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Aktuality z obce

Výsledky  
zářijových  
voleb
Ve dnech 23. - 24. září 2022 
se i  V  naší obci konaly 
Volby do obecního zastu-
pitelstVa. za sdružení 
nezáVislých kandidátů 
Václ aVoVice byli jako 
zastupitelé zVoleni:

1. Ing. Magda Pustková
2. JUDr. René Vašek
3. Antonín Novotný 
4. Ing. Tomáš Červený
5. Ing. Bohumil Holečko
6. Vladimír Pastrňák
7. Ing. Jan Hrazdílek
8. Aleš Toman
9. Ing. Petr Novotný
10. Markéta Jirásková
11. Radomír Krištof
12. Ing. Tomáš Havlásek
13. Ing. Vendula Jakubowská
14.  Ing. Pavla Tmějová
15.  Ing. Tomáš Sembol                                                                                           

Z  řad zastupitelů byl volen sta-
rosta obce, kterým se stal René 
Vašek a místostarosta obce Antonín 
Novotný. Oba budou funkce vyko-
návat jakožto uvolnění zastupitelé, 
tzn. na plný úvazek. Radu obce 
Václavovice bude kromě starosty 
a místostarosty tvořit Magda Pust-
ková, Tomáš Červený a   Bohumil 
Holečko. Zastupitelstvo zřídilo jako 
své poradní orgány pět výborů, a to:

•	 finanční výbor – předseda  Tomáš 
Červený

•	 kontrolní výbor – předseda Jan 
Hrazdílek

•	 kulturní výbor – předsedkyně 
Markéta Jirásková

•	 výbor pro občanské záležitosti 
– předsedkyně Magda Pustková

•	 výbor pro ochranu životního 
prostředí - předseda Aleš Toman 

Slovo starosty
Milí spoluobčané,

ve středu 19. října 2022 jsem byl zvolen 
starostou naší obce. Dlouholetá starostka 
paní Magda Pustková se rozhodla dále 
v  této funkci nepokračovat, ale z  veřej-
ného života samozřejmě nezmizí a bude 
svou aktivitou a erudicí nadále přispívat 
rozvoji obce, byť z jiných pozic. Chtěl bych 
poděkovat za důvěru, která mi byla dána 
s tím, že je pro mě opravdu ctí být staros-
tou Václavovic. Tuto pozici beru tak, že 
jsem součástí týmu všech občanů naší 
obce a že nám jde o společnou věc, aby 
se nám tady žilo co nejlépe.

Budu pochopitelně rád, když kdokoliv 
z Vás občanů přijde s návrhem, jak spo-
lečné soužití u  nás ještě vylepšit. Proto 
neváhejte se na mě obracet s jakýmikoliv 
připomínkami nebo návrhy, ať už osobně, 
telefonicky 778 762812 nebo e-mailem 
starosta@obecvaclavovice.cz.

Dovolím si jen pár slov k  mé osobě. 
Je mi 47 let, jsem vystudovaný právník 

a v podstatě celou mou profesní kariéru 
se pohybuji ve veřejném sektoru. Již asi 
15 let aktivně vypomáhám s  rozvojem 
obce, nejdříve jako předseda přestup-
kové komise, později jako radní a  neu-
volněný místostarosta. Se dvěma svými 
dětmi bydlím v ulici V Kolonii.

Přeji Vám všem příjemné barevné pod-
zimní dny.

René Vašek

Poděkování bývalé starostky
Milí spoluobčané,

děkuji vám za příkladnou spolupráci 
v  uplynulých dvaceti letech, kdy jsme 
společně pečovali o naši obec. Dařilo se 
investovat do infrastruktury – rozšířila se 
kanalizační i vodovodní síť, postavily se 
nové chodníky, opravily a vybudovaly se 
cesty, opravily se obecní budovy, zasadilo 
se hodně stromů a  také jsme si užívali 
bohatého spolkového života.

To, co považuji za důležité je, že byla 
vytvořena koncepce rozvoje obce. Máme 
zpracovanou studii postupné přeměny 
centra obce kolem Frýdeckého potoka. 
Všechny naše kroky byly vždy přijaty na 
základě dohody a  společné vůle zastu-
pitelů, na základě naslouchání námětům 
občanů. Vzhledem k této skutečnosti si 
dovoluji doufat v  plynulé pokračování 
nastoleného směru. Určitě dojde ke změ-
nám a  úpravám, ale to je právě projev 
životaschopnosti plánů. Základní okruh 
je dán širokou shodou, v  rámci které 

může a má docházet ke změnám. Nyní 
je čas pustit čerstvý vítr do plachet a já 
se na to těším.

Ještě jednou děkuji za vaši podporu, 
inspiraci a spolupráci.

Vaše Magda Pustková  
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Informace o plánované rekonstrukci ul. Frýdecká 
v k.ú.  Václavovice – změna termínu

Z důvodu neuspokojivého stavebně-
technického stavu vozovky a  zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu na frek-
ventované ulici Frýdecká bude v příštím 
roce Správou silnic Moravskoslezského 
kraje zahájena rekonstrukce vozovky 
a navazujících stavebních objektů, které 
se na silnici II/473 ulice Frýdecká v obci 
Václavovice nacházejí. 

Přesněji se tedy jedná o úsek od křižo-
vatky s ulicí Tichá v Šenově po konec obce 
Václavovice. Rekonstrukce bude rozdělena 
do dvou fází.

V 1. fázi bude úplně uzavřena silnice 
II/473 v úseku od křižovatky s ulicí Tichá 
v Šenově po křižovatku s ulicí Vratimovská.

V  2. fázi bude úplně uzavřena sil-
nice II/473 v úseku od křižovatky s ulicí 
Vratimovská (včetně) po konec obce 
Václavovice.

V  rámci stavby budou nově vybudo-
vány autobusové zálivy včetně nástu-
pišť a přístupových chodníků, výstavba 
opěrné zdi včetně prodloužení stávají-
cího chodníku v blízkosti křižovatky s ulicí 
Tichá v Šenově, směrová úprava oblouku 
v místě napojení ulice Ve Forotě, rekon-
strukce propustků, silničního odvodnění 
komunikace, zpevnění okraje komunikace 
včetně úprav jednotlivých sjezdů a napo-
jení rodinných domků. Rekonstrukcí dojde 
ke zlepšení stavebně-technického stavu 

vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu na průtahu městem Šenov u Ost-
ravy a obcí Václavovice.

Práce spojené s rekonstrukci vozovky 
a  navazujících objektů budou prová-
děny v době od 1. března 2023 s dobou 
trvání do cca 31. května 2023. Samotný 
termín zahájení a ukončení stavby bude 
však závislý na celkové délce zimního pře-
rušení stavby a příznivých klimatických 
podmínkách. 

Další informace včetně popisu objízd-
ných tras budou zveřejněny v dostateč-
ném předstihu před zahájením vlastních 
prací.

Dobro v každém vánočním dárku  
Kdysi využila pomoci, teď sama pomáhá nákupem

Před několika lety pečoval Mobilní 
hospic Ondrášek o  její maminku Karlu. 
Od té doby je Veronika jeho pravidelnou 
dárkyní. Zapojuje se také do Vánočního 
Tržiště radosti, protože dárky pořízené 
tam umožňují nevyléčitelně nemocným 
lidem strávit Vánoce se svou rodinou.

Je to 6 let, kdy Veroničina 
sestra Monika doma pečo-
vala o  maminku a  Mobilní 
hospic Ondrášek jí i  celé 
rodině poskytoval odbor-
nou zdravotní i  psychoso-
ciální pomoc. „Možnost, 
že maminka byla v  péči 
MH Ondrášek, bylo to nej-
lepší, co ji mohlo potkat 
a  mohla nakonec zemřít 
doma v  kruhu celé rodiny. 
Sestřičky byly úžasné. Byly 
u maminky až do poslední 
minuty, kdy pak sestře 
pomohly se vším ostatním,“ 
vzpomíná Veronika. Ta by 
teď ráda pomohla ostatním, 
kteří se ocitnou v podobné 
situaci. Proto podporuje 
Ondrášek pravidelně finanč-
ním darem a ona i její rodina 
vkládá a nakupuje dárky na 

Vánočním Tržišti radosti. Na Tržiště lidé 
darují věci, poukazy nebo služby, aby 
podpořili dobrou věc. Najdete tam napří-
klad lístky do divadel, domácí cukroví či 
vánočky, lyžování s profesionálním trené-
rem i náramky z minerálů. Vy tak můžete 
pořizovat vánoční dárky pod stromeček, 

u  kterých se radost násobí. Potěší vaše 
blízké i naše pacienty. Celý výtěžek totiž 
umožní umírajícím lidem strávit svátky 
doma se svou rodinou. „Do Tržiště radosti 
se zapojuje i teta Lucka, sestra maminky, 
spolu s Babincem -Klubem žen z Horních 
Domaslavic. Jsou pravidelnými dárci. Vyrá-

bějí například vánoční svícny 
a  háčkované věci.“ Babinec 
se účastní i dalších akcí, které 
Ondrášek pořádá. Kdykoli 
je požádáme, vždy ochotně 
pomůžou.

Veronika na Tržišti využila 
možnosti „Daruji a nic nechci“. 
„Na Tržišti radosti nakupuji 
každý rok, ale pouze v sekci 
‚Daruji a nic nechci‘, kdy jsem 
si vždy ‚kupovala mamku‘, 
jak jsem tomu říkala. Jeli-
kož v možnosti ‚Chci darovat 
jeden den péče‘ je její fotka.“

Podívejte se na Vánoční 
Tržiště radosti a dejte 
vašim dárkům hlubší 

význam.

www.trzisteradosti.cz
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SRPŠ při ZŠ a MŠ Václavovice Vás srdečně zve od 17 h na školní hřiště

SVATOMARTINSKÝ 
LAMPIONOVÝ PRŮVOD

na

Pozvánky
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Diamantová  
svatba

„Skutečné manželství je zvláštní 
směs lásky, přátelství, smyslnosti 
a úcty.“

Dne 15. prosince 2022 oslaví 
60. let společného života manželé 
Zdeněk a Naděžda Sládkovi.

Do dalších let přejeme hodně 
zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.

Blahopřání
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Podzimní akce Dýňování
Oranžové buclaté dýně patří neod-

myslitelně k  podzimu, a  tak se není 
čemu divit, že akce s názvem Dýňování, 
pořádaná SRPŠ, opět přilákala obrovské 
množství tvorbychtivých dětí a rodičů. 
Vyrobené dýňové lucerny se nesly 
v  duchu strašidelném i  veselém. Celé 

odpoledne doplnila pohádková stezka 
s tajenkou, drakem a odměnou a foto-
koutek v  podmanivém selském stylu. 
Bohaté občerstvení, slunečné počasí 
a  večerní oheň podtrhly příjemnou 
tajemnou atmosféru celého dne. Tradice 
vydlabávání dýně do podoby děsivých 

obličejů má své kořeny v Irsku, kde tuřín, 
řepa a dokonce i brambory byly vyřezá-
vány do prapodivných obličejů a  měly 
v tuto kouzelnou noc zastrašit zlé duchy. 
Ve Václavovicích však natolik zdomác-
něla, že se už nyní můžeme společně 
těšit na příští ročník.

Spolky
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Voda, kam se podíváš
Máme za sebou projektový den na 

téma VODA. My už víme, že je vzácná, 
protože ji svou činností v přírodě znehod-
nocujeme. Vyzkoušeli jsme si pokus, aby-
chom dokázali, že voda mění skupenství 
a  koluje ve velkém a  malém koloběhu. 
Dozvěděli jsme se, že během dne může 
průměrná spotřeba vody dosáhnout 90 
litrů na jednoho človíčka. To už je důvod 
být ostražitý a  snažit se vodu šetřit. 
Jakými způsoby? Můžeme místo napuš-
tění svého bazénu zajít párkrát za sezonu 

na koupaliště, můžeme 
využívat vodu dešťovou 
k  zalévání zahrádky, také 
se nabízí využití tzv. šedé 
vody a  neméně důležitá 
je možnost využití sprchy, 
při které spotřebujeme 30 
l  vody namísto napuštění 
plné vany, která pojme 100 l vody. Pokud 
vás téma voda zajímá, doporučujeme 
zhlédnout pořad Nezkreslená věda. Na 
procházce po okolí školy jsme vodu 

pozorně zkoumali. Přišli jsme na rozdíly 
u vody v potůčku a v rybníku. Vše jsme 
pak vyjádřili v příběhu kapky vody, kterou 
jsme si vytvořili metodou pětilístek. Tak 
teď u nás malinko prší, ale tak nějak hezky.

Návštěva  
z Paskova

V pátek 14. října. 2022 k nám přijeli strávit 
příjemné dopoledne žáci 7. ročníku ZŠ Paskov. 
Jednalo se o výměnnou návštěvu z projektu 
Regionu Slezská brána. Naši páťáci si připra-
vili prezentace o  zajímavých místech, která 
chtěli kamarádům z  Paskova ukázat. Začali 
jsme základními informacemi o  obci. Velký 
úspěch měla prohlídka rekonstruované školy. 
Paní starostka nám umožnila vstup do kostela 
sv. Václava. Představili jsme také kapličky na 
Kopťově a Potoční, Ryninku či větrný mlýnek. 
Setkání končilo u myslivecké chaty přednáš-
kou pana Lajčoka a obědem pro naše hosty. 
Kamarádi, zase někdy ahoj!

Základní škola
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Malý zázrak v deštivém září
Letošní první školní měsíc v podstatě 

propršel a pršelo i v úterý 27. září, v den 
koncertu v  rámci oslav svátku svatého 
Václava. Pořadatelé byli nešťastní, i když 
uspořádání pódia a hlediště pod stany 
výborně řešilo i „mokrou variantu“. Ale 
zázraky se dějí, obzvlášť v době svato-
václavských oslav. Těsně před zaháje-
ním koncertu přestalo pršet, a tak v 17 
hodin zahájila podvečer dívčí cimbálová 
muzika Vrzuška paní Kamily Bodnárové 
ze Základní umělecké školy Vratimov 
takřka pod modrým nebem. I  když se 
diváci teprve pomalu scházeli, hledali si 
místa a pohovořili se známými, Vrzuška 
svým skvělým výkonem příchozí zau-
jala a získala si jejich pozornost natolik, 
že se postupně přidávali ke zpívajícím 
dívkám a ty odcházely za spokojeného 
potlesku publika. 

Po půl šesté nastoupil zpěvák a kyta-
rista Jakub Smolík se svojí skupinou Zlatí 
paroháči. Hned s prvními písničkami zís-
kal kontakt s posluchači. Ve svém reper-
toáru má spoustu známých hitů, a tak si 
mohli přítomní nejen zazpívat, ale Jakub 
Smolík je brzy vyzval i k tanci. A protože 
václavovické publikum je na koncertech 
vždy velmi spontánní, vstřícné a  vřelé, 
ochotně vyslyšelo zpěvákovu výzvu 
a  koncert končil v  roztančené atmo-
sféře. Jakub Smolík nehlídal čas a  na 
přání posluchačů ochotně přidával další 
písničky k poslechu a k tanci. Z nebe už 
nespadla jediná dešťová kapka, a  tak 
příjemný večer pokračoval do pozdních 
hodin po odchodu kapely.

Úplně jinou atmosféru měla sváteční 
středa. V devět hodin začala slavnostní 
mše, která byla pro všechny přítomné 
překvapením. Farář magistr Petr Okapal  
představil otce Jozefa Durkota, zástupce 
řeckokatolické církve. Otec Petr Okapal 
a  později také otec Jozef zmínili spo-
lečné znaky obou církví – obě jsou sou-
částí katolické církve, největší organizo-
vané skupiny v křesťanství. To považuje 
za svou hlavu Ježíše Krista a v čele kato-
lické církve stojí římský biskup - papež. 
Katolická církev se skládá ze čtrnácti 
církevněprávních samostatných církví, 
z  nichž největší je římskokatolická cír-
kev a jednou další je právě církev řecko-
katolická. Ta užívá byzantskou liturgii. 
Většina přítomných asi poprvé zažila 
řeckokatolickou bohoslužbu, během 

které si uvědomovala mnoho rozdílů od 
římskokatolické mše. Byl to velmi neob-
vyklý, ale rozhodně zajímavý zážitek, 
který dal mnohým přítomným podnět 
k přemýšlení.

Do reality vrátil návštěvníky obřadu 
čilý ruch před kostelem, zpříjemněný 
cimbálovou kapelou Vrzuška a oslazený 
výbornými koláči.

I když letos chyběly pouťové atrakce, 
oba dny svátku svatého Václava se vyda-
řily a  staly se příjemnou a  důstojnou 
oslavou našeho patrona.

JaFo, foto Vladimír Lipina
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VYHRÁLI JSME!
Dovolte mi, abych se s  vámi podělil 

o  radost z  velkého úspěchu nejen pro 
naši firmu, ale i pro obec a Základní školu 
ve Václavovicích. V celorepublikové sou-
těži zelených střech jsme se zelenou stře-
chou, kterou jsme realizovali na budově 
Základní školy ve Václavovicích, obsadili 
první místo v kategorii extenzivní stře-
cha. Je to opravdu veliký úspěch, když 
porota, složená ze samých odborníků 
z řad stavebních dozorů, zahradnických 
profesionálů a odborníků z Ministerstva 
životního prostředí vyhlásí jako nejlépe 
zrealizované dílo právě střechu na ZŠ ve 
Václavovicích. 

Děkuji tímto všem, kteří se přičinili 
o  to, aby střecha nebyla plechová, ale 
zelená. Trend zelených střech v  celé 
republice je na vzestupné úrovni, navíc 
jsou zelené střechy zahrnuty do pro-
gramu Nová zelená úsporám, a je tedy 

možno čerpat dotaci na jejich zhotovení. 
Mezi hlavní výhody patří snížení okolní 
teploty v  letním období, snížení hluč-
nosti i prašnosti a v zimním období také 
zlepšení tepelně izolačních vlastností 
střešního pláště. Také dochází k  zlep-
šení biodiverzity, kdy je střecha opravdu 
živá a hemží se různými živočichy, kteří 
by na klasické střeše nemohli existovat. 
O  to víc jsem rád, že i děti vše mohou 
z  oken vyšších pater sledovat a  snad 
alespoň některým to prohloubí vztah 
k přírodě a uvědomí si, že Země je jen 
jedna a musíme se o ni starat a chránit ji.

Více informací o zelených střechách, 
o  tom, co znamená intenzivní nebo 
extenzivní a  o  všech dalších podrob-
nostech lze načerpat na www.zelene-
strechy.info.

Za realizační firmu ZAHRADY HANYZ 
s.r.o. ještě jednou děkuji za spolupráci 

obecním zastupitelům, především však 
starostce Ing. Pustkové, dále projek-
tantce arch. Liškutinové, stavební firmě 
Grigar s.r.o., stavebnímu dozoru Ing. 
Kovaříkovi a také RNDr. Mgr. Novákovi, 
řediteli základní školy. Tedy všem, kteří 
se nebáli a  tuto zelenou střechu nám 
dovolili zrealizovat.

Jan Kuchař  

TJ Václavovice

Staňte se partnerem oddílu kopané  
TJ Václavovice z.s.

Byli bychom velmi rádi, kdybychom 
ve vás našli našeho partnera, který by 
nám pomohl s financováním klubu nebo 
jednotlivých mládežnických celků. Naše 
finanční příjmy jsou velmi omezené. 
I  když nám obec Václavovice každým 
rokem přispívá na provoz oddílu nema-
lými prostředky, za což jim patří dík, 
bohužel tato částka nedokáže pokrýt 
výdaje klubu. V  současné době máme 
v oddílu 7 mužstev od nejmenších benja-
mínků přes přípravky a žákovská mužstva 
až po dorostenecké mužstvo a nejstarší 
mužstvo mužů. Zajistit provoz těchto 
družstev stojí značné peněžní částky. 
Chtěli bychom vychovávat kvalitní spor-
tovce, kteří budou dobře reprezentovat 
náš klub i  naši obec. Vy nám můžete 
pomoct na této náročné cestě, kde je 
třeba nejen úsilí našich trenérů a funkci-
onářů, ale také finanční podpory podni-
katelů naší obce a blízkého okolí.

Nehledáme pouze sponzory, kteří nám 
poskytují finanční částky, ale hledáme 

i firmy nebo dobrovolníky, kteří se mohou 
podílet na opravách a rekonstrukci fotba-
lového areálu, např. rekonstrukci interiéru 
budovy, zlepšení vybavení kabin hráčů 
a zkvalitnění diváckého zázemí.

Hledáme partnery ze všech odvětví, 
kteří tímto způsobem mohou úspěšně 
prezentovat své výrobky, zboží nebo 
služby které poskytují.

za spolupráci nabízíme:
- umístění reklamy na dresech hráčů
- umístění reklamní plachty, banneru 

v areálu klubu - rozměry dle dohody
- zviditelnění vaší firmy na našich webo-

vých stránkách
- uvedení loga firmy v bulletinu, vydáva-

ném k jednotlivých domácím zápasům
- vyhlášení firmy jako sponzora divácké 

soutěže losované o přestávce utkání
- umožníme vám prezentaci vaší firmy, 

značky či výrobku o přestávce utkání

- našim partnerům nabízíme pronájem 
hrací plochy

- další možnosti reklamy dle dohody 
a potřeb partnera

Veškeré návrhy na sponzoring s vámi 
projednáme osobně a přizpůsobíme naší 
nabídku vašim požadavkům.

Pokud budete mít zájem získat více 
informací nebo se sejít k osobní konzul-
taci, kontaktujte nás na níže uvedených 
telefonech nebo e-mailových adresách: 

Jan Kuchař – předseda  
telefon: +420 603 412 003
e-mail: hanyz@seznam.cz
www.fotbalvaclavovice.cz

Lukáš Ometák – místopředseda
telefon: +420 724 573 269 
e-mail: ometak1@seznam.cz 

Martin Vítek  - jednatel
telefon: +420 775 718 095
e-mail: vitek@itprime.cz
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Informace o možnostech řešení a kontakty na pomáhající 
organizace a sociální pracovníky vám poskytne

Nebo navštivte pracovníky na úřadu v místě vašeho 
bydliště. Zprostředkují vám kontakt na sociální pracovníky, 
kteří můžou přijít za vámi i domů. 

SOCIOPOINT
místo prvního kontaktu

Volejte zdarma: 800 700 650
Přijďte osobně do budovy Nové radnice 
Prokešovo náměstí 8, Moravská Ostrava 

PO 8.00–17.00

ÚT 8.00–12.00

ST 8.00–17.00

ČT 8.00–16.00

PÁ 8.00–12.00

Nemáte dost peněz na zaplacení 
nájmu, plynu nebo elektřiny? 
Platíte vysoké zálohy 
a chybí vám peníze?
Požádejte o příspěvek na bydlení
Pomůžou vám sociální pracovníci!
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VÝLOV RYBNÍKU
PRODEJ ŽIVÝCH RYB

kapr, amur, tolstolobik, pstruh, štika, sumec, lín a jiné

Výlov a prodej: 19. 11. 2022 od 8.00 - 16.00 hod.
Naproti mlýnu v Šenově - ul. U rybníků (pod ČSAD rybník u hlavní cesty).

Ryby zabíjíme, kucháme a stahujeme. Občerstvení u výlovu zajištěno.

Tel.: 739 522 911www.prodejrybsenov.cz

POJIŠŤOVACÍ KANCELÁŘ

radniční náměstí 30, nákupní středisko šenov

po  8,30 – 11,30 14,00 – 17,00

Út   13,00 – 15,00

st  8,30 – 11,30 14,00 – 17,00

Čt   13,00 – 17,00

pá 8,00 – 11,00 
lze domluvit individuální schůzku.
ivana klegová – poradce expert, tel: 776790159
aktuálně zlevněné povinné ručení na motocykly!!!

X-tRA HAIR StuDIO VERONIquE
DÁMSKé - PÁNSKé  

- DětSKé  KADEŘNICtVÍ

Šenovská dopravní společnost 288, Šenov

Chcete změnu image? Rádi vám ji poskytneme.

Akce listopad sleva 10 procent na melírování. 
Těšíme se na vás. U nás nečekáte!

Tel.č.: 776 416 694

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.: 775 386 022


