022 16:30 Heřmanice "B" Václavovice MěP mladší žáci (7+1) sk. B

03.09.2022 09:00 Lokomotiva Ostrava Václavovice MěS starší žáci (6+1)

04.09.2022 10:30 Vratimov z.s. "B" Václavovice MěP muži

04.09.2022 13:30 Jablunkov Václavovice DASYN Krajská soutěž dorost sk. B

09.09.2022 16:30 Václavovice Pustkovec MěP mladší žáci (7+1) sk. B

10.09.2022 10:00 Václavovice Hlubina "B" MěS starší žáci (6+1)

10.09.2022 13:45 Václavovice Český Těšín DASYN Krajská soutěž dorost sk. B

10.09.2022 16:00 Václavovice Hošťálkovice MěP muži

14.09.2022 16:30 Vratimov Václavovice MěS starší žáci (6+1)

14.09.2022 17:00 Václavovice Kopřivnice DASYN Krajská soutěž dorost sk. B

17.09.2022 13:00 Příbor Václavovice DASYN Krajská soutěž dorost sk. B

18.09.2022 10:00 Rychvald Václavovice MěP mladší žáci (7+1) sk. B

18.09.2022 15:30 Brušperk "B" Václavovice MěP muži

23.09.2022 16:30 Václavovice Lhotka MěP mladší žáci (7+1) sk. B

24.09.2022 10:00 Václavovice Krásné Pole MěS starší žáci (6+1)

24.09.2022 13:15 Václavovice Fryčovice DASYN Krajská soutěž dorost sk. B

24.09.2022 15:30 Václavovice Dolní Lhota MěP muži

28.09.2022 10:00 Pustkovec Václavovice MěS starší žáci (6+1)

28.09.2022 15:30 Šenov Václavovice MěP muži

28.09.2022 17:00 Hrabová Václavovice MěP mladší žáci (7+1) sk. B

01.10.2022 10:30 Hrabová Václavovice MěS starší žáci (6+1)

01.10.2022 15:00 Michálkovice Václavovice MěP muži

02.10.2022 14:00 Dobrá Václavovice DASYN Krajská soutěž dorost sk. B

07.10.2022 16:30 Václavovice Šenov MěP mladší žáci (7+1) sk. B

08.10.2022 10:00 Václavovice VOLNO MěS starší žáci (6+1)

08.10.2022 12:45 Václavovice FK Frýdek-Místek B DASYN Krajská soutěž dorost sk. B

08.10.2022 15:00 Václavovice Markvartovice MěP muži

15.10.2022 10:00 Rychvald Václavovice MěS starší žáci (6+1)

15.10.2022 10:00 Šenov Václavovice MěP mladší žáci (7+1) sk. B

15.10.2022 12:30 Staré Město Václavovice DASYN Krajská soutěž dorost sk. B

15.10.2022 15:00 Koblov Václavovice MěP muži

21.10.2022 16:00 Václavovice Baník Ostrava - dívky MěP mladší žáci (7+1) sk. B

22.10.2022 10:00 Václavovice Dolní Lhota MěS starší žáci (6+1)

22.10.2022 14:30 Hrušov Václavovice MěP muži

23.10.2022 10:00 Vlčovice Václavovice DASYN Krajská soutěž dorost sk. B

27.10.2022 16:00 Koblov Václavovice MěS starší žáci (6+1)

28.10.2022 16:00 Lhotka Václavovice MěP mladší žáci (7+1) sk. B

29.10.2022 12:15 Václavovice Mořkov DASYN Krajská soutěž dorost sk. B

29.10.2022 14:30 Václavovice Polanka "B" MěP muži

04.11.2022 14:30 Václavovice Hrabová MěP mladší žáci (7+1) sk. B

05.11.2022 10:00 Václavovice Polanka "B" MěS starší žáci (6+1)

05.11.2022 14:00 Václavovice Pustkovec MěP muži

06.11.2022 11:30 Bystřice Václavovice DASYN Krajská soutěž dorost sk. B
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V okrajové oblasti lesa Bobčok vysadil náš Myslivecký spo-
lek Václavovice v květnu 2022 cca 46 stromů ( plané jabloně, 
hrušně, třešně, oskeruše, jedlé kaštany a ořechy ) a 45 keřů 
( rakytník, šípek, hloh). Takto vzniklý remízek bude sloužit 
nejen jako atraktivní potrava pro zvěř, ale pro všechny živo-
čichy v dané oblasti. Dále podpoří zadržování vody v krajině 
a keřová část jako kryt a klidová zóna.

Hlavním cílem bylo také zapojení dětí a rodičů Vratimovské 
základní školy  do této výsadby, aby si děti řekly „ty stromy 
jsem vysadil já“ a  mohly se na ně kdykoliv přijít podívat. 
Vytrhli jsme je tak od počítačů a  tabletů, aby nežily jen ve 
svém virtuálním světě.

Tyto stromy a  keře byly vysazeny díky grantovému pro-
gramu ŠKODA stromky.

Ing. Ivan Hoch, předseda spolku

Osmý ročník Rockle je minulostí, proto 
mi dovolte pár slov k této již tradiční akci.

Návštěvnost Rockle rok od roku 
stoupá, letos odhadujeme zhruba tisíc 
zájemců a věříme, že tento trend bude 
pokračovat. Víme, že krásné a jedinečné 
prostory, v  nichž se akce pořádá, jsou 
omezené, ale máme připravené řešení 
i pro případ většího zájmu vás – diváků. 
Již letos jsme přidali stánek s  pivem, 
abyste nemuseli čekat dlouhou frontu 
a  byli na akci spokojeni. Také stánek 
s jídlem byl větší než vloni a kromě času 
kolem 8 hodiny večer bylo vše bez dlou-
hého čekání. 

Za organizační výbor tímto děkuji za 
pomoc všem, kteří se zapojují jak do pří-
prav, tak v průběhu akce.

Přípravy akce probíhají již rok předem, 
pódium a  zvukaře na rok 2023 máme 
objednané již nyní. Velkou část vystupu-
jících také. 

Vždy se snažíme sestavit skupiny 
tak, aby si každý návštěvník našel tu 
svou, která se mu nějakým způsobem 
líbí. Důraz je také kladen na to, aby se 
mohly představit především skupiny 
místní, tedy z nejbližšího okolí. Věřte mi, 
že kromě slovenské skupiny Eufory byl 
vždy v kapele někdo z Václavovic či blíz-
kého okolí.

Václavovická Rockle vznikla původně 
jako oslava fotbalistů Václavovic, kteří 
v roce 2014 slavili 70 let od svého zalo-
žení klubu. Akce byla samozřejmě daleko 
menší, ale sklidila velký ohlas, tak bylo 

Děti sází stromečky  
pro daňky i srnečky

Václavovická Rockle 2022
DEUTSCHUNTERRICHT 

EVA SCHMIDTOVÁ

Nevyhovuje vám výuka  
jazyků v kurzech  
s velkým počtem  

posluchačů?

Nabízím individuální výuku 
německého jazyka 

pro jednotlivce. Intenzivní 
výuku dopoledne 

i odpoledne, doučím vaše děti. 

evuleschmidt@seznam.cz,

tel.č. 775 386022

inzerce
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navázáno spojení s  SDH Václavovice 
(hasiči) a SRPŠ Václavovice.

Bohužel pro nedostatek personálu 
s  námi po třech letech společného 
a  výborně fungujícího trojspolku pře-
stala SRPŠ Rockli pořádat, ale nadále nám 
alespoň vychází vstříc při zapůjčení věcí 
movitých, či prostor, které jsou primárně 
určeny spíše k výuce a odpočinku a niko-
liv k pořádání Rockových festivalů. Také 
z doby spolupráce vzešel náš jedinečný 
název Václavovická Rockle, který vymys-
lela tehdejší předsedkyně SRPŠ Monika 
Marinová.

Jelikož se akce stávala stále oblíbe-
nější, byli jsme nuceni vytvořit sdružení, 
které se nazývá stejně jako samotná akce 
- Václavovická Rockle z.s.. Mnozí si možná 
myslíte, že nyní již peníze vydělané na 
akci putují do soukromé kapsy, ale opak 
je pravdou. Veškerý zisk, který Rockle 
vydělá (pokud ho vydělá), je spravedlivě 
rozdělen mezi organizátory, kterými jsou 
SDH Václavovice a TJ Václavovice a to rov-
ným dílem.

Nemohu také nezmínit, že akce by 
nebyla bez vstupného, které je u  nás 
pouze dobrovolné, vůbec uspořáda-
telná. Proto děkuji všem sponzorům 
a hlavně obci Václavovice za podporu jak 
finanční, tak i  materiální. Většina spon-
zorů je pak z  řad místních podnikatelů 
a nadšenců, kterým patří také jedno velké 
poděkování. 

Pokud vás akce Václavovická Rockle 
baví, budeme rádi, když nám zachováte 
přízeň a přijdete i na příští ročník, jehož 
přípravy jsou již nyní v plném proudu. Při 
plánování dovolených a  letních aktivit 
tedy nezapomeňte, že ta nejlepší rocková 
akce v okolí Václavovic se připravuje na 
22. 7. 2023.

Za tým Václavovické Rockle 
Jan Kuchař

» přihlášky k ZP MV ČR
» přehledy OSVČ
» bonusové programy
» informace

Potřebujete poradit, 
odevzdat nebo 

vyzvednout 
formulář?  

Už nemusíte do jiného města. 
Navštivte naše kontaktní místo 

na Poště partner  

 Václavovice 

Přihlaste se k nám
do 30. září 2022

Pošta partnerVáclavovice Obecní 367

PP_3Q_2022_OV_vaclavovice_A4vyska.indd   1 13.07.2022   14:13

sponzoři:

SCcom.cz,  Winner group, Kobi 
elektro, Motozem, Restaurace 
na Rychtě, Obec Václavovice, 
SDH Václavovice, TJ Václavovice, 
Zahrady Hanyz,  Asteziz, Šenov 
NET, Autodoprava Antonín Turčín, 
Futurum OSTRAVA, Rybízák,  Rec-
man,  Stavby Ometák,  BkB Metal.

inzerce
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ROZTANČENÝ 
PODZIM 2022

WWW.TANECVSENOVE.CZ 776 180 447

KURZY SPOLEČENSKÝCH TANCŮ

LATINO FIT DANCE

TANEČKY PRO DĚTI

pořádná dávka energie

pro děti od 6 let

samba, chacha, tango, waltz...


