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Vážení spoluobčané,

blíží se doba dovolených a to je doba, kdy 
se chystáme k  nabírání nových sil, abychom 
zvládli tu naši uspěchanou dobu. Málo, že si 
sami zrychlujeme život, ještě i to počasí nám vše 
posunulo o 40 dní dopředu. Takže co se týká 
počasí, vidíme trochu do budoucnosti. A jaká 
je budoucnost naší obce?

Věřím, že se nám podaří dokončit do pod-
zimních komunálních voleb všechny rozpraco-
vané akce a zejména udržet pěkný vzhled celé 
obce. Tedy posekat trávu, plít, natírat a čistit.

Mezi nejvýznamnější události příštích 
týdnů bych zařadil odchod dlouholetého ředi-
tele naší školy Mgr. Pavla Plečky do důchodu. 
Svoji funkci vykonával dlouhých 28 let. Dovolte 
mi, abych mu na tomto místě poděkoval za 
jeho bezmála třicetiletou práci pro naši obec 

a popřál mu do dalšího života mnoho zdraví, 
štěstí a rodinné pohody.

Všem spoluobčanům přeji příjemné prožití 
léta s úsměvem na rtech. Jsem totiž přesvědčen, 
že si člověk každým úsměvem prodlužuje život.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Slovo starosty

Dovolte mi, abych plynule navázal na 
minulé číslo zpravodaje a vyjádřil se k aktuál-
nímu dění v obci.

V zámku probíhá rekonstrukce a blíží se 
organizačně nejnáročnější úsek stavby, to je 
výměna oken v místnostech obecního úřadu. 
Bude se provádět na dvě etapy, takže chod 
úřadu nebude přerušen. Přesto bych Vás chtěl 
požádat, abyste si vyřizovali jen nejnutnější 
záležitosti, neboť podmínky budou opravdu 
bojové. Hotovo by mělo být do konce července. 
Ostatní práce jako výměna střechy a věže i další 
probíhají podle plánu.

Slibovaná oprava ulice Vojenská v Košatce 
je hotova a oprava cesty v Březinách byla zapo-
čata a její dokončení se očekává do konce prázd-
nin. V polovině června začala oprava lávky na 
ulici K Mostu s termínem dokončení do konce 
září. Upozorňuji, že stejný dodavatel, tedy firma 
STRABAG, bude opravovat také most na silnici 
I/58 (tzv. dálnici). Z toho důvodu bude uzavřena 
cesta od hasičárny k hale TJ.

Co je nového v obci?

Slavnostní předání jmenovacího dekretu nové ředitelce ZŠ a MŠ
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Bývávaly časy speciál, 2. díl

Na hřbitově se dokončuje chodník v  levé 
části hřbitova (ve směru od vstupu), který bude 
doplněn o veřejné osvětlení.

V Košatce dochází k drobné opravě chod-
níku před vchodem do restaurace Odra. 

Stavební komise připravuje finální pod-
klady pro zpracování změny územního plánu 
č. 1.  S velkou netrpělivostí čekáme na stavební 
povolení na stavbu „Kanalizace II. etapa“. 
Předpoklad jeho vydání je do konce 6. měsíce. 
Stejně tak je zažádáno o  vydání stavebního 
povolení na cyklistickou stezku do Košatky 
1. etapa. Pokud bude vydáno povolení, bude 
stezka hotova do konce října letošního roku.

V oblasti řízení došlo k  velmi významné 

události. Po 28 letech ve funkci končí k 31. 7. 
ředitel ZŠ a MŠ Stará Ves n. O. – příspěvkové 
organizace, Mgr. Pavel Plečka. Novou ředitel-
kou se stala na základě konkurzního řízení 
s účinností od 1. 8. 2018 Mgr. Yvetta Kunzová.

Pro vylepšení komunikace s občany jsme 
připravili nový web obce, jehož „ostrá“ verze 
bude spuštěna do prázdnin.

Na závěr bych Vám chtěl připomenout, že 
v  termínu 5. a  6. října se budou konat volby 
do zastupitelstva obce. Letos zřejmě dojde ke 
změnám v umístění volebních okrsků, a proto 
prosím sledujte veškeré informace k volebním 
záležitostem.

Ing. Dalibor Dvořák

Čas rychle utíká a lidská paměť rychle zapomíná. Kolik z nás si bez potíží vzpomene, co 
se odehrálo třeba „jen“ před pěti, deseti nebo třeba dvaceti lety? Nezaškodí proto si heslovitě, 
v už druhém pokračování tohoto cyklu a s pomocí zápisů v obecní kronice, připomenout, 
čím si zámek prošel v době nedávno minulé.

Rok 2000

 Další fáze oprav sgrafitové výzdoby (po 
loňské opravě zámecké věže) nadchází 
během jara roku 2000. Provádějí ji restau-
rátoři Milan Ressel (čelní stěna) a  Milan 
Hubeňák (stěna od okresní silnice), oba 
z  Prahy. Na začátku je do asi 2metrové 
výšky oklepána zavlhlá omítka a  nahra-
zena speciální sanační omítkou. Ošetření 
a opravy kamenného ostění provádí firma 
Kamenictví Orel.

Rok 2001

 Pracovníci firmy Šulák hloubí prostory 
zámeckých sklepů ze strany Ráje, řeší odvod-
nění nádvoří. Stavební zásahy pokračují 
v  místnostech podél Štěpnice – je vybou-
rána příčka mezi bývalým skladem zeleniny 

a prádelnou (místností přímo naproti vstupu 
na nádvoří). V místnostech podél Štěpnice 
odkrývají dělníci pod severním rohem 
budovy cihlové klenby sklepů, které byly 
v minulosti zasypány.

 V září se stěhuje plynová kotelna ze sklepa 
pod střechu objektu.

 Archeolog p. Stabrava provádí archeologický 
průzkum zámku. V  prostoru bývalého 
skladu zeleniny je odkryta odpadní jáma, 
kterou archeologové považují za vynikající 
zdroj poznatků. Jsou vykopány sondy u vněj-
ších stěn budovy.

 Souběžně začíná restaurování 3. stěny 
zámku (SV strana směrem od Vaňkova 
rybníka). Do 30. 7. ukončil restaurování 
sgrafit SV stěny akademický architekt Milan 

Zámek v proměnách posledních let
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Zpravodajství ze zámku

 RO vzala na vědomí termín konkurzního 
řízení na pozici ředitele ZŠ a MŠ Stará Ves 
n. O. dne 17. 5. 2018 a do komise jmenovala 
dva zástupce obce: ing. Jan Menšík (předseda 
komise), ing. Lucie Kantorová (členka ZO).

 RO schválila prominutí nájmu Zámecké 
restaurace od 1. 1. 2018 do doby převzetí 
stavby opravy zámku + 2 měsíce a uzavření 
nové Smlouvy o  nájmu prostorů na dobu 
neurčitou (od 1. 6. 2018).

 RO schválila smlouvy s  firmami ARRIVA 
MORAVA, a.s., Ostrava (dopravce) a Koor-
dinátor ODIS s.r.o., Ostrava na zajištění 
dopravní obslužnosti území. Obec uhradí 
prokazatelnou ztrátu 262.412 Kč.

 RO schválila smlouvu s f. Jan Slabý, Brušperk 
na realizaci akce „Chodník hřbitov 2. etapa 
Stará Ves n. O.“, cena 362.153,00 Kč vč. DPH 

a zakázku Oprava chodníku před restaurací 
Odra Košatka, cena 60.315 Kč bez DPH.

 RO schválila smlouvu s  firmou STRABAG 
a.s., Praha 5, na stavbu „Most přes Ondřejnici 
na ulici K  Mostu“. Realizace nejpozději do 
31. 10. 2018.

 RO schválila příspěvek 3.000 Kč pro r. 2018 
na provoz Záchranné stanice a Domu přírody 
Poodří, Bartošovice.

 RO schválila výši stravného při pracovních 
cestách pracovníků obce.

 RO schválila smlouvu s firmou Česká tele-
komunikační infrastruktura a.s., Praha 3 
o umístění veřejné komunikační sítě (pod-
zemních optických kabelů).

 RO schválila finanční dar 10.000 Kč Technic-
kému muzeu Olomouc na projekt „Bojovou 

Hubeňák (355.000 Kč) a SZ stěny akademický 
malíř Milan Ressel (371.280 Kč). Dne 25. 10. 
je provedena kolaudace a hned poté demon-
továno lešení. Tímto okamžikem po třech 
letech končí 1. etapa rekonstrukce fasády 
zámku. 

 Do 30. 9. proběhly opravy a  restaurování 
okenního ostění na dvou stranách fasády. 
Práci provedl sochař – restaurátor J. Gajda 
za 138.000 Kč. 

 ZO 22. 3. schvaluje záměr přemístit památ-
ník obětí 2. světové války do jiné lokality 
(zatím nespecifikované) v rámci připravované 
rekonstrukce zámeckého parku.

Rok 2002
 V sobotu 25. 5. 2002 se koná první svatba 

v nově rekonstruované obřadní síni. Starosta 
D. Dvořák oddává za přítomnosti tlumočníka 
staroveskou občanku Miriam Kantorovou 
s novomanželem vietnamské národnosti Van 
Quang Nguyenem.

Mgr. Jaromír Chvostek Zámek bezprostředně po konci druhé světové války
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cestou 1. čs. samostatné tankové brigády“ 
(představení historické vojenské techniky 
žákům a občanům 30. 4. 2018).

 RO schválila dodatek smlouvy k akci „Zpra-
cování PD na chodník se smíšeným provo-
zem cyklistů a  chodců podél komunikace 
III/48615 v obci Stará Ves n. O. – délka 1,45 
km“ s  f. Haskoning DHV Czech Republic, 
spol. s r.o., Praha 8. Cena vč. DPH 1.276.429 
Kč. Zadání se rozšiřuje o zahrnutí 2 pozemků 
na západní straně ul. Brušperské.

 RO schválila prodloužení SOD s  ing. Mar-
tinem Jarošem – Vodohospodářské služby, 
Vřesina na PD stavby Chodníky Košatka do 
30. 6. 2018 (vydání stavebního povolení). 

 RO schválila příspěvek 5 tis. Kč na vybavení 
kuchyně Letního dětského tábora Ondřej-
nica, 12 tis. Kč centru Čtyřlístek, 5 tis. Kč na 
vydávání časopisu Poodří, organizaci ROSKA 
F.–M. 200 Kč/den pro občany Staré Vsi. 

 RO schválila smlouvu o poskytování přístupu 
do sítě INTERNET s f. NEVIOL s.r.o., Stará 
Ves n. O.

 RO schválila nabídku ing. Martiny Mrvové, 
Ostrava na zajištění technického dozoru akce 
„Lávka na ulici K Mostu“, cena 40 tis. Kč. 

 RO rozhodla o výběru nabídky stavby hřiště 
ZŠ Stará Ves n. O. firmě K2 stavební Morava, 
Ostrava (4.792.011,76 Kč s DPH). Realizace 
je podmíněna přidělením dotace.

 RO schválila Řád veřejného pohřebiště obce 
Stará Ves n. O.

 RO schválila smlouvu na rekonstrukci povr-
chu vozovky na ul. Vojenská, Košatka. Cena 
350 970 Kč bez DPH, firma EUROVIA.

 RO schválila smlouvu na opravu lesní cesty 
Březiny (úsek Trní – závora Březiny), firma 
JANKOSTAV s.r.o., cena 433.906,20 bez 
DPH. Stavba navazuje na opravu polní cesty 
v  úseku do Trnávky (investor Statutární 
město Ostrava).

 RO vzala na vědomí Zprávu o  výsledcích 
přezkoumání hospodaření obce Stará Ves 
n. O. za r. 2017.

 RO rozhodla o aktualizaci projektu dětského 
hřiště na Horním konci – U Mlýna.

 RO schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ Stará 
Ves n. O. za r. 2017 a návrh jeho rozdělení 
(hospodářský výsledek 552.884,31 Kč, 
fond odměn 276.442,15 Kč, fond rezervní 
276,442,16 Kč).

 RO schválila smlouvu s Hasičským záchran-
ným sborem MS kraje na bezplatné prová-
dění kontrol a servisních činností SDH.

 RO jmenovala do funkce ředitelky MŠ a ZŠ 
Stará Ves n. O. s platností od 1. 8. 2018 Mgr. 
Yvettu Kunzovou.

 ZO schválilo Závěrečný účet a hospodaření 
obce za r. 2017 (příjmy 42.887.079,42 Kč, 
výdaje 36.243.262,45 Kč).

 ZO schválilo dotace: LSPT Ondřejnica 
(75.000 Kč), TJ Sokol Košatka (70.000 Kč), 
farnosti Narození sv. Jana Křtitele (100.000 
Kč – oprava zídky kostela).

 ZO jmenovalo ing. Radislava Foltu zodpo-
vědným zastupitelem pro pořizování územně 
plánovací dokumentace. 

Mgr. Jaromír Chvostek
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Písařovo vzpomínání na slavnosti

Po roce zas do sytosti
užili jsme si slavnosti.
V květnu na pódiu jsme stáli,
hraběte spolu přivítali.
Zámek totiž lešení obklopuje,
od jara se zgruntu opravuje.
Protože fojt jej zadrátoval,
Dráteníka s dětmi zatancoval.
Pak všem slíbil svými slovy, 
že do roka bude zámek nový.
Rákosku rechtor předal pak hraběti, 
chce už mít v důchodu pokoj od dětí.
Dík a dary od hraběte převzal vzápětí.
Košatečtí letos nešli pěšky,
měli pohádkové koloběžky.
První referendum jsme zažili
a staroveskou hymnu schválili.

Otec Jan farní zídku zazdívá,
na Noc kostelů všechny pozývá.
Kol obila jsme objeli,
dobrou úrodu vyhlíželi.
Náprava restů u výplaty nastává –
letos došlo na sedláka Václava.
Víme, co náš zámek zachrání,
jen naše společné DĚLÁNÍ…
Odpolední rozproudění –
dětí, matek vystoupení.
Když David svoje hity ladí,
šílí všichni, staří, mladí.
Do noci pak Maras hrál,
kdo měl nohy, tancoval.

Že bavili jste se hezky,
věří Radislav, písař staroveský.

Písař hovoří k sedláku Václavovi
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Reprodukce Staroveské hymny

Nakonec snad k připomnění, 
staroveské hymny znění!

Staroveská hymna

Ref.: 
Stará Ves je láska má.
Ta mi vždycky sílu dá.
Kdo ji nezná, ať ji pozná, 
Stará Ves je nádherná.

Co více jen můžeš chtít,
v středu obce zámek mít!
Tam za fojtem můžeš dát se,
pak na pivo zamířit.

Taky kostel náš je znám,
řídí to tam farář Jan,

s dětmi na faře své
Jan není sám.

Ref.: 
Stará Ves je láska má.
Ta mi vždycky sílu dá.
Kdo ji nezná, ať ji pozná, 
Stará Ves je nádherná.

Košatku když navštívíš,
na hřišti si zacvičíš,
v Odře můžeš občerstvit se,
či divadlo uvidíš.

Starou Ves ty musíš znát,
má sedm set padesát,
bude nám stále kvést,
žít bude dál.

Ref.:
Stará Ves je láska má.
Ta mi vždycky sílu dá.
Kdo ji nezná, ať ji pozná, 
Stará Ves je nádherná.
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„Téčko“ opět na místě činu

V prvních květnových dnech si každoročně 
připomínáme památné dny roku 1945, kdy se 
ve dvou proudech – ve směru od Proskovic a od 
Krmelína – začaly ke Staré Vsi valit nekonečné 
kolony vojenské techniky 4. ukrajinského frontu 
sovětské armády doplněné vojáky 1. českoslo-
venské tankové brigády. 

V pondělí 30. dubna 2018 se mohli zvídaví 
staroveští občané spolu s dětmi základní školy 
připojit k  zhlédnutí programu, připravenému 
ve spolupráci s  Technickým muzeem Olomouc 
a nadšenci vojenské historie. V rámci projektu 
Bojovou cestou 1. československé tankové bri-
gády se „na místo činu“ vrátila vojenská technika 
z  doby 2. světové války v  čele s  legendárním 
sovětským tankem T-34. 

Pro oživení paměti  
– malé historické intermezzo: 

První jednotky Rudé armády dorazily 
k mostu u Neuwirtů ve Staré Vsi už 1. května 
1945 po 20. hodině večerní. Těsně předtím, než se 
v ohybu silnice od Proskovic objevil první tank, 
ozvala se mohutná detonace: německý voják 
pomocí zápalné šňůry vyhodil do povětří pravo-
břežní stranu mostu, který byl rázem nesjízdný 
pro směr na Petřvald. Od rána 2. května začalo 
několik místních občanů pracovat na jeho opravě 
a střelou z věže zámku byl zasažen hrobník Alois 
Hložanka, který zranění podlehl. Jeden z tanků 
poté zamířil na zámeckou věž a jedinou ranou 
kulometné hnízdo i s věží zničil. 

Naši obec pomáhaly osvobozovat ve směru 
od Krmelína také tři tanky 3. praporu 1. čs. tan-
kové brigády. Zajímavé je svědectví staroveského 
občana Aloise Mlčocha, který byl řidičem jed-
noho z tanků 3. praporu. Podle tohoto svědectví 

jeho tank ještě z výšiny před vsí jedinou dobře 
mířenou ranou zneškodnil kulometné hnízdo ve 
věži zámku. Společnými československo-sovět-
skými silami byla 3. května obec definitivně 
celá osvobozena a pro staroveské občany válka 
definitivně skončila...

A současnost?

Dubnová návštěva historické vojenské tech-
niky přitáhla zaslouženou pozornost malých 
i velkých kluků. Někteří z těch větších i zavzpo-
mínali, jak to bylo kdysi na vojně u „tankánů“, 
nasoukali se do těsných útrob obrněnce, pro-
hlédli si polopásový „Hakl“ a  další exponáty, 
zhlédli ukázku obsluhy kanónu zakončenou 
výstřelem (to na přání televizního štábu, který 
– podle podvečerní televizní reportáže - jaksi 
nezaregistroval, že je ve Staré Vsi a ne v Trnávce).

Mimořádnou událostí tohoto dne bylo 
vzdání cti 36 sovětským vojákům, padlým při 
osvobozování naší obce, a 16 obětem války z řad 
našich občanů. Na jejich počest byly položeny 
kytice k  pomníku T. G. Masaryka i  u pošty, 
zazněla čestná salva z pušek.

Kolona vozidel opustila po poledni naši 
obec a přesunula se na polní letiště do Trnávky, 
kde početní diváci mohli na vlastní oči spatřit 
vojsko „v akci“.

Celá akce se uskutečnila v rámci oslav 100. 
výročí založení republiky a 73. výročí od zno-
vunabytí svobody v květnu 1945.

30. dubna 2018 před polednem zazněl 
u  zámku dunivý výstřel z  hlavně tanku T-34. 
Znovu – po 73 letech. Tentokrát věž zámku 
zůstala celá… radši si ji opravíme sami.

Mgr. Jaromír Chvostek

Fotogalerie k článku na následující straně.
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Děti oslavily svůj svátek aneb lehce smutná reportáž

S týdenním zpožděním oproti kalendáři – 
v sobotu 9. 6. – proběhla další společná oslava 
Dne dětí v naší obci.

Přípravy byly jako obvykle pečlivé: há-
zenkáři, hasiči, Kondoři, Starovjáček, Kel-
tik, příslušníci Armády ČR, oddíl stolního 
tenisu, to celé pod patronací obecního úřadu 
– všichni se snažili ze všech sil, aby bylo vše 
připraveno, jak se patří. Stanoviště, stany, 
ceny, atrakce, soutěž o  nejpěknější opékací 
klacík, skákací hrad, motorky… Taky počasí 

posledních dnů a  týdnů slibovalo příjemné 
horké odpoledne. 

Je čas začátku programu, 15 hodin. Začíná… 
místo Dětského dne pršet. Co pršet – lít! Část 
organizátorů i hostů zůstala uvězněna v postave-
ném stanu v parku, ostatní nervózně vykukovali, 
co se bude na nebi dít dál. Po hodině čekání bylo 
rozhodnuto: počasí nám letos nepřeje ještě víc 
než před rokem, kdy začalo pršet aspoň po 2 ho-
dinách plných her a soutěží. Naštěstí je možné 
využít pohostinství sportovní haly a program je 

alespoň trochu zachráněn. 
V  menším rozsahu, pro 
menší počet dětí, ale i tak 
nakonec s  úsměvem na 
rtu. Malou útěchou může 
být i to, že se do soutěžení 
mohli zapojit i rodiče a or-
ganizátoři. Vždyť kdy se 
jim zase podaří zaskákat 
si v pytlích nebo přes švi-
hadlo? Dost jsme všichni 
politovali hasičskou jed-
notku v  plné zbroji při 
ukázce záchrany raněného. 
V  dusnu sportovní haly 
hrozilo, že bude třeba oži-
vovat zasahující mladíky…

Konec dobrý – všechno 
dobré. Je třeba ocenit bez-
mála tři desítky organizá-
torů, kteří se přes nepřízeň 
živlů s  chutí zapojili do 
práce, poděkovat za spon-
zoring Staroveskému cen-
tru vína. Škoda, že jsme si 
připravené párky nemohli 
opéct na přichystaném 
táboráku. 

Tak na shledanou zase 
příští rok, snad už nám 
počasí konečně vyjde!

Mgr. Jaromír Chvostek
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Informace o třídění a recyklaci elektrozařízení

Sna ha oby vate l 
obce recyklovat staré 
a  nepoužívané elekt-
rospotřebiče se již ně-
kolik let vyplácí. Díky 
environmentálnímu 
vyúčtování společnosti 
ASEKOL můžeme nyní 
vyčíslit, o  kolik elek-
trické energie, ropy, 
uhlí, primárních su-
rovin či vody jsme díky 
recyklaci vysloužilého 
elektra ušetřili eko-
systém Země. Víme 
také, o  jaké množ-
ství jsme snížili pro-
dukci sk leníkov ých 
plynů CO2 nebo ne-
bezpečného odpadu. 
Informace vycháze-
jí ze studií neziskové 
společnosti ASEKOL, 
která s  obcí dlouho-
době spolupracuje na 
recyklaci vytříděných 
elektrozařízení.

Z Certifikátu en-
vironmentálního vy-
účtování společnos-
ti ASEKOL vyplývá, 
že občané naší obce 
v loňském roce vyřadi-
li 6 600,00 kilogramů 
elektra. Tím, že jsme 
ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 
79,37 MWh elektřiny, 3 978,51 litrů ropy, 
366,53 m3 vody a 3,44 tuny primárních surovin. 
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů 
o 17,26 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných 
odpadů o 75,79 tuny.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že 
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, 

má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní 
prostředí. Všichni ti, kteří tříděním takto zá-
sadně přispívají k ochraně životního prostředí, 
si zaslouží obrovský dík.

Slavoj Palička,  
předseda komise životního prostředí

Certifikát environmentálního vyúčtování
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Spolek staroveské historie

Dne 5. 4. 2018 
proběhlo druhé 
setkání Spolku 
staroveské histo-
rie v  prostorách 
hasičské zbrojni-
ce. Zúčastnilo se 
přes 20 osob z řad 
občanů, členská 
základna se roz-
rostla na 23 re-
g i s t r o v a n ý c h 
zájemců o  staro-
veskou historii. 
V úvodu po krát-
ké zprávě o  sta-
vu spolku pro-
běhla volba předsedy. Předsedou spolku 
byl zvolen Michal Janošek. Dále proběh-
lo představení webových stránek spolku  
(www.staraves-no.cz) spolu s  historickou wi-
kipedií (wiki.staraves-no.cz) včetně ukázky 
vkládání příspěvků. Hlavním bodem programu 
bylo povídání o pátrání po předcích - genealogii 
v podání Michala Janoška, následovala poutavá 

reportáž z rekonstrukce zámku nad zajímavými 
objevy v podání Petra Straňánka, setkání jsme 
zakončili besedou nad fotografiemi. 

Například u  fotografie z  roku 1940 pa-
mětníci doplnili jména hráčů házené. Jedná se 
o jednu z posledních fotografií pod hlavičkou 
Sokola po zápasu s  Brušperkem v  září roku 
1940. Dne 12. dubna 1941 byla Sokolu zastavena 

Informace o množství vytříděných odpadů

V následujícím přehledu uvádíme výši odměny, kterou naše obec získala od společnosti  
EKO-KOM, a.s. za vytříděný odpad z obalů za uplynulé období od 1. 1. do 31. 3. 2018.

Slavoj Palička, předseda komise životního prostředí

Odměna za zajištění zpětného odběru   13 800,00 Kč

Odměna za zajištění využití odpadů z obalů:

Papír     2,514 t     2 713,11 Kč
Plast   15,080 t   33 776,78 Kč
Sklo     8,010 t     8 326,40 Kč
Kovy   28,672 t     2 573,71 Kč
Nápojový karton        0,0 t            0,00 Kč

Odměna celkem (zaokrouhleno)   61 190,00 Kč

Odkrytí vnitřních omítek v 1. patře zámku v bývalé přednáškové místnosti. Nika na fotografii byla zazděna roku 1946.
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Co zaznamenat o fotografii?

Mnozí z vás přinášíte do archivu spolku množství fotografií a jsme velmi rádi, že to tak je. 
Cenné jsou však nejen samotné fotografie, ale i informace o nich. Přinášíme stručný seznam 
toho, co je vhodné k fotografiím zaznamenat. Není to samozřejmě podmínkou, ale pokud 
chcete s fotografií dodat i něco navíc, bude to pro zájmece o studium uložených archiválií 
zcela jistě přínosné. Důležité je zaznamenat zejména:

- stručný popis fotografie (o jakou událost jde apod.)
- datum vzniku fotografie (aspoň přibližný, dekáda, roční období apod.)
- autor fotografie (pokud je znám, anebo alespoň vlastník fotografie),
- osoby na fotografii (jméno i příjmení, u žen i příjmení za svobodna a po svatbě),
- jak fotografie vznikla a co tomu předcházelo (případně co následovalo),
- budovy na fotografii,
- jiné krajinné prvky a předměty na fotografii,
- jiné zajímavosti, které se vážou k fotografii,
- delší příběh, pokud je takový s fotografií spojen.

Výčet samozřejmě není úplný, obecně je vhodné zaznamenat alespoň datum vzniku 
fotografie, případně objekty a osoby na ní.

činnost, později i Orlu, v činnosti zůstala pouze 
DTJ. Účastníci semináře přiřadili hráčům 
jména takto:

Brankář: Alois Hložanka

První řada: Miroslav Galásek, Vilém Kozár, 
--------

Druhá řada: ---------, Miroslav Kolář, učitel 
Rybář.

Pokud byste byli schopni doplnit 
prázdná místa, rádi vás na setkáních 
spolku přivítáme. Také na dalších schůz-
kách plánujeme představit zajímavosti 
z naší historie a na některých z nich dát 
více prostoru rovněž na volnou diskuzi 
a povídání. O prázninách plánujeme dvě 
setkání, jedno 12. 7. a druhé 22. 8., v pro-
storách hasičské zbrojnice, a to od 17:00.

RNDr. Michal Janošek, Ph.D.Hráči Sokola, Stará Ves 1940
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Zprávy ze staroveské školy

Vážení přátelé,

přináším Vám ohlédnutí za posledním 
čtvrtletím školního roku 2017-2018 v základní 
a mateřské škole. 

V mateřince jsme zapsali 39 dětí, vzhledem 
ke kapacitě MŠ umístění dostalo 28 dětí. Děti 
v  mateřince v  průběhu roku získávaly nové 
poznatky, zkušenosti a dovednosti díky spon-
tánním a řízeným aktivitám v MŠ i mimo ni, 
vzdělávání bylo zacíleno na prožitkové, situační 
a sociální učení. Děti měly možnost účastnit se 
Dnů v přírodě, exkurzí, výletu, kulturních před-
stavení a  projektů spojených s upevňováním 
zdraví. Celý školní rok probíhal v úzké spolu-
práci s rodinou a obecními spolky jako hasiči, 
myslivci a díky jejich přispění jsme uskutečnili 
výukové ukázky a exkurze. Děti také prezen-
tovaly školu na akcích obce či místních spolků 
– obecních slavnostech, Dni matek, MDŽ atd.

K zápisu do ZŠ se dostavilo 32 žáků, 
z toho 5 žákům byl doporučen odklad školní 
docházky.

Přijímací zkoušky, které probíhaly ve dvou 
termínech, všichni zvládli.  Na střední školu 
podalo přihlášku 27 žáků (24 z  deváté třídy, 
2 ze sedmé třídy a 1 z páté třídy) a všichni byli 
přijati na tu školu, kterou si vybrali. 11 žáků 
se rozhodlo studovat na gymnáziu, 10 odchází 
na střední školu s maturitou a 6 žáků se hlá-
silo na učební obor s  výučním listem. Všem 

gratulujeme a přejeme hodně štěstí a studijních 
úspěchů v nových školách.

Spoustu povinností a starostí vždy vyváží, 
velmi mě potěší a naplní hrdostí zjištění, že my, 
vesnická škola, sbíráme úspěchy před velkými 
městskými školami s bohatším zázemím a šir-
ším výběrem. 

Tak jen některé úspěchy posledních měsíců: 
Poprvé v novodobé historii školy se mladším 
chlapcům podařilo zvítězit v  okresním kole 
McDonald’s cupu v kopané a postoupit do kraj-
ského kola. Zde naši chlapci obsadili nádherné 
5. místo. Inu, být 5. v kraji je úžasné. V atletic-
kém trojboji v  sousedním Petřvaldě obsadili 
atleti z  I. stupně krásné 3. místo. Za námi je 
řada sportovních utkání. V  Poháru povodí 
Ondřejnice vybojovali žáci I. stupně 3. místo 
a žáci II. st. rovněž krásné 3. místo v atletice 
v Brušperku. 

Exkurze u chovatelů drobného zvířectva

Exkurze 5. ročníku po naší obci

Foto s osobností
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Návštěva u pana starosty

A následují miniházená, florbal a řada dal-
ších s většími či menšími úspěchy. V meziná-
rodní pěvecké soutěži XIXASTAR ve slovenské 
Rakové si naše zpěvačky vyzpívaly jedno 1. 
a jedno 3. místo.

Obecní slavnosti dopadly skvěle. Děkuji 
všem kolegyním a  kolegům za přípravu 
a nácvik, byl jsem pyšný na dovednosti nejen 
našich žáků, ale i  našich učitelek, uklízeček 
a kuchařek, které nacvičily vystoupení „dospě-
lých“ mažoretek. Báječné. 

Devítka se doufám ve čtvrtek 28. 6. rozloučí 
tradičním vystoupením pro své spolužáky 
a předá symbolický zvonek a práva a povinnosti 
svým nástupcům. A  na přání rodičů pro ně 
jistě vystoupí ještě odpoledne v  16.30 hodin. 
Vznikla krásná tradice a navíc každá repríza 
je lepší a lepší.

Také mateřinka vylepšuje tradice a paso-
vání prvňáčků přesunula na 15.00 hodin rovněž 
ve čtvrtek 28. června, aby se tohoto slavnost-
ního aktu mohli zúčastnit i rodiče.

Úspěšně jsme zvládli některé havárie a po 
21 letech provozu připravujeme rekonstrukci 
nových pavilonů s opravou střechy a výměnou 

oken, výměnu technologie kotelny a rasantní 
vylepšení kuchyně, která už nestíhá uspokojit 
všechny zájemce. A  o  prázdninách opravy, 
malování a úklid jak už tradičně.

Tento článek z pera ředitele školy je defini-
tivně poslední. V úterý 31. července se završí 
mé 28leté působení na zdejší škole. Zažil jsem 
zde ledacos, ale stejně nade vším převažuje to 
krásné a příjemné. Vyprovázel jsem generace 
našich absolventů a  přál jim v  životě zdraví 
a úspěchy. Když je po letech potkávám, mám 
hřejivý pocit z toho, kolik je tu šikovných lidí. 
A ti dnes přivádějí své děti do své školy a někteří 
už i  vnoučata do své mateřinky. Přeji nové 
paní ředitelce a celému týmu pracovníků, aby 
potkávali tak jako já lidi přátelské a vstřícné, 
ochotné zapojit se aktivně do života školy 
a  školky. Budoucnost staroveské školy vidím 
velmi optimisticky a přeji všem jen to dobré, 
pohodu a klid na nelehkou práci.

Děkuji všem svým spolupracovníkům za 
hromadu poctivé práce i  práce navíc, všem 
našim přátelům a  příznivcům za pomoc 
a podporu.

Krásné, milostivé léto Vám přeje  
Mgr. Pavel Plečka, ředitel školy
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Neodešli, jen nás předešli – Lubomír Lipský

Při vzpomínce na Miroslava Horníčka 
v  minulém čísle zpravodaje jsem připomněl 
herce Lubomíra Lipského. Bydleli spolu v jed-
nom domě v  Hradešínské ulici v  Praze 10. 
S panem Lipským jsem se osobně setkal poprvé 
na jaře v roce 1972. A hned na prknech, která, 
jak se říká, znamenají svět. Pro pana Lubomíra, 
kterému všichni říkali Mirek, ta prkna zname-
nala nejen svět, ale doslova celý život. 

Ta naše společná prkna byla v kulturním 
domě Labín v  Brandýse nad Labem - Staré 
Boleslavi a výše jmenovaný spolu s Miroslavem 
Homolou byli hosty pořadu, který jsem sepsal, 
nacvičil a spolu s tehdejší kapelou Dekameron 
i odehrál. Pamětníci určitě nezapomněli na uve-
denou hereckou dvojici, která léta obveselovala 
diváky a posluchače scénkami o Hlustvisihá-
kovi. Původní scénka byla maďarská, další díly 
sepsal Bedřich Zelenka. Byl to můj starší roz-
hlasový kolega, jeden z tvůrců tradičních a slav-
ných rozhlasových Silvestrů. Ty uváděl, v šede-
sátých letech minulého století velice populární 
Jiří Štuchal. Oba pánové, Zelenka i Štuchal, nás 
už také předešli.

Přiznám se, že už nevím, kde a  jak jsem 
pana Lipského oslovil a k vystoupení pozval. 
Skutečností je, že pozvání přijal a myslím, že 
byl docela spokojen. Svědčí o  tom i  to, že mi 
oba hosté popsali a pokreslili celý scénář, který 
jsem měl v  šatně. Ještě ho mám někde scho-
vaný. Stejně tak fotografie z  vystoupení, i  ty 
mám pečlivě schované. Tak pečlivě, že jsem 
je dlouho hledal, abych se s vámi o ně podě-
lil. S Lubomírem Lipským jsem se setkal hned 
o pár dnů později na tehdejší celostátní výstavě 
v Ostravě, kde s Miroslavem Homolou vystu-
poval. V  Ostravě zavzpomínal, jak v  jednom 
hotelu kde bydlel, byli spolu s panem Homo-
lou pozváni na svatbu, která se v onom hotelu 
konala. Pozvání přijali a jak se přiznal, svateb-
čané na to asi dost dlouho nezapomněli, pro-
tože hostitelům toho dost vypili. 

K dalším setkáním došlo až po několika-
leté pauze. Bylo to v době, kdy jsem v Českém 

rozhlase uváděl Dobrá jitra. Když bylo panu 
Lipskému 80, domluvili jsme se, že mu po ránu 
zavolám a poprosím, jestli by k telefonu nepo-
zval dědu Potůčka. Na hru přistoupil a sehrál 
tak dvojroli - Lipského a Potůčka. Což šlo pro-
vést jedině v rozhlase, pan Lipský jenom podle 
potřeby měnil hlas. Jen připomenu, že postava 
dědy Potůčka se objevila v Dietlově televizním 
seriálu Tři chlapi v chalupě a jak si pamětníci 
jistě vzpomenou, byl to seriál neobyčejně oblí-
bený. Otce Potůčka, tedy dědova syna vytvořil 
Jan Skopeček a jeho syna, Lipského Potůčkova 
vnuka Ladislav Trojan. Paradoxní je, že všechny 
tři dělilo od sebe v podstatě jen pár roků, ve sku-
tečnosti by mohli být tak možná bratři. Všichni 
tři se scházeli až do odchodu pana Lipského do 
hereckého nebe pravidelně v divadelním klubu 
divadla ABC. Jednou jsem tam čekal na Láďu 
Trojana, s nímž se přátelím, a oba zbylí Potůč-
kové už v klubu byli. Láďa se nějak zdržel a hned 
při příchodu se mě ptal, jestli už tam jeho kole-
gové jsou. Odvětil jsem, že ano a on se malinko 

Lubomír Lipský na vystoupení v Brandýse n. L.
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Zprávy z místní farnosti

Drazí přátelé,

kdo procházel v  těchto týdnech kolem 
našeho kostela, určitě si všiml zbořené zídky 
a  částečně vystavěné nové. V  současné době 
se čeká na kameníka, kterých je v dnešní době 
poskromnu, aby dokončil dlouho plánovanou 
rekonstrukci. 

Ten pohled z fary na rozdělané dílo není 
nijak povznášející, ale nějak jsem si přitom 
mohl uvědomit, jak snadné je cosi v  životě 
zbourat a  jak pracné 
naopak něco vystavět. 
A nemyslím teď jenom 
z í d k u  n e b o  j i n o u 
stavbu. V  podstatě se 
to týká čehokoliv nebo 
spíše kohokoliv, kdo se 
o něco v životě snaží. 

Např.  pr a c ov at 
dlouhodobě na něja-
kém vztahu dá pořád-
nou námahu a  jedna 
maličkost může důvěru 
v tomto vztahu na dlou-
hou dobu pořádně pod-
kopat. Dostat se někdy 
do sportovní formy 
vyžaduje dlouhodobé 

úsilí a může se stát jedno malé zranění, které 
tuto snahu může zmařit. A  mohli bychom 
pokračovat v nejrůznějších oblastech.   

A tak si myslím, že se patří (aspoň jed-
nou za čas) poděkovat všem, kteří se jakým-
koliv způsobem snaží něco stavět, budovat, 
tvořit. Nemyslím teď jenom lidi z  naší far-
nosti, za které jsem moc vděčný, ale všechny 
jakýmkoliv způsobem tvůrčí lidi z naší obce, 
od zastupitelstva až po ten poslední spolek. 

zděsil se slovy, to mi zase táta vyčiní. Inu, co se 
dá dělat, v rodině se musí poslouchat!

Pana Lipského jsem také přemlouval, aby se 
se mnou vydal do Staré Vsi na zámecké setkání, 
nazvané Život je, když... Ale rozmluvil mi to. 
Není prý dobrý vypravěč a tím pádem by nebyl 
dobrým hostem. Ostatně, na besedy nejezdil 
nikam. Diváky měl rád, ale raději se s  nimi 
setkával coby představitel různých, zejména 
komických rolí.

Těch bylo opravdu nepočítaně. Nejen 
v někdejším Divadle satiry, posléze v Realistic-
kém divadle, ale hlavně v Divadle ABC, kde pro-
žil nejdelší část svého hereckého života. Vypo-

čítávat všechny divadelní televizní, rozhlasové 
a najmě filmové role snad nemá ani cenu. Bylo 
jich tolik, že bych stejně na nějakou zapomněl. 
Tak tedy, kromě již výše zmíněných připomí-
nám alespoň hlavní roli ve filmu Čtyři vraždy 
stačí, drahoušku!, dále postavy ve filmech Šest 
medvědů s Cibulkou, Ať žijí duchové, Florenc 
13,30, Ženy v  ofsajdu, Byl jednou jeden král 
nebo Císařův pekař a Pekařův císař.

Lubomír Lipský, rodák z Pelhřimova, bratr 
neméně proslulého filmového režiséra Oldři-
cha, nás předešel 2. října 2015. Bylo mu 92 let.

Radoslav Mácha

Blíží se nám opět tábory pro kluky a holky
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Po roce u nás opět Noc kostelů

V pátek 25. května ve večerních hodinách 
proběhla v  našem kostele a  jeho okolí opět 
po roční přestávce tzv. 
Noc kostelů. Tato akce, 
během které jsou ote-
vřeny chrámy a  jiné cír-
kevní prostory, se poprvé 
konala v ČR v roce 2009. 
Od té doby podle statistik 
počtu návštěvníků pořád 
narůstá její popularita.  

V naší obci se Noc 
kostelů rovněž organizuje 
několik let a  letos počet 
návštěvníků oproti před-
chozím rokům vzrostl na 300. Pro příchozí byl 
připraven duchovní i kulturní program, ať už 
to bylo divadlo dětí, koncert místního sboru, 
fotokoutek s  oblečením z  období prvních 
křesťanů, ochutnávka mešních vín či možnost 

modlitby nebo napsání proseb, za které byla 
sloužena mše svatá následující neděli. 

Tr ad ic í  u ž  s e  s t a l 
v ýšlap na kostelní věž 
i  s výkladem pana Hýla 
o  funkci věžních hodin, 
pořízených v  roce 1944, 
i  sestup do krypty pod 
přesbytářem, která něja-
kou dobu sloužila jako 
p oh ře bn í  m í s to  ro du 
Syrakovských. Bonusem 
letos byla možnost projít 
si faru spolu s vagonem.   

Velké poděkování patří všem farníkům, 
kteří se na akci podíleli, a  zejména Lence 
Foltové, která měla opět celou organizaci na 
starost.

otec Jan

Kdo se už o něco podobného snažil, tak ví, 
jak to je někdy nesnadné, kolik úsilí mnohdy 
musí člověk vyvinout, obětovat svůj volný 
čas, a taky, že se vždy najdou takoví, kteří to 
nedokážou ocenit a vidí spíše to, co se nepo-
daří (a přitom by do něčeho podobného sami 
nikdy nešli…).  

Jak už jsem naznačil, zřejmě není dostatek 
kvalitních kameníků. Moc bych celé obci přál, 
aby se v ní vždycky našlo dost těch, kteří chtějí 
stavět, tvořit nebo vzít za něco odpovědnost. 

Přeji vám pokojné prázdniny a budu se těšit 
na jakékoliv setkání s vámi.

Zdraví a modlí se za vás otec Jan

Plán akcí farnosti a na faře:
- Pěší pouť na Velehrad – 3.–5. 7.

- Tábory na faře: Diecézní tábor dětí – 9.–15. 7., Tábor pro teenagery – 25.–29. 7., Tábor 
farnosti Slavkov – 13.–19. 8.

- Farní tábor – 5.–12. 8. v Potštátě

- Rozloučení s prázdninami, starými týmáky a přivítání nových – sobota 25. 8. – zahá-
jení v 15 hod. modlitbou, následuje kulturní, hudební, zábavné odpoledne

- Dožínková slavnost – děkování za úrodu – neděle 9. 9. – 9:30 královská jízda traktorů, 
10:30 slavnostní mše sv. obětovaná za zemědělce a  jejich rodiny, pak společný oběd 
a zábavné odpoledne
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Při procházce Starou Vsí se nelze nezasta-
vit u  jednoho výjimečného díla. Tím je socha 
Panny Marie, která byla nedávno umístěna 
u  statku pana Josefa Ševčíka na Záhumenní 
ulici a  poslední květnovou neděli požehnána. 
Tuto jedinečnou událost si 
nenechaly ujít na dvě stovky 
občanů ze Staré Vsi i okolí. 
O  jejím významu svědčí 
i  to, že mezi hosty byli 
nejenom zástupci farnosti 
a  představitelé obce, ale 
i  předseda OV KDU-ČSL 
Frýdek-Místek a  senátor 
Parlamentu ČR Ing. Jiří 
Carbol. 

Samotné setkání pro-
běhlo ve velmi srdečném 
ovzduší. Po přivítání pří-
tomných o. Janem Slaví-
kem poděkoval p. Ševčík 
všem, kteří ho po dobu 
několika měsíců podpo-
rovali v jeho úsilí splnit slib, který dal o. Kamilu 
Strakovi při jeho odchodu z farnosti – umístit 
na svém pozemku důstojný symbol křesťanské 
víry. Poděkování se tak dostalo manželce Janě 
a synovi Jiřímu, p. Ireně Foralové, autorce sochy, 
p. Petru Bajgerovi za zhotovení odlitku sochy, 

p. Buchtovi a  Volnému za práce na úpravě 
pozemku, p. Pospíšilovi za zhotovení podstavce 
sochy, p. P. Foltovi za finanční dar a zahradnické 
úpravy, Ing. Palicovi za oplocení pozemku a Ing. 
Paloncymu za finanční podporu. K poděkování 

všem, kdo přiložili ruku 
k dílu, aby se podařila tak 
záslužná věc, se připojili 
i Ing. Carbol, starosta obce 
Ing. Dvořák a Ing. Paloncy. 
Samotné požehnání sochy 
umocnil přednes skladby 
Ave Maria slečnou Alž-
bětou Fojtachovou za 
houslového a  varhanního 
doprovodu Martina Forala 
a Veroniky Talpové. 

Po  k r á t k é  m á j o v é 
pobožnosti byli návštěvníci 
pozvání k  malému občer-
stvení na nádvoří hotelu 
Palfrig. Přejme si společně 
s rodinou pana Ševčíka, ať 

toto zákoutí zdobí dnešní obec a stane se místem 
klidného odpočinku i rozjímání a socha Panny 
Marie přinese radost všem, ať již jako předmět 
víry, nebo důkaz dovednosti lidských rukou.

Marcela Tylečková

Socha Panny Marie

P.S. Rodina Ševčíkova vyslovuje tímto poděkování obecnímu úřadu  
za darování a umístění dvou laviček k soše Panny Marie.

Manželé Ševčíkovi
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Historie místní organizace  
Českého rybářského svazu Stará Ves n. O. 

aneb stručný průvodce našimi kronikami, 2. díl
Vážení spoluobčané,

v  tomto miniseriálu bychom Vás chtěli 
seznámit s historií našeho rybářského spolku ve 
Staré Vsi n. O. Rybáři ve Staré Vsi oslaví v příštím 
roce 90 let své existence a v následujících řádcích 
se dozvíte, jak naše organizace vznikala a jak naši 
předchůdci postupně budovali zázemí pro chov 
a lov ryb v Ondřejnici, Trnávce a rybnících ve 
Staré Vsi n. O. a okolí.

Stejně jako se měnil ráz řeky Ondřejnice, 
měnil se i ráz okolí. Z chaloupek a skromných 
dřevěných domků se stavějí domky zděné, 
začínají se stavět celé vilové osady. Ve Staré Vsi 
to je osada „DUKLA“ a nové domky podél cest 
do Brušperku a Proskovic. Brušperk se rozrostl 
směrem ke „Svaté vodě“ a  „Šištotu“, ale i  na 
„Antonínově“, „Borošínu“, „Kleparech“ a smě-
rem na Krmelín. Velký počet hezkých domků 
zdobí toto kdysi idylické městečko dodnes.

Po osvobození, v roce 1946 a dalších letech, 
i nadále rybářský spolek plní především povin-
nosti, vyplývající z lásky k tomuto oboru. Stále 
intenzivněji se ubírá zájem rybářů o specializaci 
v chovu pstruha. Toto se daří zejména na poto-
cích „Jarkov“ a „Machůvka“.

V roce 1947 byl zakázán lov na chovných 
potocích do sítí, což vyvolalo zejména u  star-
ších členů nepříznivou odezvu. Těžce se loučili 
s tímto způsobem lovu a někteří rybolovu i zane-
chali. V roce 1948 došlo ke změně hranice bruš-
perského revíru posunutím od soutoku s Košicí 
až po brušperské koupaliště. V této době měla 
naše organizace propachtován brušperský revír 
od restauratéra pana Hladného, který posléze 
vstoupil do spolku a  pachtýřství se vzdal ve 
prospěch rybářů.

V roce 1949 došlo k  připojení rybářů 
z Košatky, Petřvaldu, Mošnova a Proskovic ke 
staroveské organizaci. Úzký kontakt měla v této 

době naše organizace se Slezským spolkem 
rybářů v  Ostravě, od nichž naši rybáři pravi-
delně kupovali násadu pstruha. Jak je patrné ze 
zachovalých fotografií, dovoz násady a její vysa-
zování do Ondřejnice se dělo za velkých oslav, 
kde nechybělo čepované pivo se špetkou něčeho 
ostřejšího od pana restauratéra Hladného.

V roce 1951 dochází k převedení „Zámec-
kého rybníka“ do správy rybářů. Tento rok byl 
poprvé, a bohužel ne naposled, velice smutný, 
neboť naše řeka byla vytrávena kyanidem, který 
byl použit na hubení pilouse ve staroveském 
mlýně majitele pana Ševčíka.

V roce 1957 byl za dlouholetou spolupráci 
a  pomoc při budování naší místní organizace 
přijat za čestného člena JUDr. Adolf Polášek. 
O rok později byl organizaci přidělen elektrický 
agregát k lovu generačních ryb.

Poprvé jsme prodali násadu pstruha jiné 
organizaci v počtu 2 676 ks za 1 600 Kč.

Pstruzi byli odchyceni na Jarkově a jikra ulo-
žena na dvou provizorních aparátech, zapůjče-
ných od ostravské organizace. Jikru rybáři uložili 
ve sklepě velkého přítele staroveských rybářů 
pana Doležílka, majitele staroveské pekárny. 
Přes 2 000 ks plůdků přežilo zimu a bylo poprvé 
z  vlastní produkce vysazeno do Jarkovského 
potoka. Tato skutečnost znamenala nový vývoj 
v naší organizaci, proto byl v místě dnešní líhně 
vykoupen od naší občanky paní Haasové poze-
mek a tím byl dán základ pro stavbu v té době 
moderní, dřevěné líhně na Haasově potůčku. 
Zásluhou všech obětavých rybářů bylo docíleno, 
že na podzim roku 1959 bylo uloženo v  líhni 
130 000 ks jiker. Z kroniky naší MO lze vyčíst, 
že největší zásluhy na vybudování a zprovoznění 
tohoto objektu měli pánové:

Alois Polášek, Josef Krupa, Jiří Palička ml. 
a st., Josef Špaček, Alfons Hložanka a František 
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Odlov generačních pstruhů na Ondřejnici pod „Poláškovým 
potokem", s lovící poletou elektrodou Jiří Palička, rok 1957

Dnešní „Vaňkův rybník" nad zámkem, v roce 1937 v něm loví 
čeřenem Alois Tyleček „Holubjař"

Jeden z nejstarších staroveských rybářů, Felix Polášek zvaný 
„Burmistr", zemřel v roce 1930 ve věku 55 let

Povolení k lovu ryb na Ondřejnici platné od 15. 3. do 15. 9. 
1939

Vidlička. Nejen jim, ale všem obětavým rybá-
řům z této doby patří dík. Poprvé v tomto roce 
dochází i k organizovanému náboru mezi naší 
mládeží v místní škole.

Dalším velkým zlomem v  činnosti naší 
MO dochází tím, že byl posunut revír na 

Ondřejnici od brušperského koupaliště po první 
jez v Rychalticích. V této době byl o tento úsek 
řeky sveden velký boj s rybáři z Frýdku-Místku 
a  pro nás dopadl velice úspěšně. Posunutím 
revíru byl dán základ pro mimořádně produkční 
schopnosti naší řeky.
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V roce 1960 odepřel poslušnost do té doby 
velice spolehlivý nákladní automobil zvaný 
Lincoln a  byl zakoupen zánovní dodávkový 
automobil značky Barkas. V té době měla naše 
organizace 102 členů a poprvé byla vyhodnocena 
mezi 42 organizacemi, vlastnícími líheň, na 8. 
místě, což byl nesporný úspěch po dvouletém 
provozu líhně.

V roce 1962 byly ukončeny práce na stavbě 
dvou brušperských rybníků u  Obecního lesa. 
I zde bylo odpracováno mnoho brigádnických 
hodin, namátkou jmenuji pány Podrackého 

s manželkou, Strniště, Hýl, Brumovský, Rokos, 
Golich, Kapucián, Jarda Dlouhý a Boháč.

V roce 1969 – u příležitosti 40. výročí vzniku 
naší MO - jsme byli vyhodnoceni jako nejúspěš-
nější organizace v rámci krajského hospodaření. 
Bronzovými odznaky byli vyznamenáni pánové 
Josef Puda, Jaroslav Polášek a oba Jiří Paličkové. 
Ve stejném roce došlo k dokončení stavby dvou 
rybníků v Trnávce. 

Pokračování příště.
Mgr. Vladimír Pavlosek,  

předseda MO ČRS Stará Ves n. O.

Střední skupina Malé Ondřejnice a  CM 
Šverc při ZUŠ Brušperk měly letošní školní rok 
pěkně nabitý. V sobotu 9. června měly příležitost 
se zúčastnit svým PŮLHODINOVÝM vystou-
pením nepolitické akce zaměřené na příjemně 
strávený den s rodinou „DEN s KDU-ČSL".

Příprava byla náročná, ale vyplatilo se! 
Tanečníci a  muzikanti byli skvělí a  užili si 
nádherný prostor na pódiu v  Gongu v  areálu 
Dolních Vítkovic. Jako bonus jsme si prohlédli 
a prošmejdili zákulisí této haly. 

Z dojmů rodinného účastníka: „... před chvílí 
jsme se vrátili z Gongu. Hradišťan a Jura Pavlica 

byli, jako vždy, úžasní. Je to Pán Muzikant... 
No ale na to, co dopoledne předvedla Malá 
Ondřejnica, neměl. Byla úžasná, neskutečná. 
To velké jeviště jim dalo šanci jako nikdy a oni 
jí využili naplno... Čím dál víc obdivuji i cim-
bálovku Šverc a to, jak jsou všichni dohromady 
sehraní a sezpívaní... Prostě božííííí... Obrovské 
gratulace Tobě a všem kolem Tebe, které na tom 
máte zásluhu. Nemám slov..."

Pro nás, účastníky, bylo velmi příjemné, že 
jsme v hledišti zahlédli i staroveské občany.

Mgr. Jana Boháčová

Malá Ondřejnica v Gongu

„Ta děvucha"



SStaroveský zpravodaj

24

Jarní toulání s Kondorem

Tradiční akce, která nám již po 11 let plní 
kalendáře v  jarním období, letos proběhla 
za krásného slunečného počasí. Kromě úsilí 
všech organizátorů zřejmě i  to přispělo 
k rekordní účasti z řad Kondorů i široké veřej-
nosti. Celkově se zúčastnilo 343 osob, z  toho 
211 dospělých a  132 dětí. Událost přilákala 
všechny věkové kategorie od těch nejmladších, 
narozených teprve v  roce 2018, po ty „dříve 
narozené“ včetně ročníku 1934. Pokud jste 
tedy letos váhali, zda se na trasu vypravit již 
s  malými dětmi, nebo naopak, jestli pochod 
ještě zvládnete, neobávejte se a vyrazte příští 
rok s námi!

K obvyklým dvěma trasám – jedné delší 
(A - 21,75 km) pro milovníky rychlejší chůze 
- a  jedné kratší (B - 15,55 km), absolvované 
povětšinou s dětmi, přibyla tento rok ještě trasa 
tzv. kočárková (C - 10,5 km), vedená po povr-
chu sjízdném kočárky, koly, odrážedly a kolo-
běžkami. Jak se někteří účastníci přesvědčili, 

kočárkem byla sjízdná i trasa B, ovšem vyžado-
valo to zvýšené úsilí jejich řidičů i okolí.

I když se to zdá nemožné, i  letos jsme se 
toulali po místech, kudy ještě žádné toulání 
nevedlo, a to přes koupaliště v Trnávce směrem 
ke Skotnici, Mošnovu a zpět kolem Petřvald-
ského rybníku. Na trasách nás čekalo celkem 
7 stanovišť, na kterých jsme mimo jiné stříleli 
ze vzduchovky, z luku, vyplňovali vědomostní 
test či měli možnost si opéci špekáčky. Pochod 
začínal i končil u klubovny Kondorů, kde byla 
dočasně postavena táborová jídelna a kde jsme 
mohli posedět s  kamarády, zhodnotit letošní 
ročník a v neposlední řadě se občerstvit nabí-
zeným pohoštěním.

Děkujeme všem toulání chtivým za účast 
a budeme se těšit na opětovné shledání v roce 
2019.

Za Kondor Stará Ves  
Kateřina Chlopčíková
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Pozvání na prohlídku  
zoologické zahrady a města Opole

Organizace KONDOR, skupina Stará Ves 
chce tímto článkem pozvat zejména rodiny 
s  dětmi, ale třeba i  zvídavé milovníky pro-
cházek historickými centry měst, na náš 
3. letošní zájezd. Zájezd se 
uskuteční po prázdninách, 
v sobotu 8. září a jeho cílem 
bude v  sousedním Polsku 
asi 140 km vzdálené, kdysi 
historické centrum Horního 
Slezska, město Opole (česky: 
Opolí), centrum Opolského 
vojvodství. Zde bude naším 
primárním cílem návštěva 
zdejší zoologické zahrady. 
Můžete si však třeba jen 
prohlédnout samotné město.

Zoo Opole je zelenou 
oázou města. Patří mezi nej-
navštěvovanější turistické 
cíle Opolského vojvodství. 
Leží na starodávném Bol-
kově ostrově obklopeném 
rameny řeky Odry. V současné době pokrývá 
plochu 20 ha. Chovají zde asi 950 zvířat 
představujících téměř 230 druhů. Zahrada je 
jediným místem v  Polsku, kde chovají gorily 
a  lachtany kalifornské. Dosáhli zde mnoha 
úspěchů v  chovu, například rozmnožení 
přímorožců šavlozubých, hrochů trpasličích, 
kapybar, servalů, klokanů, klokánků krysích, 
lemurů vari červených, lemurů kata, gibbonů 
siamangů, kotulů veverkovitých a kosmanů.

Po prohlídce ZOO můžete navštívit i samotné 
město Opolí. To patří mezi nejstarší města v Pol-
sku. Na psané historické scéně se Opolí objevuje 
už v  roce 849 jako hradiště u  Odry. O  něco 
později toto území ovládla Velkomoravská říše. 
Poté patřilo střídavě Polsku, k Zemím koruny 
české a Prusku (posléze Německu) a nyní znovu 
Polsku. Opolí bylo po mnoho let reprezentantem 
multietnické Evropy, což po sobě zanechalo 

trvalou a významnou stopu. Město leží na řece 
Odře (jsou zde 2 říční přístavy). V  současné 
době zde žije asi 128 000 obyvatel. Ve městě 
můžete navštívit četné restaurace (není zde 

tak draze jako třeba v Krakově), 
projet se šlapadly po rameni řeky 
Odry. Prohlédnout si zde můžete 
třeba městské muzeum nebo 
zdejší nejvyšší a  největší kostel 
- katedrálu Povýšení sv. Kříže 
z 15. století i mnohé další kostely. 
Ze středověké opolské tvrze se ve 
městě dochovala pouze válcovitá 
Piastovská věž, jedna z nejstarších 
památek fortifikační architektury 
v Polsku. Za prohlídku stojí zdejší 
malebné náměstí s  radnicí, zají-
mavá budova železniční stanice. 
A  když už budete v  blízkosti 
nádraží, tak vás Opolí „pozve“ 
i na svou pěší zónu, reprezentační 
Krakovskou ulici.

Prohlídku ZOO i  města pak 
ukončíme kolem 17. hodiny a vydáme se auto-
busem zpět do Staré Vsi.

Za KONDOR Stará Ves  
Pavel Folta, organizátor zájezdů

Katedrála Povýšení sv. Kříže

Cena zájezdu: 

dospělí - 440 Kč 
mládež do 18 let - 220 Kč

Jízdenky na tento zájezd jsou v prodeji  
od 1. června!

Jízdenky můžete zakoupit u Pavla Folty, Ke 
Kapli 481, Stará Ves n. O.,  

nebo krátkodobě rezervovat (do dohodnutého 
data nákupu jízdenek) na tel.: 733 296 175. 

Nabídky našich dalších zájezdu a akcí  
naleznete na našem webu: www.kondorsv.com
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Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody 

Zahrádkáři informují

Tento měsíc je právem nazýván měsícem 
myslivosti. V našich lesích, zahradách, polích 
a  lukách se nyní vyskytuje největší množství 
mláďat myslivecky ochraňovaných a  obhos-
podařovaných druhů zvěře, ale i dalších volně 
žijících živočichů. Při svých toulkách přírodou 
spatříme malá srnčata, na Ondřejnici se chlubí 
svými čipernými kachňaty matka kachna, 
v  trávě na louce poskakují už trochu odrost-
lejší zajíčci, bažantíci a slyšíme zpívat samičky 
většiny našich pěvců, které oznamují, že i ony 
mají svá holátka v  hnízdech. A  to je nejlepší 

příležitost, kdy můžeme hlavně svým dětem 
vysvětlit, že nemůžeme sahat na nalezené, 
zdánlivě opuštěné srnčátko, nebo proč naopak 
můžeme vlastníma rukama vrátit kosí mládě 
vypadlé z hnízda. Děkujeme, že navolno nevy-
pouštíte své čtyřnohé mazlíčky a nejezdíte na 
kole mimo účelové komunikace a  používáte 
cyklostezky. V  lese se jistě vždy chováte tiše 
a  pozorně, vždyť domovem zvěře a  dalších 
zvířat je příroda a  my do ní chodíme jen na 
návštěvu. Zákony přírody dodržujme a ctěme 
její pravidla!

Veškerá činnost našeho spolku spočívá 
v péči o  zvěř volně žijící v  naší honitbě. 
Věnujeme se péči o  mláďata v  době seno-
sečí, v době nedostatku krmení v  přírodě 
pravidelně doplňujeme naše krmná zařízení 
o odpad při sklizni obilí a pícnin, doplňujeme 
kukuřicí, kaštany a žaludy. Pravidelně ročně 
opravujeme poškozená pozorovací zařízení 
a budujeme nové kazatelny, posedy a  žeb-
říky, opravujeme zásypy, krmelce a slaniska 
pro srnčí i  drobnou lovnou zvěř. Tlumíme 
- v možnostech zákona - rozšířenou černou 
zvěř a nežádoucí predátory. Scházíme se při 

různých přátelských setkáních s přáteli z okol-
ních mysliveckých spolků, kde si předáváme 
zkušenosti z ochrany a péče o naši volně žijící 
zvěř. Účastníme se akcí, které se týkají výcviku 
loveckých psů, a jsme pořadateli výstav trofejí 
srnčí, jelení, či mufloní zvěře v našem i sou-
sedním okrese. Jsme pravidelnými účastníky 
besed s dětmi v mateřské i základní škole ve 
Staré Vsi i Krmelíně. Velmi rádi zajišťujeme 
stanoviště myslivosti při toulkách přírodou 
s Kondorem.

Za myslivecký spolek  
Mgr. Libuše Trybulovská

Vážení spoluobčané,

léto klepe na dveře a s ním čeká zahrádkáře 
moře povinností a  práce. Spolu s  vlídnými 
podmínkami matičky přírody je pak to vše 
předpokladem dobré úrody a blaženého úsměvu 
unaveného zahrádkáře.

Červen
Pro končící měsíc platí pranostika: „Medardova 
kápě – 40 dní kape.“

 Začínají dozrávat první zahradní plody. Pro 
mlsné jazýčky – třešně, višně, angrešt, jahody, 
rybíz a rané odrůdy malin.

 Kontrolujeme výskyt mšic. Při větším napa-
dení použijeme vhodný přípravek, např. 
PIRIMOR.

 K preventivní ochraně proti plísni rajčat, 
okurek či brambor požijeme přípravky 
KUPRIKOL, KOCIDE, později při sklizni 
ALIETTE.

Červenec
„Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.“

 V závislosti na počasí pokračujeme v ochraně 
proti strupovitosti. Použijeme přípravky 
DITHANE M45, SYLLIT 65.

 Sklízíme cibuli ze sazeček a ozimý česnek.
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Zahrádkáři na zájezdu

Ve dnech 2. a 3. června organizoval ČZS ve Staré Vsi n. O. zájezd za poznáním jižní Moravy.

První den jsme se byli podívat na propast 
Macocha s  projížďkou na loďkách v  krasové 
jeskyni řeky Punkvy. Poté jsme se v poklidu pře-
místili na oběd a prohlídku starobylého pivovaru 
Černá Hora. Dříve narození si vzpomněli, že tento 
pivovar produkoval limonádu jménem „Kombaj-
nérka“. Tu už si ale nedali, jelikož už se nevyrábí. 

Z Černé Hory nás autobus přemístil o kousíček 
dál, do Rájce-Jestřebí na tamější zámek. Po absol-
vování prohlídky tohoto zámku jsme se přesunuli 
do Brna, kde jsme byli ubytováni na internátu 
střední zdravotnické školy. Toto ubytování bylo 
velmi slušné. Zkušenější účastníci zájezdu nocovali 
ve dvojlůžkových pokojích, mladší spali společně.

 Rajčata preventivně stříkáme proti plísni pří-
pravkem ALIETTE (ochranná lhůta 3 dny). 

 Na konec měsíce vtípek: Stěžuje si nešťastný 
zahrádkář svému sousedovi. „Pepo, já se 
z toho snad zblázním, slimáci mi sežrali celou 
úrodu!“ Soused ho uklidňuje: „Neboj se, oni 
to přežijí.“

Srpen
„Rosí-li se v srpnu silně tráva, pěkné počasí se 
očekává.“

 Vrcholový výhon rajčat zakrátíme. Další 
květenství nedozraje.

 Postupně sklízíme dozrávající ovoce, které 
průběžně zpracováváme.

Září
„Teplé září – dobře ovoci i vínu se daří.“

 V okrasné zahradě přihnojíme rostliny cit-
livé na mráz hnojivem bohatým na draslík 
a hořčík.

 Ovoce ke skladování musí být bezvadně 
uložené v jedné vrstvě, zásadně oddělené od 
brambor.

 Se sklizní celeru nespěcháme. Hlíza narůstá 
v září.

 Přebytečné ovoce zpracováváme na mošt, 
případně na destilát. 

Ing. Petr Pelíšek,  
předseda ZO ČZS

U pivovaru Černá Hora
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Druhý den nás autobus vyvezl na Špilberk. 
Odtud jsme se rozešli podle zájmu k individu-
álnímu programu. Někteří navštívili jedno nebo 
více ze zajímavých míst, např. samotný Špilberk, 
brněnské katakomby, viktoriánskou kryptu nebo 
Starou radnici.

Počasí nám přálo a po celou dobu zájezdu 
panovalo takřka letní počasí.

Můžeme říci, že se nám zájezd vydařil. Díky 
všem účastníkům zájezdu.

Světluška Dostalíková

Omluva:
V minulém vydání Staroveského zpravodaje č. 1/2018 v článku První jubilejní obecní ples 

jsme otiskli poděkování organizacím, které se přičinily o zdárný průběh plesu. Zařádil však 
zřejmě tiskařský šotek a ve výčtu organizací chybělo poděkování za vydatnou pomoc místním 
zahrádkářům. Takže dodatečně: zahrádkáři, děkujeme!

Mgr. Jaromír Chvostek

Sportovní akce - stolní tenis

ACK Stará Ves n. O.

Opět pokračovala třemi dalšími koly „OB Liga 
Vlčovice“ ve stolním tenise. Páté kolo se konalo 
dne 17. 3. 2018, šesté kolo dne 21. 4. 2018 a sedmé 
kolo dne 19. 5. 2018. V pátém kole bylo celkem 
30 účastníků, v šestém a sedmém kole bylo po 
18 účastnících. V pátém kole byl Petr Pělucha na 
3. místě, Jan Menšík se umístil na 12. místě a Jiří 
Zeman na 18. místě. V šestém kole se umístil Petr 
Pělucha na 2. místě a  Jan Menšík na 4. místě. 
V  sedmém kole se Petr Pělucha umístil na 3. 
místě a Jan Menšík na 6. místě. Jiří Zeman se 6. 
a 7. kola nezúčastnil. Po sedmi kolech drží naši 

muži umístění pořád v TOP 10: Petr Pělucha 2. 
místo, Jan Menšík 5. místo, Jiří Zeman 8. místo. 
Celkové výsledky jsou vždy vyvěšeny na nástěnce 
v restauraci haly TJ Stará Ves. 

Do konce soutěže chybí už jen 4 kola, která 
se uskuteční dne 16. 6. 2018 (8. kolo), 12. 7. 2018 
(9. kolo), 11. 8. 2018 (10. kolo) a poslední kolo 
dne 15. 9. 2018 (11. kolo) v  Kulturním domě 
Vlčovice. Po 11. kole bude znám celkový vítěz 
soutěže, tak držte palce „našim chlapcům“.

Jan Menšík

Začátek silniční sezóny pořádně prověřil 
připravenost staroveských cyklistů, kteří se 
svými výsledky určitě neztratili a opět potvrdili, 
že těžká zimní příprava se dokáže bohatě zúro-
čit. Sezóna odstartovala Slovenským pohárem 
v silniční cyklistice v Trnavě. Hned v prvním 
závodě dosáhl medailového umístění Marek 
Majdanics, v silné konkurenci 53 kadetů obsadil 
1. místo a dalších medailových umístění dosáhli 
sourozenci Mikšaníkovi. Vladimír v juniorech 

obsadil 3. místo a  Natálka v  kategorii žákyň 
2. místo. 

Po úvodu sezóny následovala série etapo-
vých závodů, v tomto roce je jich s naší účastí 
historicky nejvíce. Závodníci startovali v Polsku 
na třech etapových závodech: v  Kluczborku, 
v okolí Czestochowe na závodě Szlakami Jury 
a v Dobczycích u Krakowa. V Česku jsme pak 
startovali v  Lanškrouně. Velkého úspěchu 

SPORT
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dosáhl Vladimír Mikšaník, 
který startoval za reprezen-
tační družstvo na Závodě 
míru v  Terezíně a  následně 
pak na etapových závodech 
ve Švýcarsku a  Německu. 
Kateřina Mudříková se pro-
bojovala na start největšího 
dámského etapového závodu 
v  České republice - Gracia 
Orlová, tento závod se konal 
v  Moravskoslezském kraji, 
převážně v  Beskydech. Zku-
šenosti a  závodní kilometry 
nasbírané na etapových závo-
dech jsou vždy důležité pro 
další rozvoj závodníků.

Z domácích závodů se nám opět dařilo na 
Krajském přeboru v časovce ve Stonavě. Natálie 
Mikšaníková, Marek Majdanics a  Vladimír 
Mikšaník ve svých kategoriích zvítězili, Jakub 
Havrlant a Michal Figalla obsadili druhá místa 
a Šimon Milota s Erikem Vávrou byli ve svých 
kategoriích třetí. Jakub Sasín si zažil svou premi-
éru na velkém závodě, když startoval v Polsku na 
Grand Prix Czestochowa, kde dojel na 2. místě. 
Natálie Mikšaníková na posledním závodě Čes-
kého poháru ve Vidnavě předvedla fantastickou 
jízdu a z neobvykle velkého pelotonu, které čítal 

37 závodnic kategorie žákyň, urvala 2. místo. 
Erik Vávra obsadil 5. místo v  jedné z  etap na 
etapovém závodě v polských Dobczycích a Vla-
dimír Mikšaník vyhrál závod Českého poháru 
v Milevsku.

Silniční sezóna jde pomalu ke svému vrcholu, 
kterým bude mistrovství ČR. Junioři a  ženy 
budou startovat na MČR pořádaném Roma-
nem Kreuzigerem v Plzni v termínu 21. – 24. 6. 
V  časovce jednotlivců a  silničním závodě 
jednotlivců nás budou reprezentovat Vla-
dimír Mikšaník, Erik Vávra, Michal Figalla 

a  Kateřina Mudříková. 
Ostatní mladší kategorie 
budou mít své mistrov-
ské závody začátkem 
července v Benešově nad 
Ploučnicí a  Račicích. 
Následovat bude krátký 
odpočinek v  podobě 
dovolených a  příprava 
na druhou polovinu sil-
niční sezóny, která bude 
neméně důležitá.

Aktuality z  chodu 
oddílu naleznete na 
internetových stránkách 
www.ackstaraves.cz. 

Karel Nepraš

Jakub Sasín - 2. místo okružní závod Czestochowa

Staroveská mládež spolu s profesionálem Patrykem Stoszem - CCC Sprandi Polkovice 
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TJ Sokol Košatka

Dovolte, milí spoluobčané, abych vás sezná-
mila s činností naší jednoty v uplynulém období. 

Po Novém roce se naplno rozbíhá plesová 
sezona. Jak je u nás již řadu let zvykem, i náš 
spolek jeden takový ples počátkem února pořá-
dá. I tentokrát jsme o návštěvníky neměli nouzi 
a dlouho dopředu jsme měli vstupenky vypro-
dány. Tu pravou atmosféru plesu bezesporu 
tvoří kvalitní hudba, my se už léta spoléháme 
na hudební skupinu Nautilus a děláme dobře. 
Bohatá tombola a chutné občerstvení je u nás 
samozřejmostí. 

Koncem března se konal maškarní ples pro 
děti. Na něm byla v premiéře předvedena po-
hádka Královna Koloběžka. Program plesu je 
vyplněn soutěžemi pro děti i jejich rodiče. Hry 
a zábavu mají na starosti Veronika Pavliňáková 
a Kateřina Mlčochová. Tyto mladé dámy nám 
dělají programy na maškarních plesech už něja-
kou dobu a vždy přijdou s neotřelým nápadem. 
Pro letošní rok si zvolily jako společné téma 
pro všechny soutěže známé postavičky Boba 

a  Bobka. I  naše konferenciérky měly na sobě 
slušivé kostýmy těchto postaviček. Na závěr plesu 
nechyběla bohatá tombola, kde hlavní výhrou 
byla … koloběžka. Děti, které neměly tolik štěstí 
v  tombole, si odnesly aspoň malou pozornost 
v podobě sladkostí. 

Pravidelně, počátkem května, zahajujeme 
cyklistickou sezonu. Letos se 1. 5. ekipa čítající 
15 osob vydala směrem na kunínský zámek 
a  jeho nejbližší okolí. Výlet se opět vydařil 
a slavnostně byl ukončen v košateckém šenku. 

V sobotu 26. 5. se na hřišti Sokola konalo 
pro všechny děti z pohádky, jejich rodiče a další 
přátele Sokola škvaření vaječiny. Počasí vyšlo na 
jedničku, nálada byla jako vždy báječná a všichni 
si toto hezké odpoledne pěkně užili. 

Čas neúprosně běží a  máme tady za chvíli 
prázdniny a  čas dovolených. Přeji vám všem, 
abyste si je ve zdraví a pohodě užili a po prázd-
ninách opět na shledanou.

Za výbor TJ Sokol Renáta Foltová

Královna Koloběžka
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Národní házená

V  minulém vydání jsme nestihli zachytit 
informace o závěrečných turnajích zimní sezóny 
- Zimním halovém mistrovství mladších žaček 
a finále Zimní ligy mládeže - dorostenek. 

Tato dvě družstva se dostala až do závě-
rečných bojů ve svých kategoriích v  zimních 
soutěžích. 

Mladší žačky neuhrály loni na ZHM ani bod. 
Letos nebyly výsledky vůbec špatné, ale body 
byly stejné. Na fyzicky daleko vyspělejší družstva 
(hlavně co se týče postav) nestačily. 

Závěrečný turnaj vybojovaly a hrály:

Eliška Říčná – Kateřina Říčná, Nela Joachi-
movičová, Anna Lichnovská, Kamila Zemán-
ková, Natálie Piačinová, Johana Zahrádková, 
Viktoria Pavlátková, Adéla Kantorová, Barbora 
Buchtová, Julie Netoličková, Štěpánka Nyklová, 
Agáta Humplíková, Daniela Hrebíčková

Trenérky: Vendula Hynečková, Andrea 
Dvořáková

Vedoucí: Alena Gurková

Výsledky:    Tabulka:
Tymákov 3:5 (1:2)  1. Přeštice 33:23 10 b.
Krčín  4:9 (2:7)  2. Krčín  53:42  9 b.
Stará Huť 0:7 (0:3)  3. Týmákov 35:34 8 b.
Přeštice 5:6 (2:3)  4. Humpolec 42:30 8 b.
Louka 2:4 (0:3)  5. Stará Huť 27:23 5 b.
Humpolec  1:11 (0:6)  6. Louka   19:30 2 b.
     7. Stará Ves 15:42 0 b.

Střelkyní branek našeho družstva byla hlavně 
Adéla Kantorová, dala jich 14.

Dorostenky celkem jasně vyhrály moravskou 
část zimní ligy a do Bolevce odjížděly s medailo-
vými ambicemi. Situace na hřišti však byla velmi 
vyrovnaná. A tak nakonec, jak se často říká, roz-
hodla nešťastná střela z  dálky, která tentokrát 
skončila v naší síti. Děvčata však nakonec brala 
„brambory“ – 4. místo.

Na turnaji hrály: Eliška Lepková, Michaela 
Košťálová - Zuzana Višvaderová, Karla Adam-
cová, Karolína Janošková, Nela Hynečková - 
Petra Dostalíková, Hanka Ličková, Radka Lič-
ková, Kristýna Fromelinsová, Denisa Adamcová, 
Barbora Janošková, Karolína Kollárová,

Trenér: Aleš Dostalík, asistent: Radim Hyne-
ček, vedoucí: Renata Hýlová

Nejlepší brankářka turnaje byla Eliška Lep-
ková, nejlepší obránkyně Hanka Ličková.

Výsledky:    Tabulka:
Osek  18:10 (7:2)  1. Přeštice    112:65 10 b.
Tymákov 13:16  (4:7)  2. Tymákov 76:70 6 b.
Bakov 18:16  (9:9)  3. Krčín  82:76 6 b.
Krčín  15:13  (8:7)  4. Stará Ves 78:73 6 b.
Přeštice 14:18  (8:9)  5. Bakov  78:84 2 b.
     6. Osek n. B. 44:102 0 b
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5. – 6. května 2018 
se naše hráčky zúčast-
nily tradičního mezi-
zemského utkání Čechy 
– Morava v  Přešticích. 
V utkání žen hrály bran-
kářka Ivana Šnajdrová, 
obránkyně Petra Millo-
vá, Martina Přikrylová, 
Hanka Ličková, útočnice 
Lucie Dybalová, Vendu-
la Hynečková, Andrea 
Dvořáková, Veronika 
Vitekrová.

Dále se naši hráči 
a hráčky v  rámci této 
akce zúčastnili Super-
poháru mládeže. Tur-
najově tam hrály výběry 
jednotlivých oblastí.

Severomoravskou 
oblast reprezentovali:

starší žačky – Michaela 
Košťálová, Adéla Onder-
ková, Denisa Adamcová, 
Kristýna Fromelinsová, 
Barbora Janošková

dorostenky - Eliška Lep-
ková, Zuzana Višvade-
rová, Karla Adamcová, 
Karolína Janošková, Pet-
ra Dostalíková, Radka 
Ličková

trenér: Aleš Dostalík

vedoucí: Andrea Adamcová

dorostenci - Matěj Konečný, Lukáš Tomeček, 
Vojtěch Šiller, Vojtěch Hýl, Miloš Merta.

Nechybělo ani utkání legend (starých gard) 
Čechy – Morava, kde za Moravu nastoupil i mistr 
národní házené Tomáš Nusko.

V současné době se hrají zápasy jarní části 
sezóny 2017/2018. V  1. lize hrají naše hráčky 
nadstavbovou část o 6. - 9. místo. Hlavně se jim 

daří ve venkovních zápasech, vyhrály v  Plzni, 
Žatci i v Podlázkách.

Muži hrají střídavě úspěšně ve 2. lize.

Z  oblastního přeboru mládeže se už do 
republikových soutěží dostali dorostenci. Budou 
hrát v Nýřanech Pohár České republiky. Doros-
tenky se z 1. místa probojovaly na Mistrovství 
České republiky v Krčíně.

Rostislav Horkel st.

Dorostenky na finále Zimní ligy mládeže

Mladší žačky na finále Zimního halového mistrovství
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Činnost TJ v roce 2017 

Zpráva z valné hromady  
11. 5. 2018

Tělovýchovná jednota Stará Ves n. O. měla 
k 31. 12. 2017 celkem 196 členů, z toho 107 členů 
do 18 let. 

Sportovní činnost oddílů byla přibližně ve 
stejném rozsahu jako v  předcházejícím roce. 
Hlavní podíl na sportu v naší TJ tvoří i nadále 
národní házená a  především práce s  mládeží. 
Soutěží se účastnilo 6 mládežnických družstev 
národní házené: mladší a  starší žačky, mladší 
a starší žáci, dorostenky a dorostenci, družstva 
mužů „A“ a „B“ a družstvo žen. 

Celoročně sportovaly i  další oddíly: futsal, 
florbal, volejbal, badminton, aerobik, břišní 
tance, taneční kroužky dětí, stolní tenis.

Které kolektivy byly účastníky registrova-
ných soutěží? 

Házená: 
 Družstvo žen 1. liga

 Družstvo mužů  2. liga 

 Krajskou soutěž hrálo v  soutěžním roce 
2017/2018 družstvo mužů „B“. 

 Turnaje ve svých kategoriích sehrálo družstvo 
mužů starých gard. 

 6 mládežnických družstev hrálo oblastní 
soutěže. 

 Všechna družstva se účastnila turnajů zim-
ních halových přeborů. 

Florbal: 
 Florbalisté hráli regionální ligu mužů. 

 Kromě soutěží 1. ligy, 2. ligy a oblastních sou-
těží, které tvoří hlavní část sportovní činnosti 
oddílu, uspořádaly jednotlivé oddíly mnoho 
dalších akcí. Zimní halové přebory v národní 
házené v  lednu až březnu, 2 poháry České 
republiky mládeže, soustředění mladých 
házenkářů z Moravy a pravidelné zimní tur-
naje - turnaj starých gard a Pouliční turnaj, 
turnaje badmintonu, vánoční turnaj ve stol-
ním tenisu, taneční kurzy pro mládež i pokro-
čilé, výstavu k 750 letům obce aj. Florbalový 
oddíl uspořádal tradiční Florbalový ples.

 Členové i  příznivci sportu byli nápomocní 
při akcích pořádaných jinými organizacemi 
nebo obcí Stará Ves n. O. 

Ing. Libuše Sýkorová

Z obecní matriky

V letošním roce nás opustili …
Zdenka Holaňová roč. 1923
Vladimír Viaclovský roč. 1948
Anna Máchová roč. 1920
Pavel Tyleček roč. 1962
Zdeňka Bystroňová roč. 1927
Petr Juřička roč. 1981
Jan Filipec roč. 1955
Vladimíra Novobilská roč. 1961
Jaromír Gavelčík roč. 1936
Jan Štěpán roč. 1954

Ilona Hýlová roč. 1937
Oldřich Havlík roč. 1937

Věnujte jim 
tichou vzpomínku.

Bronislava Pavlosková, 
matrikářka
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Podílejte se s námi na tvorbě kalendáře na rok 2019!

téma: Stará Ves a Košatka ze vzduchu
Prosíme všechny milovníky fotografií a létání, aby příspěli do sbírky fotografií.

Více informací na  
goo.gl/3yq2ER

Významné ocenění – poděkování

Oznámení

Je vždy příjemné slyšet nebo číst o  lidech, 
kteří něčeho dosáhli a  dokážou být oporou 
ostatním, jsou ochotni pomáhat jiným. S potě-
šením můžeme konstatovat, že naše občanka, 
paní Lenka Holubová, byla oceněna rovnou 
ve dvou kategoriích 18. ročníku soutěže Ses-
tra roku za svoji práci staniční sestry oddělení 
následné lůžkové péče Vítkovické nemocnice, 
a. s., Ostrava-Vítkovice. Tuto práci vykonává ve 

Vítkovické nemocnici už 
dlouhých 25 let.

Ocenění bylo udě-
leno ve dvou kategoriích: 
Sestra v  přímé ošetřo-
vatelské péči, kde byla 
paní Holubová oceněna 
3. místem, a v kategorii 

Sestra mého 
srdce, kde dokonce v online hlasování 
široké veřejnosti zvítězila. 

Slavnostní předání ocenění 18. roč-
níku soutěže, kterou každoročně orga-
nizuje vydavatelství Mladá fronta pod 
záštitou Nadace Dagmar a  Václava 
Havlových VIZE 97, Ministerstva 
zdravotnictví ČR, Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR a primátorky hl. 
města Prahy, se konalo 1. března 2018 
v Divadle Hybernia v Praze.

Gratulujeme a  zároveň jménem 
obce i pacientů děkujeme!
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Pozvánky

Milovníky letního kina zveme na 

PROMÍTÁNÍ POD NOČNÍ OBLOHOU, 
které se uskuteční v sobotu 25. srpna 2018 

na házenkářském hřišti u haly TJ. 

Začátek projekce nejnovějšího filmu Zdeňka a Jana Svěrákových Po strništi bos 
v 21 hodin. Areál bude otevřený již od půl osmé. Sezení na lavičkách. Nezapomeňte 

na teplejší oblečení. Vstupné 50 Kč, děti do 15 let a důchodci nad 70 let zdarma. 

V případě nepříznivého počasí se bude promítat v hale TJ.

Pozvání na koncert operních árií  
a duetů pod širým nebem

Už jste někdy slyšeli operní árie pod širým nebem? Pokud ne, máte jedinečnou 
příležitost navštívit 11. ročník koncertu „NOVÁ BĚLÁ POD OTEVŘENÝM NEBEM“ 
a poslechnout si známé skladby v podání českých i zahraničních pěvců. Mimo jiné vystoupí 
známá česká zpěvačka Patricia Janečková, tenor Paolo Lardizzone z Itálie, baryton Krum 
Galabov z Bulharska, tenor Alin Stoica z Rumunska a jistě Vás potěší i skvělá houslistka 
Marie Korpasová - rodačka z Nové Bělé. Doprovázet je bude orchestr Národního divadla 
moravskoslezského pod taktovkou Adama Sedlického. A kde se to vše uskuteční?

V Ostravě-Nové Bělé, 26. 8. 2018 od 16 hodin na zahradě Domu s pečovatelskou službou 
Bělásek, Krmelínská 305. K potěšení bude nejen kulturní zážitek, ale také výborné domácí 
občerstvení. 

Všechny Vás srdečně zve „Kulturní spolek Jany Šafář Doležílkové. 
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Pěstitelská pálenice Palfrig
Stará Ves nad Ondřejnicí

Zve všechny pěstitele na každoroční pálení kvasů do přestěhované pálenice vedle hotelu 
Palfrig. Přihlášky k pálení přijímáme telefonicky na čísle 777 881 990.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Pěstitelská pálenice Palfrig, Záhumenní 306, 739 23  Stará Ves nad Ondřejnicí 

INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE
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Hasiči postavili májku

Vítání občánků

Pálení čarodějnic v Košatce

V Košatce také stavěli májku



Kulturní a společenské dění ve Staré Vsi 
a Košatce ve 3. čtvrtletí roku 2018

DATUM AKCE MÍSTO POŘADATEL

3. 7.–5. 7. 2018 Pěší pouť na Velehrad Farnost St. Ves

5. 7. 2018 Staroveský kotel – noční soutěž 
v požárním útoku Areál nad zámkem SDH Stará Ves

12. 7. 2018 Setkání Spolku staroveské historie Hasičská zbrojnice Spolek st. historie

14. 7. 2018 Hasičská soutěž Areál TJ Košatka SDH Košatka

11. 8. 2018 O pohár obce St. Ves n.O. 
- pohárová soutěž

Areál hasičského cvičiště 
nad halou TJ SDH Stará Ves

22. 8. 2018 Setkání Spolku staroveské historie Hasičská zbrojnice Spolek st. historie

25. 8. 2018 Rozloučení s prázdninami Farní areál Farnost St. Ves

25. 8. 2018 Letní kino – Po strništi bos Hřiště TJ Kulturní komise, 
TJ Stará Ves

5. 9. 2018 Tradiční posezení Hasičská zbrojnice Klub důchodců

7. 9. 2018 10. Pivní orientběh Košateckého 
Otomanu St. Ves a Košatka Spolek Košatecký 

Otoman

8. 9. 2018 9. ročník hudebního festivalu 
Košatecký Otoman Lesopark u Mlčochů Spolek Košatecký 

Otoman

8. 9. 2018 Zájezd ZOO a město Opole Kondor

9. 9. 2018 Dožínková slavnost Kostel, farní areál Farnost St. Ves

28. 9.–30. 9. 2018 Zájezd Nízké Tatry Kondor
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