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Vážení spoluobčané,
letošní mírná zima je za námi a nastupující 

jaro nás motivuje k  budování a  vylepšování 
našich domů, zahrad, naší obce. Jako hlavní 
úkol pro první pololetí vidím přípravu projektu 
na rekonstrukci střechy zámku, výměnu oken 
a  opravu sgrafit. Zatím je předčasné mluvit 
o termínech, ale optimistický výhled je oprava 
střechy letos a další práce v letech následujících, 
neboť rozsah prací je poměrně velký. Druhá 
důležitá akce na druhé čtvrtletí je příprava 
rekonstrukce staroveské hasičárny. Pro tuto 
akci je vše připraveno, jen musíme ještě vybrat 
dodavatele stavby s nejvýhodnější nabídkou.

V prvním čtvrt letí jsem se zúčastnil 
výročních schůzí hasičů ve Staré Vsi, sokolů 

v Košatce a zahrádkářů ve Staré Vsi. Všechny 
organizace vykazují velmi bohatou činnost 
a  volají po rozšíření svých řad. V  naší obci 
v současnosti žije 2 800 obyvatel, tak si myslím, 
že by s tím rozšiřováním počtu členů neměl být 
až tak velký problém. Chtěl bych proto vyzvat 
všechny, kteří nechtějí jen sedět doma, aby 
oslovili předsedy nebo členy našich zájmových 
organizací a  zeptali se na možnost zapojení 
v činnostech, které jsou jim blízké, a poznali 
se i z jiných úhlů pohledů, než jen z  letmého 
pokývnutí na pozdrav. 

A citát nakonec: Umět se radovat z radosti 
druhého, to je tajemství štěstí.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce 

Slovo starosty

Zpravodajství ze zámku

• ZO schválilo směnnou smlouvu s Českým 
rybářským svazem, z. s., MO Stará Ves n. 
O. Jedná se o pozemky pod rybníky, které 
budou směněny za louku. Smlouva obsahuje 
předkupní právo pro obec. Rozdíl v cenách 
uhradí ČRS obci.

• ZO schválilo smlouvu o poskytnutí dotace 
TJ Stará Ves n. O., o. s., na projekt „Oprava 
tribuny na házenkářském hřišti ve Staré Vsi 
n. O.“ ve výši 400 tis. Kč. Celkové náklady do 
500 tis. Kč, podíl TJ asi 120 tis. Kč. 

• ZO schvaluje rozpočtový výhled obce Stará 
Ves n. O.:

      Rok 2017 Rok 2018
Příjmy     33.000.000,- Kč 35.000.000,- Kč
Výdaje     31.480.500,- Kč  33.806.436,- Kč
Saldo P + V    1.519.500,- Kč      1 193.564,- Kč

• ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
č. 3/2015 o místním poplatku za provoz 
systému komunálních odpadů pro rok 2016 
ve výši 660,- Kč/osoba/rok.

• RO schválila nájemní smlouvu s f. Ostravské 
městské lesy a zeleně, s.r.o., Ostrava, na 

zajištění hospodaření na lesním pozemku 
Obce Stará Ves n. O. (smlouva na dobu 
10 let).

• RO schválila prominutí nájmu KD v Košatce 
při konání žolíkového turnaje 5. 12. 2015 
a 6. 2. 2016, pro MS Soutok Košatka při 
konání výroční schůze 2. 4. a Mysliveckého 
plesu 16. 1. 2016.

• RO schváli la smlouvu na službu SMS 
InfoKanál s f. KONZULTA Brno, a. s.

• RO schvá l i la pojis t nou sm louv u na 
sdružené pojištění souboru vozidel s Českou 
pojišťovnou a. s., Praha 1.

• RO schvá l i la smlouvu na projektov ý 
management projektu „Přes lávku do centra 
obce k dětskému hřišti“ s firmou INNOVA 
Int. s.r.o., Ostrava, za 27 tis. Kč bez DPH.

• RO schválila dodatek smlouvy s Českou 
pojišťovnou a.s., Praha 1, na pojištění 
m a j e t k u ,  e l e k t r o n i c k ýc h  z a ř í z e n í 
a odpovědnosti za škodu a dodatek smlouvy 
o  posk y tnut í da ňového poradenst v í 
s f. ing. Jiří Turoň, Havířov.
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• RO schválila smlouvu s f. ENVIPARTNER 
s.r.o., Brno, na zpracování podk ladů 
k žádosti na dotaci projektu „Protipovodňová 
opatření v obci Stará Ves n. O.“ v rámci 
OPŽP (digitalizace povodňového plánu, síť 
varovného systému), cena 190 tis. Kč bez 
DPH.

• RO pověřila ředitele ZŠ a MŠ Stará Ves n. 
O. zpracovat koncepci zatraktivnění školy 
a koncepci investic do r. 2020.

• RO pověřila starostu zajištěním přípravy 
části „Projektu stavebních úprav a interiéru 
smuteční síně“.

• RO schválila výběr nejvýhodnější nabídky 
veřejné zakázky PD stavby „Rekonstrukce 
nových pavilonů školy a plynové kotelny“ 
firmě INPROS FM, s.r.o., Frýdek-Místek, 
cena vč. DPH 687.280,- Kč.

• RO rozhodla o uzavření smlouvy na zakázku 
„Studie odtokových poměrů Stará Ves n. 
O. – Horní konec“ s firmou KONEKO s.r.o., 
Ostrava, cena vč. DPH 223.124,- Kč.

• RO schválila Licenční smlouvu o veřejném 
provozování s  OSA pro práva k  dílům 
hudebním.

• RO schválila uzavření Smlouvy o zajištění 
dopravní obslužnosti s dopravcem ARRIVA 
MORAVA a.s. a Koordinátorem ODIS s.r.o., 
Ostrava.

• RO schválila smlouvy s f. DIGIS spol. s.r.o., 
Ostrava na aktualizaci Pasportu místních 
komunikací, vložení Pasportu veřejného 
osvětlení a převody dat.

• RO schválila uzavření Plánovací smlouvy 
pro stavbu „Ostatní místní komunikace 
a dešťová kanalizace komunikace, Dukla“ 
(inženýrské sítě na své náklady vybudují 
investoři, obec stavby převezme do svého 
majetku).

• RO schválila rozbor hospodaření Místní 
knihovny ve Staré Vsi n. O. a Košatce za r. 
2015 a návrh rozpočtu na r. 2016.

• RO schválila uzavření Příkazní smlouvy 
s  f irmou INNOVA Int. s.r.o., Ostrava, 
na zajištění projektového managementu 
projektu „Zkvalitnění nakládání s odpady 
v obci Stará Ves n. O.“ Cena 19.360 s DPH.

• ZO schválilo rozpočet obce Stará Ves n. O. 
pro rok 2016 takto:

 Příjmy celkem    40.918.300,- Kč
 Výdaje celkem    37.090.000,- Kč
 Saldo příjmů a výdajů     3.828.300,- Kč
 Financování                    - 3.828.300,- Kč

• ZO schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt 
„Přes lávku do centra obce k dětskému 
hřišti“.

• Z O schvá l i lo  u z av řen í  sm louv y na 
poskytnutí nadačního příspěvku ČEZ na 
akci „Výsadba jednostranného stromořadí 
v obci Stará Ves n. O.“ v částce 130.000,- Kč.

• ZO vzalo na vědomí zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru za rok 2015 a schválilo 
plán činnosti výboru na rok 2016.

Mgr. Jaromír Chvostek

Bývávaly časy

• Podle školní kroniky, uvádějící posloupnost 
učitelů na místní staroveské škole, „… 
šestým Martin Červenka z  Brušperka, 
kterýž zde 13. února 1766 ve věku 66 roků 
zemřel.“

• Z r. 1796 je obraz na hlavním oltáři kostela. 
Obecní kronika uvádí ve 20. letech 20. stol. 

popis kostela: „Kostel, zasvěcený sv. Janu 
Křtiteli, jest od horního konce vesnice půl 
hodiny vzdálen. Stojí uprostřed hřbitova, 
jest šindelem kryt, 13 sáhů 5 palců dlouhý, 
5 sáhů 5 palců široký a čítá 3 oltáře. Na 
hlavním oltáři jest oltář sv. Jana Křtitele, 
malován jest r. 1786 od Jiřího Fremla. 
Na kůru jsou varhany z  roku 1841 za 
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500 zlatých, pod hlavním oltářem kostelní 
hrobka…“

• „V letech 1897 až 1906 zasedal na zemském 
sněmu Markrabství moravského ze zdejší 
obce zemský poslanec, p. Josef Sýkora, 
rolník z  čísla 40. Zvolen byl za doby 
nepřímého hlasovacího práva na program 
katolickonárodní.“

• Uprostřed 1. světové války, roku 1916, 
se prohlubují problémy se zásobováním 
obyvatelstva. „Aby spotřeba životních 
potřeb byla rovnoměrně rozdělena, zavedeny 
v roce 1916 poukázky na mouku, chléb, cukr, 
kávu, tuky a o něco později i na brambory 
a mléko. Rozdílení zásob svěřeno chlebové 

komisi, která poukázky vydávala a měla 
v evidenci zásoby. Po obcích konány od té 
doby časté úřední rekvizice na poživatiny, 
kovy a prádlo.“

• „Ve dnech 2., 9., 16. a 23. února a 1. března 
1936 uspořádán obcí ve škole u radia veřejný 
hromadný cyklus rozprav s názvem Vzorná 
obec za velké účasti občanstva.“

• „Ve schůzi obecního zastupitelstva ze dne 
15. března 1936 usnešeno všemi hlasy 
přítomných na zřízení újezdné měšťanské 
školy ve Staré Vsi n. O. pro obec Stará Ves 
n. O., Proskovice a Krmelín.“

Mgr. Jaromír Chvostek

Fotohistorie

Vážení spoluobčané, milí čtenáři. Čtrnácté 
číslo seriálu Fotohistorie je věnováno spolku 
TJ Sokol ve Staré Vsi. Tento rok v prosinci to 
bude přesně 110 let, co byla Tělocvičná Jednota 
Sokol založena.

Tělocvičná Jednota Sokol byla založena 
2 . 12 . 1906 z  podnětu místního učitele 
Viléma Kemla a domkaře Viléma Lednického 
ustavující valnou hromadou v sále hostince 
pana Řehánka (později u Paličků) [1] [2]. Jak si 
můžeme přečíst ze staroveské kroniky: „účelem 
jednoty jest povznášeti tělesné a mravní síly lidu 
československého v duchu Tyršově a Fügnerově.“ 
Už od svého založení roku 1862 v Praze byl Sokol 
vnímán jako národnostní a obrozenecký. Jednota 
Sokolská pořádala pravidelná cvičení, hrála se 
divadla, konaly se veřejné přednášky.

V roce 1910 byla ve Staré Vsi založena 
sokolská knihovna, svazky byly roku 1921 
postoupeny obecní knihovně. Roku 1921 byl 
založen cyklistický odbor, dále pak ženský odbor 
a zábavní odbor pořádající divadla, večírky, 
besedy a společenské akce. Po první světové 
válce vznikl hudební odbor, tzv. Fabiánova 
kapela. Roku 1925 byl založen odbor házené. 
Házená se postupně prosadila i ve spolcích Orel 
a DTJ. Na krátký čas fungoval i lyžařský odbor. 
V roce 1921 měla organizace 130 členů. Téhož 

roku bylo zřízeno Kino Sokol v sále hospody 
U Paličků, o kterém jsme již psali v šestém díle 
Fotohistorie [3].
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Během druhé světové války byl jak Sokol, tak 
Orel rozpuštěn, v činnosti mohl pokračovat jen 
spolek DTJ. Hned po válce byla činnost spolků 
obnovena a roku 1948 byla veškerá tělovýchova 
sloučena v organizaci Sokol, tedy TJ Sokol. Od 
roku 1990 nese spolek název Tělovýchovná 
jednota Stará Ves nad Ondřejnicí.

Mezi významné osobnosti Sokola mimo 
Viléma Kemla, Viléma Lednického či Josefa 
Fabiána zmiňme ještě Radomíra Horkla, Jana 
Tylečka a Boříka Hýla – mistry sportu v házené 
a Dušana Růžu – zasloužilého mistra sportu. 
V neposlední řadě je záhodno vzpomenout na 
další členy Sokola: Hynka Poláška - kováře, 
Rudolfa Poláška - dělníka, Emila Sedláčka - 
zámečníka a Eduarda Hrabovského – odborného 
učitele, kteří se stali oběťmi druhé světové války.  

Stejný osud potkal i syna zakládajícího člena, 
Viléma Lednického ml. – zubního technika, 
vedoucího házené, který byl stejně jako jeho 
„bratři“ umučen v koncentračním táboře. Vilém 
Lednický byl zatčen pro vojenský odboj ve skupině 
pplk. Klímka [4]. Fotografii Viléma Lednického 
ml. si můžete prohlédnout na fotografii [5].

Výročí založení Sokola doprovázely oslavy. 
Na přiložené fotografii můžeme vidět oslavu 
25 let založení Sokola z roku 1931 [6]. Průvod 

míří dolů po ulici Na Drahách a zatáčí kolem 
Paličkovy hospody směrem k zámku. V popředí 
můžeme vidět 13 jezdců na koních v krojích, dále 
v průvodu pochodují děti, dospělí, vlajkonoši 
a další. Na fotografii můžeme napočítat přes 
100 účastníků průvodu. Průvod lemovaly hloučky 
přihlížejících. V levé části fotografie můžeme 
rozpoznat část nápisu Budoucnost – obchodu, 
směrem Na Dráhy lze při zvětšení rozpoznat na 
fasádě ceduli KINO. Prašnou cestu lemují ploty 
a vydlážděný chodník před hospodou, kinem 
a pekárnou (odspodu, v tomto pořadí). Lze si 
povšimnout také zábradlí, jelikož pod cestou 
procházel mlýnský náhon k mlýnu pod zámkem.

 
RNDr. Michal Janošek, Ph.D.

Kontakt: Michal Janošek, 
tel.: 777 81 55 69, e-mail.: michal.janosek@gmail.com

Zdroje:
[1] Pamětní kniha Staré Vsi nad Ondřejnicí - 1. díl 
 (1921-1958), str. 37. SOkA F-M.
[2] http://www.staraves.cz/index.php?www=htvh
[3] Staroveský zpravodaj, 1/2014, str. 5
[4] Památní Sokolské župy Moravskoslezské, 1947
[5] Soukromý archiv rodiny Kolářových
[6] Soukromý archiv p. Slavoje Paličky



www.staraves.cz

7

Zprávy ze stavební komise

Informace PČR Brušperk

Stavební komise při obecním úřadu se 
jako každoročně počátkem roku podílela na 
přípravě podkladů pro rozpočet obce na rok 2016. 
Významnou součástí rozpočtu obce jsou totiž 
náklady na projektové dokumentace a na realizaci 
staveb, které se v daném roce připravují. Letos 
jsme při výběru staveb kladli důraz hlavně na 
přípravu projektových dokumentací, na základě 
kterých může obec žádat o dotace na realizaci 
staveb z fondů EU, České republiky či Moravsko-
slezského kraje.      
Projektové dokumentace, které předpokládáme 
dokončit v roce 2016:
• 2. etapa splaškové kanalizace ve zbývající části 

obce 
•  Chodník v Košatce – od mostu přes Lubinu po 

restauraci Odra
• Odtokové poměry na horním konci obce - 

1. etapa - mlýnský náhon, Kulišovka, Trní
• Územní studie zastavitelných ploch - Na Dukli, 

Nad Pekárnou
• Základní škola  - rekonstrukce nové budovy 

včetně plynové kotelny
• Chodník Stará Ves - konec ulice Proskovické
• Chodník Stará Ves – od křižovatky na Košatku 

po ulici Petřvaldská
• Chodník Stará Ves – na ulici Brušperská od 

křižovatky se silnicí I/58 po obchod na Horním 
konci

• Rekonstrukce mostu na Horním konci mezi ul. 
U Náhonu a Okružní

Stavby, které předpokládáme realizovat v roce 
2016: 
• Hasičárna Stará Ves - výměna oken, stavební 

úpravy
• Zámek - rekonstrukce střechy, výměna oken, 

oprava sgrafit
• Rekonstrukce chodníků u hrobů na pravé 

straně hřbitova
• Úpravy interiéru smuteční síně
• Oprava místní komunikace pod mostem na 

silnici I/58
Na všechny tyto projektové dokumentace 

a  stavby máme v rozpočtu obce připraveny 
finanční prostředky. Současně však sledujeme 
vyhlašované dotační tituly a snažíme se postupně 
žádat o poskytnutí případných dotací na realizaci 
staveb. Předpokládané náklady na projektovou 
dokumentaci a realizaci staveb tak v optimálním 
případě nebudeme muset hradit z rozpočtu obce 
v celkové výši. Přejeme proto vedení obce, aby 
mělo úspěch a „silná ramena“ při podávání žádostí 
a při rozhodnutí o poskytnutí finančních dotací 
pro naši obec.

O postupu prací na přípravě jednotlivých 
staveb se můžete průběžně informovat na webu 
obce – v odkazu „Stavby“ - „Přehled staveb obce 
Stará Ves n. O.“

Za stavební komisi při OÚ ve Staré Vsi n. O. 
Radislav Folta 

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás stručně informoval o bezpeč-

nostní situaci ve služebním obvodu Obvodního 
oddělení Policie České republiky Brušperk. 

V rámci služebního obvodu, který zahrnuje 
města Brušperk a Paskov a obce Řepiště, Žabeň, 
Staříč, Fryčovice, Stará Ves nad Ondřejnicí 
a Krmelín, Policie České republiky prověřo-
vala od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 celkem 222 
trestných činů, 229 přestupků, 1169 dopravních 

přestupků a dalších 379 spisů běžné pořádkové 
agendy, což je celkem 1999 spisů. U prověřova-
ných trestných činů je nutné uvést, že z celko-
vého počtu 222 trestných činů bylo 32 trestných 
činů odloženo s odůvodněním, že se trestný 
čin nestal, popř. odevzdáno správnímu orgánu 
s podezřením ze spáchání přestupku. Lze 
konstatovat, že již dva roky po sobě dochází 
k výraznému poklesu trestné činnosti. V roce 
2015 ve srovnání s rokem 2014 tento pokles 
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činí 20 %, přičemž objasněnost trestné činnosti 
v roce 2015 činila 55 %. 

V samotné obci Stará Ves n. O. došlo od 
1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 k 40 trestným činům, 
218 přestupkům (včetně 185 dopravních 
přestupků), což v porovnání s  rokem 2014 
znamená nárůst trestné činnosti o 18 trestných 
činů. Zvýšenou preventivní a kontrolní činností 
v dopravě došlo i k nárůstu počtu zjištěných 
dopravních přestupků o 40 přestupků. Objasnit 
se podařilo, či je před objasněním, 18 trestných 
činů. 

U trestných činů obecně převažují majet-
kové delikty, zejména krádeže vloupáním 
do motorových vozidel, zanedbání povinné 
výživy, trestné činy obecně nebezpečné a ohro-
žující. Pro představu se jedná o různé formy 
ublížení na zdraví, řízení motorových vozidel 
pod vlivem alkoholu, drog, maření úředního 
rozhodnutí apod. Ačkoli pokles trestné činnosti 
je zaznamenán téměř u všech druhů trestné 
činnosti, zejména pak u majetkových trest-
ných činů, např. krádeží vloupáním, v jedné 
oblasti trestné činnosti je naopak zaznamenán 
výrazný nárůst, a  to u trestných činů proti 

životu a zdraví a dále u trestných činů naru-
šující soužití. Jedná se zejména o různé formy 
úmyslného či nedbalostního ublížení na zdraví, 
týrání osoby ve společném obydlí, veřejnosti 
známé pod obecným pojmem domácí násilí, 
a také různé formy nebezpečného vyhrožování, 
popř. nebezpečného pronásledování a vydírání.  

Vážení spoluobčané, na závěr bych Vás chtěl 
požádat, abyste i nadále věnovali pozornost 
tomu, co se děje ve vaší obci, a v případě potřeby 
jste se co nejrychleji obraceli na Policii ČR, na 
telefonní číslo 558 666 222, což je přímo na 
naše obvodní oddělení PČR Brušperk, je možno 
volat i na služební mobilní telefon, a to na číslo 
725 516 485, nebo na tísňovou linku 158. 

Bez Vaší pomoci nemůžeme být nikdy tak 
úspěšní, jak bychom si všichni přáli. V minu-
losti jsme na základě všímavosti občanů objas-
nili několik trestných činů s tím, že byl pachatel 
zadržen přímo na místě trestného činu nebo byl 
na základě významných a přesných informací 
od občanů později dohledán.

Za kolektiv OOP Brušperk 
npor. Mgr. Kamil Václavík

Informace k chystané výměně občanských průkazů

Začátkem příštího roku končí platnost 
občanských průkazů velké části občanů naší 
obce, chceme vás proto informovat o některých 
změnách ve vyřizování občanských průkazů.

O nový občanský průkaz můžete požádat 
na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozší-
řenou působností (to znamená, že nejen 
u Magistrátu města Ostravy, ale i např. u Magis-
trátu ve Frýdku-Místku nebo na Městském 
úřadě v Kopřivnici). Občanský průkaz bude 
občanovi vydán na tom úřadě, u  kterého 
o občanský průkaz požádal. Doporučujeme 
občanům, aby k vyřizování využívali jiná místa, 
nežli Magistrát města Ostravy, protože výměna 
velkého počtu OP se netýká jen naší obce, ale 
i dalších obcí v okolí Ostravy, a předpokládají 
se proto dlouhé čekací doby.

K v y ř ízení obča nského pr ů kazu se 
můžete objednat na těchto telefonních číslech: 

844 121 314 nebo 599 499 311 v  pracovní 
době call centra: pondělí – pátek od 7.00 do 
17.00 hodin nebo prostřednictvím objednávko-
vého internetového portálu (https://objednavky.
ostrava.cz/eobs). Bližší informace ohledně 
vyřizování občanských průkazů naleznete na 
internetových stránkách Magistrátu města 
Ostravy – www.ostrava.cz >úřad>potřebuji si 
vyřídit>doklady>občanské průkazy.

Při výměně OP, z důvodu ukončení plat-
nosti, stačí při žádosti předložit pouze stávající 
občanský průkaz, pokud má OP již prošlou 
dobu platnosti, musí žadatel ke stávajícímu 
OP doložit ještě další doklad totožnosti, např. 
řidičský průkaz, cestovní pas apod.

Při podávání žádosti o občanský průkaz 
není třeba předkládat fotografii, digitalizovaná 
podoba občana se pořídí při vyřizování žádosti. 

O vydání občanského průkazu může občan 
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Komunální odpad

Máte již uhrazen poplatek za sběr a likvi-
daci komunálního odpadu? Termín splátkové 
povinnosti je 31. 3. 2016 ve výši 660,- Kč / osoba 
/ rok, a nebo 330,- Kč / osoba / půl roku. 

V poslední době probíhá na sociální síti 
Facebook diskuze, proč máme tak vysoký 
poplatek za likvidaci KO, když v Ostravě i v 
sousedním Brušperku je poplatek podstatně 
nižší. Odpověď je jednoduchá. V Ostravě je 
výrazně větší koncentrace obyvatel, což příz-
nivě ovlivňuje produktivitu sběru a odvozu 
KO a tím i náklady přepočtené na jednoho 
obyvatele jsou podstatně nižší. Obdobná 

situace je i v Brušperku, kde navíc nemají 
sběrný dvůr a s likvidací velkoobjemového nebo 
nebezpečného odpadu jsou občané odkázáni 
na přistavení příslušných kontejnerů pouze 
čtyřikrát ročně. V naší obci nabízíme občanům 
komplexní a komfortní službu týkající se sběru 
a likvidace KO, která je hrazena kromě výše 
zmíněného poplatku od občanů také příjmem 
za vytříděný odpad a příspěvkem z obecního 
rozpočtu. Pro informaci uvádím základní 
ekonomický rozbor za sběr a likvidaci komu-
nálního odpadu v naší obci za rok 2015.

VÝDAJE
Komunální odpad (popelnice u domů)    1 426 405,- Kč
Velkoobjemový a nebezpečný odpad (sběrný dvůr)   459 766,- Kč
Odvoz tříděného odpadu (plasty, sklo, papír)    210 327,- Kč
VÝDAJE CELKEM      2 096 498,- Kč

PŘÍJMY
Příjem od občanů      1 769 070,- Kč
Přijaté dotace za vytříděný odpad:
EKOKOM (plasty, nápojový karton, papír, železo)   205 445,- Kč
Asekol (počítače, rádia, el. hračky)     5 782,- Kč
Elektrowin (televize, chladicí zařízení, el. sporáky)   16 724,- Kč
Dar firmy Asekol za 1. místo ve sběru elektrospotřebičů měst a obcí 
nad 2 000 obyvatel  10 000,- Kč
Výběr poplatků za uložení stavebního odpadu ve dvoru  11 720,- Kč
PŘÍJMY CELKEM      2 018 741,- Kč

Ztráta (doplatek obce)      77 757,- Kč

požádat nejdříve 6 měsíců před skončením 
platnosti stávajícího dokladu, pokud tak učiní 
dříve, zaplatí poplatek 200,- Kč.

Občanský průkaz je vyhotoven do 30 dnů 
od podání žádosti.

Nově od letošního roku se občanům starším 
70 let vydávají občanské průkazy s platností 
na 35 let od data vydání dokladu. V případě 
změny některého údaje zapsaného v takovém 
občanském průkazu (např. údaj o místě trva-
lého pobytu) bude však přesto nutné občanský 
průkaz vyměnit.

Dle předběžného jednání s Magistrátem 
města Ostravy a  ve spolupráci s  obecním 
úřadem nám bylo přislíbeno, že nemohoucí 
občany, kteří jsou upoutáni na lůžko a potřebují 
si vyřídit nový občanský průkaz, pracovníci 
Magistrátu města Ostravy osobně navštíví 
a pořídí digitální fotografii občana a sepíši 
žádost o vydání nového OP. Upozorňujeme 
ovšem, že tato služba je pouze pro občany 
nechodící, zcela imobilní.

Bronislava Pavlosková, matrikářka
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Neodešli, jen nás předešli
Slávka Budínová

Kdykoliv si na tuto herečku vzpomenu, 
vybaví se mi její malé ruce. Pamatuji si, jak 
jsem byl touto skutečností překvapen, když 
mi při setkáních ruku podávala. Setkali jsme 
se párkrát v roce 1974 v Divadle E. F. Buriana, 
kde byla tehdy v angažmá. Důvodem bylo 
rozprávění pro dnes už neexistující Ostravský 
kulturní zpravodaj. V něm jsem tehdy psal 
o hercích, kteří byli nějak spjati s Ostravou. 
Slávka, pokřtěná Dobroslava, se v  tomto 
městě, v části Heřmanice, narodila v roce 1924. 
V Ostravě získala i svoje první angažmá. Velký 
vliv na ni měla maminka, která ji podporovala 
v zájmu o umění, o hudbu, divadlo. Zato tatínek 
se k herecké dráze dcery stavěl skepticky, i když 
i on měl divadlo rád. Oba rodiče si Slávka 
Budínová vzala k sobě do Prahy, kde byla od 
roku 1960 v angažmá v již zmíněném Divadle 
E. F. Buriana. Předtím ještě hrála v Pardubicích 
a poté v Olomouci, mimo to párkrát hostovala 
v pražském Národním divadle. V době našeho 
setkání hrála v Shakespearových Veselých 
paničkách windsorských, kde byla její hereckou 
partnerkou Viola Zinková, s níž jsem měl poz-
ději možnost spolupracovat v Českém rozhlase. 
Paní Budínová ráda vzpomínala zejména na 
angažmá v Pardubicích, kde hrála i kolem 

padesáti představení měsíčně. Byla to, jak mi 
prozradila, tvrdá škola. Prověřila všechny nejen 
po stránce umělecké, ale i lidské a zdravotní. Po 
čase se vypracovala na jednu z nejobsazovaněj-
ších a také nejoblíbenějších hereček. Přitom se 
na sebe ve filmu nebo v televizi nerada dívala. 
Byla k sobě hodně kritická, až nedůtklivá. Proto 
taky měla nejraději divadlo. Tam, jak mi řekla, 
nemá herec čas se pozorovat, kontrolovat. Tam 
se musí plně vžít do role a největší odměnou mu 
pak je úsměv, pláč a potlesk diváků. Jako mnoho 
jiných měla i Slávka Budínová řadu zálib. Sbí-
rala starožitnosti, ráda 
poslouchala starou 
barokní hudbu. 
Z moderní hudby 
j í  by l a  b l í z k á 
t v o r b a  J i ř í h o 
Srnky, zejména 
hudba k filmům 
Měsíc nad řekou 
a  Stř íbrný v ítr. 
Kraj kolem Písku, 
kolem řeky Otavy, 
tedy kraj Fráni 
Š r á m k a 
m i l o v a l a 

Náklady na likvidaci KO může ovlivnit 
každý z nás například tím, že bude důsledně 
třídit odpad a snižovat tak objem odpadků 
vložených do popelnice u  domu, za které 
platíme nejvíc (sběr, odvoz, uložení na skládce). 
Pokud toto doporučení budeme skutečně 
dodržovat, objem naší popelnice nebude využit 
a můžeme tak požádat o prodloužení intervalu 
odvozu nebo o změnu za menší nádobu. Tímto 
přístupem přispějeme k  reálnému snížení 
nákladů, např.:

• změna inter va lu odvozu 1x týdně za 
1x 14 dnů popelnice o objemu 110 l - úspora 
972,- Kč/rok

• interval odvozu 1x za 14 dnů změna popel-
nice 110 l za popelnici 70 l - úspora 252,- Kč/
rok

• změna popelnice 110 l - 1x týdně za popelnici 
70 l - 1x za 14 dnů - úspora 1 224,- Kč/rok

Slavoj Palička, 
předseda komise životního prostředí

Počínaje 1. dubnem vstupuje v platnost sezónní otevírací doba sběrného dvora
St: 13-17 h, So: 8-18 h
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a  ráda tam jezdila. Velice si vážila Karla 
Čapka, považovala ho za moudrého novináře 
a spisovatele, který ve svých dílech toho mnoho 
předpověděl.

Přáním Slávky Budínové bylo žít někde 
mimo město, na vesnici, na samotě. Měla ráda 
přírodu, květiny, zvířata. Považovala se za 
romantika venkova a přitom si uvědomovala, 
že život na venkově není jednoduchý, mnohdy 
přímo krutý. Nedovedla si třeba představit, že 
by měla zabít zvíře, i kdyby to bylo kvůli tomu, 
že je to pro člověka nutnost, aby přežil, aby 
měl co jíst. Jejím přáním bylo, aby se lidé vůči 

přírodě chovali lépe, aby ji více chránili. Tím 
by se změnilo i chování mezi lidmi samotnými. 
Jak mi řekla, lidé by se měli k sobě chovat aspoň 
tak, jak se k sobě chovají o Vánocích. 

Slávka Budínová byla od roku 1977 vdaná 
za režiséra Ivo Tomana. Žili ve starobylém 
domě na Malé Straně, na Klárově. Nakonec ji 
potkal osud mnoha známých a populárních 
osobností. Život na výsluní, odchod v osamění. 
Předešla nás v červenci roku 2002 ve věku 
78 let.

Radoslav Mácha

Vážení přátelé,
Velikonoce klepou na dveře. Pro někoho 

velké křesťanské svátky, pro někoho volno 
rozšířené o Velký pátek, pro velkou většinu 
z nás, kteří vlastní zahrádky nebo zahrady, je 
to zároveň kontrola nářadí a náčiní a zahradní 
techniky. Naše pozornost se také častěji 
obrací k nabídkám semínek, a  jak se u nás 
říká „flancek“, kterými bychom naše záhonky 
osázeli.

To je naprosto přirozený pohled vpřed, ale 
je třeba se alespoň chvilku ohlédnout zpět, čeho 
jsme dosáhli, co se nám podařilo. 

Báječně dopadl společný česko-slovensko-
-polský adventní koncert. Opět nádherné 
setkání s přáteli a obdarovávání diváků a příz-
nivců láskou a kouzlem blížících se Vánoc. Víme 
už ale také, že tři koncerty v jednom dni jsou 
„o život“ a je třeba si uchovat zdravý rozum.

Výsledky prospěchu a chování 1. pololetí si 
zachovávají svůj standard. Nedošlo k žádným 
excesům, nepřidělovali jsme žádné snížené 
stupně z chování a pochvaly několikanásobně 
převážily nad případnými důtkami a napome-
nutími.  Myslím, že průměrný prospěch celé 
školy 1,35 je velmi pěkný a v průběhu let se 
spíše lepší. 

Samotný závěr 1. pololetí byl úžasný. 
Devítka tento den vyhlásila Dnem společen-
ským, drtivá většina žáků přišla ve slavnostním, 
šatičky (a některé odvážné i vysoké podpatky), 

kravaty, krása … Je neuvěřitelné, jak slavnostní 
oblečení promění chování. Pozdrav, úsměv, 
důstojnost.

„Ach, kdeže ty loňské sněhy jsou“ jsme si 
povzdechli u letošního zápisu do 1. ročníku. 
Vloni 40 dětí a 2 první třídy, letos zapsaných 
17 a přijatých 15. Inu, populační vlna se asi 
převalila a teď se posunuje na základní škole. 
Podle výhledu bude situace příští rok lepší, ale 
nezakřikněme to. Za námi je 25. Jarní spole-
čenský večírek, letos už téměř plně v rukou 
SRPDŠ. Kdo přišel, chválil. Škoda, že se v super-
lativech vyjadřují „nestaroveští“.  Asi platí: 
„Doma nikdo prorokem.“ 

Vedle studijních a pracovních povinností 
žije škola také legráckami značky Renesance 
v  osmičce a  vystoupeními pro veřejnost. 
Poslední bylo společné vystoupení školní 

Zprávy ze staroveské školy
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družiny a  mateřské školy pro staroveské 
důchodkyně (a nejen pro ně) u příležitosti MDŽ 
v hasičárně.

Ve středu 9. března jsme obdrželi ofici-
ální vyjádření Ministerstva školství ČR, 
které schvaluje tzv. Monitorovací zprávu 
o bezchybném splnění podmínek čerpání 
prostředků pro technický rozvoj žáků naší 
školy. S kolegou Jaromírem Chvostkem se 
nám podařilo získat 213.000,- Kč na vybavení 
naší školní dílny. Pro dva plně vytížené chlapy 
více než půl roku intenzívní práce, podkladů, 
fotodokumentace a 16 výsledných výrobků. 

Ostatně, přijďte se podívat na Den otevřených 
dveří v pondělí 4. dubna.

Úspěšně se rozběhnul mezinárodní projekt 
ERASMUS+. Naši učitelé se vrátili z  Itálie 
v pořádku, ale lehce promrzlí, protože Italové 
nebyli na takové „jarní počasí“ naprosto připra-
veni. A opět opakuji: Malá vesnická škola už 
potřetí ve velkém mezinárodním projektu. Není 
to samo sebou…

Všem Vám přeji prožití nádherných, šťast-
ných a veselých svátků velikonočních mezi 
svými blízkými.    

Mgr. Pavel Plečka, ředitel školy

P.S.: Vážení a milí, moc děkuji za odpo-
vědný přístup k dotazníkovému šetření. Jen od 
skromného procenta rodičů se nám dotazníky 
nevrátily. Ve 26 se objevily poznámky typu 
poděkování a uznání a také faktické připo-
mínky a návrhy. Kritické připomínky nejen 
košateckých, ale i nás - učitelů, jistě zapracuje 
obecní úřad do žádosti o úpravu jízdních řádů. 
Snad jen několik postřehů, protože výsledkům 
chceme věnovat větší prostor ve školních 
tiskovinách. Překvapili jste mě Vy, moji žáci, 
kteří se vždy „třásli“ na hodiny u počítače, 
jak vás neberou moderní aplikace, jakou je 

např. žákovská knížka. Inu, je to jen hloupá 
mašina, která si udělá čárku pokaždé, když 
se do ní podíváte, a pak to na vás takzvaně 
„práskne“. Ale stručně: 84 % z Vás vyhovuje 
začátek vyučování, 91 % navštěvuje pravidelně 
školní web a 85 % zde nalézá, co potřebuje. Jste 
spokojeni s  frekvencí a paletou kulturních, 
společenských a veřejných akcí a 87 % z Vás je 
pravidelně navštěvuje. Bohužel, některá přání 
a výtky jako vlastní tělocvična v areálu školy 
budeme plnit jen těžko. Ještě jednou díky za 
slova uznání a podpory, znamená to pro nás 
v této rozjitřené době velmi mnoho.

Jak jsme vstoupili do nového roku 2016
Měsíc leden a únor byly v mateřské škole 

ve znamení zimních radovánek a sportování 
a také pohádkových témat, karnevalu a zápisu 
do základní školy. První záměr byl předurčen 
počasím, které nám v těchto zimních měsících 
příliš nepřálo. i přesto jsme využili těch několik 
zasněžených dní a děti tak měly možnost 
radovat se ze sněhu a užívat si zimních sportů 
a her. Některé nejstarší děti navíc úspěšně absol-
vovaly na konci měsíce ledna lyžařský výcvik 
v Palkovicích. Pro děti v posledním roce před 
vstupem do povinného vzdělávání vyvrcholila 
v  lednu také příprava na zápis do základní 
školy, který většina s přehledem zvládla. Téma 
pohádek a tradičního karnevalu bylo hojně 

podpořeno divadelními představeními. Jedno 
z představení si pro děti připravily samotné 
paní učitelky. Pohádka o tom, co dělají zvířátka 
v zimě, se dětem velmi líbila také proto, že samy 
byly součástí děje. S druhým představením 
O nafoukaném balónku nás navštívilo Inter-
aktivní a logopedické divadlo, které již bylo 
součástí karnevalového veselí. V únoru jsme 
se vydali za divadlem sami. Jeli jsme s dětmi 
do Divadla loutek v Ostravě, kde děti zhlédly 
poučnou pohádku O blýskavém prasátku. 

Aktuální dění a co nás čeká v nejbližší době
Začátkem března paní učitelky s některými 

dětmi ze třídy Sluníčka nacvičily vystoupení, 
které předvedly v místní hasičské zbrojnici při 

Informace z mateřské školy
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Děti z naší mateřské školy každoročně 
před Vánocemi chodí navštívit naše drobné 
obyvatele polí a  lesů a snaží se tak obohatit 
jejich vánoční „stůl”. Letos se děti při této cestě 
setkaly se dvěma členy Mysliveckého spolku 
Odra ze Staré Vsi n. O. S paní Libuší Trybulov-
skou a panem Josefem Novákem. 

Paní učitelky Ivana Trybulovská a Šárka 
Buksová s dětmi nesly plné baťůžky jablíček, 
mrkviček a  jiných dobrot pro zvířátka. 
Odebrali se pak všichni k zásypu na levém 
břehu řeky Ondřejnice, blízko Poláškova 
lesíku. K zlomkovému obilí, plevám a žaludům 
pak děti přidaly své 
dobroty pro bažanty, 
zajíce a  srnk y. Pa n 
Novák přivedl i Auru 
-  s vé ho  love c k é ho 
kamaráda psa a  ten 
se s  dětmi hlasitým 
štěkáním a radostným 
pobíháním a poskako-
váním pozdravil. 

Několika výstřely 
z   brokov nic se pa k 
myslivci s dětmi rozlou-
čili.

D ě t i  t a k  j i s t ě 
pochopily, jak důle-
žitá je úloha myslivců 
v zimním období pro 
z le p š e n í  ž i vot n íc h 

podmínek zvěře, zvlášť v zasněžené a mrazivé 
krajině.

Paní učitelky potom s dětmi ještě navští-
vily jeden zásyp, a to v lese Hůrka. Tam zase 
rozvěšely a jinak rozmístily pochoutky, které 
zvířatům přinesly. Bylo chladné a větrné počasí, 
proto se při zpáteční cestě zastavily u paní 
Trybulovské, která jim uvařila teplý čaj.

Děti odešly do školy s dobrými pocity, že 
zvířátka nebudou o Vánocích smutně hledat 
něco dobrého k snědku, že na ně někdo myslí 
a o ně pečuje. 

Libuše Trybulovská

Myslivci s dětmi MŠ

příležitosti Mezinárodního dne žen. Jelikož 
je březen Měsíc knihy, navštívíme s dětmi 
v rámci rozvoje čtenářské a informační gramot-
nosti místní knihovnu. Dále bude na konci 
března zahájen plavecký výcvik na bazénu 
v Brušperku. Postupně se budeme připravovat 
na slavení Velikonoc a společnou akci s rodiči, 
Vítání jara, která nás čeká na začátku dubna. 
S výhledem na další období je důležité zmínit 
zápis do mateřské školy, který je vyhlášen na 
konec dubna (viz přiložená pozvánka). V měsíci 
květnu pak všechny děti z mateřské školy budou 

mít možnost podílet se na programu slavností 
obce. Bližší informace o těchto a dalších akti-
vitách (dny v přírodě, divadla, výlet, exkurze) 
a programu školy je možné zjistit na našich 
webových stránkách: 

http://www.zs-staravesno.cz/materska_
skola.htm a také http://www.zs-staravesno.cz/
dokumenty.htm. 

S přáním radosti z probouzejícího se jara 
a slavení Velikonoc 

Mgr. Helena Šeflová, vedoucí učitelka MŠ
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Starovjáček se narodil na jaře roku 2011. 
Nyní už je z něho předškolák, který se stále 
o něco zajímá, učí se novým věcem, poznává 
nové kamarády a maminky. Jelikož je velice 
snaživý, stále se učí, jak získat finance na 
svůj provoz, jak přilákat nové děti a také, jak 
zaujmout nové služební maminky. Musíme 
říct, že se mu to velice daří. V roce 2015 se mu 
povedlo uspořádat 6 odpoledních akcí. 

Únor   
Divadelní představení „Kvak a Žbluňk jsou 
kamarádi“
Březen  
Starovjáček čte dětem – návštěva místní 
knihovny
Červen  
Den dětí v lesoparku – akce pořádaná staro-
veskými spolky
Září  
Klauni z Balónkova – hřiště nad zámkem 

Listopad  
Strašidelný rej ve Starovjáčku
Prosinec 
Vánoční tvořivé dílny

A také  se povedlo získat nové služební 
maminky, kterými jsou Gabriela Hejnová, 
Lucie Bartošková, Natálie Polášková, Lenka 
Janešíková a Šárka Hrochová, které se starají 
o pravidelný provoz v pondělní dopoledne. 
Holky, děkujem :-)! 

Starovjáček je velice veselý, hravý a má rád 
děti, proto bude šťastný, když s ním přijdete 
oslavit jeho 5. narozeniny, a to v neděli 3. dubna 
odpoledne. Pozval divadlo THeatr Ludem, 
připravil tvořivé dílny a nachystá pro vás 
ovocné překvapení. Přijdete? Tak přijďte, už se 
na vás těší STAROVJÁČEK :-).

Hana Šíchová

Starovjáček slaví 5. narozeniny
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25 let Chráněné krajinné oblasti Poodří

Čas kvapí a od zřízení CHKO 
Poodří uběhne v květnu již dvacet 
pět let. Rádi bychom Vám proto 
prostřednictvím zpravodaje nabídli 
pár informací o území, které máte 

„za humny“. Krajina v Poodří je 
součástí Vašeho domova a věříme, 
že byste uvítali možnost dozvědět 
se o ní trochu více. 

Znak CHKO Poodří
Čím začít? Snad nejvhodnější by bylo 

znakem CHKO Poodří, který území ve zkratce 
charakterizuje. Možná si ještě vzpomenete 
na žlutý květ stulíku, ten byl ve znaku dříve. 
V současném znaku CHKO Poodří se nachází 
dravec – moták pochop, typický obyvatel 
rákosin. Moták krouží nad loukami, kterými 
protéká meandrující Odra. Skutečná krajina 
Poodří je samozřejmě mnohem různorodější – 
do znaku se nedostaly rybniční soustavy, lužní 
lesy, mokřady a zástavba obcí na okrajích říční 
nivy.

Za nimi si musíme vyrazit pěšky nebo na 
kole. Před vycházkou je jistě vhodné si udělat 
domácí přípravu. Kde pro ni najdeme informace?

Internet nabízí tři hlavní 
adresy: 
• http://poodri.

ochranaprirody.
cz/o-chko-poodri/ 
– zde jsou shro-
mážděny souhrnné 
informace, 

• Facebook – https://cs-cz.facebook.com/
ChranenaKrajinnaOblastPoodri  
– nabízí aktuality. 

• A pak je tu časopis POODŘÍ –  
www.casopispoodri.cz,  
který se věnuje vlastivědným tématům.

Zimní Odra
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Tabule, cedule, označníky
Při procházkách či projížďkách Poodřím 

jste jistě narazili na různé informační tabule 
a cedulky, a tak nebude možná od věci, udělat 
přehled těch nejběžnějších s krátkým vysvět-
lením.

Chráněná krajinná oblast Poodří – tabule 
s velkým státním znakem bývá umístěna na 
vybraných, více frekventovaných místech při 
hranici CHKO.

Ptačí oblast Poodří – posunuli jsme se 
na evropskou úroveň, protože tato jedno-
duchá cedulka označuje 
jeden z  typů chráně-
ného území evropské 
soustavy Natura 2000. 
V Poodří je to jedno-
duché, neboť platí, že 
území CHKO se rovná 
Ptačí oblasti Poodří. 
Proto je tato cedulka 
na stejném označníku, 
jako tabule vymezující 
CHKO Poodří.

Chráněná krajinná 
oblast má rozlohu více 
než 80 km2, a tak byla 
uvnitř ní vyhlášena také 
menší, přírodně nejcen-
nější území, která mají 
speci f ické ochranné 
podmínky.

Jaká to jsou?
Národní přírodní 

rezervace – tu máme 
v   Pood ř í  jen jed nu 
(NPR Polanská niva), 
jde o  přírodně vůbec 
nejhodnotnější území, což naznačuje slovo 
„národní“ (podobně existují v památkové 
péči národní kulturní památky). Je to jediný 
typ území, kde je přímo ze zákona o ochraně 
přírody a krajiny omezen pěší pohyb návštěv-
níků pouze na cesty vyznačené orgánem 
ochrany přírody. Označuje ji tabule s velkým 
státním znakem, cedulka s kategorií a názvem 
území a pruhové značení (viz dále).

Přírodní rezervace a přírodní památky – 
rozdíly mezi nimi nejsou podstatné, přírodní 
památky bývají častěji geologického nebo 
geomorfologického charakteru. V Poodří je 
jich celkem osm a jejich hranice poznáme podle 
cedule s malým státním znakem a cedulkou 
označující kategorii chráněného území. Tabule 
nalezneme především poblíž komunikací, 
hranice jsou však vyznačeny po celém obvodu 
území tzv. pruhovým značením. To bývá 
většinou na stromech – dva vodorovné červené 

pruhy. Jeden z pruhů však 
není po celém obvodu 
kmene, spodní je jen na 
polovině. Platí, že pokud 
vidíme dva pruhy, jsme 
mimo chráněné území, 
a   pok ud jeden,  jsme 
uvnitř.

Posled ní ,  a   sv ý m 
způsobem specif ické, 
jsou tabule, které ozna-
čují jednotlivé památné 
stromy – většinou jde 
o věkovité dřeviny, které 
s i  u ž  ně co pa mat ují 
a podobně jako staří lidé si 
zaslouží úctu a ochranu.

Ta kové jsou tedy 
„zákonné označníky“, 
v  Poodří a le potkáme 
mnoho různých infor-
mačních panelů, které 
seznamují pěší i cyklisty 
s přírodou i historickými 
objekty a událostmi.

A na závěr důležitá 
poznámka – výše zmíněné zelené tabule se 
státním znakem nejsou zákazem vstupu, nejsou 
sdělením „zde je příroda a člověk v ní nemá co 
pohledávat“. Říkají něco jiného: „Vstupujete do 
přírodně zvlášť cenného území, chovejte se proto 
citlivě a nepoškozujte ho“. Je asi zbytečné uvádět 
konkrétně, co je slovem nepoškozovat míněno – 
ti slušní vědí či vytuší… Byli bychom rádi, kdyby 
to byli všichni příchozí.
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O „ochranářských cedulích“ ještě jednou a jinak…
V předchozí části tohoto článku jsme se 

věnovali všelijakým označníkům, se kterými se 
můžeme setkat v Poodří. Poměrně vysoký počet 
jejich různých druhů svědčí o tom, že příroda 
Poodří požívá legislativně dosti významného 
statusu nejen na národní, ale i evropské úrovni 
(evropsky významná lokalita).

Na jednom setkání před časem jsem dostal 
zajímavou otázku: Co vlastně přináší ochrana 
přírody místním lidem? K čemu je jim dobrá? 
Dovolte odpovědět možná poněkud nezvykle: 
lapidárně řečeno, v prvé řadě nejde ani tak 
o ochranu, ba dokonce ani o přírodu. Pravda, 
je zajisté zapotřebí chránit přírodu před 
ničením a poškozováním, především je ale 
nutné být aktivními spolutvůrci a hospodáři, 
či lépe správci. Lidé jimi byli přece odedávna, 
Poodří je do značné míry artefaktem, kulturní 
krajinou. Jak budou lidé přistupovat ke krajině, 
taková bude. Jde tedy v prvé řadě o vztah lidí 
k ní. A nejvíce ze všeho jde o vztah místních 
obyvatel. A  ještě druhý důležitý dodatek či 
upřesnění – své krajině. To je možná to nejpod-

statnější – vzít si ji za svou, vnímat její krásu 
a přírodní jedinečnost…

Existuje něco jako slepota všedního dne, 
nevidíme věci kolem sebe, respektive neceníme 
si jich, jsou každodenností. Pracovníci státní 
ochrany přírody určitě nejsou ti, kteří mají 
rozhodující vliv na to, jaké je a bude Poodří. 
A ani by to nebylo správné. Jejich role by měla 
být – mimo jiné – v tom ukazovat, že Poodří 
je kout naší vlasti, který má u nás ojedinělou 
hodnotu. Schválně používám slovo hodnotu 
nikoliv cenu, neboť to je spíše ekonomický 
výraz a louka není zdaleka jen cena parcely. 
Vždyť jakou cenou vyjádřit vzpomínku na 
procházky do luk nebo radost z pohledu na 
barvy a tvary lučních květin…

Jednou z mnoha cest, které mohou přispět 
ke snížení oné všední slepoty, jsou i ty nezáživně 
strohé cedule a další pak třeba tyto texty ve 
zpravodaji :-).

Ing. Radim Jarošek
Agentura ochrany přírody a krajiny, regio-

nální pracoviště Správa CHKO Poodří

Třešňová cesta
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Nechce se ani věřit, že již uběhly tři měsíce 
z nového roku. Naše vzpomínky se vracejí ještě 
k Mikulášské zábavě, kterou jsme připravili, 
a také k rozloučení se starým rokem. Nálada 
byla jako vždy veselá, protože se tento-
krát do programu zapojili všichni. 

Poprvé v  letošním roce jsme se 
sešli 20. ledna na tradičním posezení. 
Pobavili jsme se při promítání fotografií 
z některých našich starších akcí. Je toho 
již hodně, co jsme společně zažili. Také 
máme za sebou další úspěšné pochování 
basy. Jako vždy i tentokrát se Miroslav 
Hložanka nenechal zahanbit a vtipným 
povídáním bavil přítomné tím, co 
veselého se nám v Klubu důchodců 
během roku přihodilo. Pranostika říká 
„březen, za kamna vlezem.“ Ale to o nás 

neplatí. Sešli jsme se na tradičním pose-
zení s touhou omládnout. Snad k tomu 
přispěla přednáška i praktická ukázka 
p. Deklevové, jak pečovat o pleť a ruce i ve 
vyšším věku. Další příležitostí k návštěvě 
k lubu bude 30. března pomlázková 
zábava. Začínáme v 16 hodin. S novým 
tanečním vystoupením se přijedou 
pochlubit děti z Tanečního klubu Trend 
ze Staré Bělé. A  připravujeme toho 
mnohem více. Všechny, kteří se chtějí 
seznámit s našimi nejbližšími plány, 

zveme na výroční členskou schůzi, která se koná 
ve středu 13. dubna v 16 hodin v hasičské zbroj-
nici. Přijměte toto pozvání, těšíme se na vás.

Irena Polášková

Rok 2015 byl z pohledu pořádání a návštěv-
nosti našich akcí úspěšný. Nádherné počasí při 
Toulání s Kondorem přilákalo velký počet lidí, 
a proto mi úvodem dovolte vás pozvat na 9. ročník 
tohoto pochodu, který se koná 2. 4. 2016.

Je již dobře známo, že mezi hlavní aktivity 
a náplň organizace KONDOR patří pořádání 
letních dětských táborů v údolí řeky Moravice. 
i pro letošní rok jsme připraveni zorganizovat 
tři turnusy v Annině údolí.

Ze života Klubu důchodců

KONDOR a jeho činnost

Oslava Silvestra

Pochování basy

Termín konání Počet dnů Věk dětí Cena
I. turnus  2. 7. - 16. 7. 2016 15 8-15 let 3.690,- Kč

II. turnus 16. 7. - 30. 7. 2016 15 7-15 let 3.690,- Kč
III. turnus 30. 7. - 13. 8. 2016 15 8-15 let 3.690,- Kč
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Oddíl Svišťata

Pozvání na jarní turistické zájezdy

V průběhu roku 2015 chodilo na oddílové 
schůzky průměrně 9 dětí. Tématem, které se 
prolínalo celý rok, bylo cestování po světě. 
V tomto duchu se nesly soutěživé hry, ale 
i výtvarné tvoření. Děti byly hned na začátku 
rozděleny do dvou družstev, které proti sobě 
soupeřily. Jméno vítězného družstva je navždy 
vyryto do putovního poháru vítězů. Oddíl vedou 
Gabča Heinová, Nika Ličková, Honza Pelíšek 
a občas vypomáhá LOPATA 2. Oddílové schůzky 
jsou každou středu od 17:00 do 18:30. Nováčky 
vítáme po celý rok, takže kdo by se chtěl připojit, 
ať neváhá. V tomto roce kromě jiného nás čekají 
i výlety, nejbližší do DOV - Světa techniky. 

Mělo proběhnout i „zimní stanování“, ale 
vzhledem k blátivé zimě, která panuje, bylo 

zrušeno. Místo toho jsme podnikli dvoudenní 
výlet – zaměření této akce bylo na turistiku 
s  přespáním ve volné přírodě. Trasa byla 
naplánována z nádraží Ostrava–Svinov do 
Budišova nad Budišovkou. Odtamtud pěšky 
kolem přehrady Kružberk, až ke hrázi vodní 
nádrže Slezská Harta celkem 26 km. Vyhléd-
nutí místa k přespání, bivak a druhý den cesta 
zpět. Druhý den vedla trasa po druhé straně 
přehrady Kružberk do Svatoňovic, odkud jsme 
se vydali vlakem domů. Druhý den trasa měřila 
pouhých 20 km.

Za Kondor Stará Ves 
Pavel Folta

Zveme všechny staroveské i  přespolní 
zájemce o toulky přírodou na tyto naše zájezdy:

První letošní zájezd je jednodenní a usku-
teční se v sobotu 23. dubna. Míří do nedale-
kých polských Slezských Beskyd. Naším cílem 
bude tentokrát okolí jejich nejvyšší hory, která 
se nazývá „Skrzyczne“ a  je vysoká 1257 m 
n. m. Na vrcholu této hory se tyčí 99 metrů 
vysoký televizní vysílač. Je zde i turistická chata 
a z městečka Szczyrk na severním úpatí hory vede 
k vrcholu dvousedačková lanovka. Celá oblast je 
významným centrem polského lyžování (je zde 
na 50 sjezdovek). Samotná hora se prudce vypíná 
nad kotlinou Žywieckou (pod úpatím hory zde 
leží i naše družební obec Lipowa) a odlesněný 
vrchol tak poskytuje rozsáhlé výhledy do širo-
kého okolí (na Beskid Maly, Moravskoslezské 
Beskydy, Pilsko i Babí horu). Pro účastníky jsme 
připravili několik tras o různých délkách od 5 po 
7 hodin čistého času chůze. Případně lze využít 
lanovku a některou z tras ještě o minimálně 
o hodinu zkrátit. Věříme, že každý si tak může 
vybrat dle své aktuální kondice. Kromě nejvyšší 
hory pak mohou někteří například vystoupit i na 
druhý nejvyšší vrchol Barania Góra (1214 m), na 
jehož úpatích pramení největší polská řeka Wisla. 

Cena zájezdu je 300,- Kč pro dospělé a 200,- 
Kč pro mládež do 18 let.

Náš letošní druhý zájezd jsme naplánovali 
na 2 dny (víkend 21. – 22. května). Za jeho 
cíl jsme tentokrát vybrali pohoří, které asi 
navštívil jen málokdo z vás – Malé Karpaty. Jak 
jistě víte, je to pohoří na jihozápadě Slovenska 
a táhne se v délce asi 100 km od rakouského 
Hainburgu přes průlomové údolí u soutoku 
řeky Moravy s Dunajem (tzv. Devínskou bránu) 
severovýchodním směrem k Novému Mestu 
nad Váhom. i když název tohoto pohoří má ve 
svém prvním slově přídavné jméno „malé“, tak 
vězte, že jeho nejvyšší vrcholy, které překračují 
nadmořskou výšku 750 m n. m., jsou ze svého 
úpatí v nížinách (170 m n. m.) pořádné kopce, 
které lze mohutností a převýšením okolo 550 
metrů přirovnat k našim Beskydám. Navíc je 
velká část pohoří budována triasovými vápenci 
a dolomity, což členitosti a divokosti terénu 
ještě značně přidává. Zajímavostmi území jsou 
tak především skalní útvary, doliny a krasové 
jevy. Toto území bylo člověkem osídleno už ve 
velmi dávné minulosti. Na dávné civilizační 
stopy zde proto narazíte velmi často. Roste zde 
velmi mnoho druhů rostlin, a to i teplomilných, 
které v jiných horách neuvidíte. Malé Karpaty 
mají taky druhově pestré živočišstvo. Zjistilo se 
zde dosud 700 druhů motýlů a kolem 20 druhů 
mravenců. Z bohatě zastoupeného ptactva 
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lze, z okolí zde četných hradních zřícenin, 
zmínit například skalníka zpěvného a bělořita 
šedého. Raroh velký má v Malých Karpatech 
nejhojnější výskyt na Slovensku. Téměř celé 
pohoří je chráněno v rámci Chráněné krajinné 
oblasti Malé Karpaty, která byla vyhlášena už 
v roce 1976. Naším cílem v těchto horách bude 
jednak jejich střední část, kde se v podcelku 
Pezinské Karpaty nacházejí nejvyšší hory 
pohoří (tzv. Biele hory) a dvě krasové terasy: 
Plavecký a Smolenický kras. Druhý den pak 
navštívíme podcelek Čachtické Karpaty v seve-
rovýchodní části pohoří s legendárním Čach-
tickým hradem. Pojeďte proto s námi objevit 
krásy tohoto kraje plného listnatých lesů, 
rozkvetlých luk plných poletujících motýlů, 
tajemných jeskyní, bývalých prastarých hradišť 
a středověkých hradů v době překrásné, plně 
rozkvetlé květnové přírody. 

Cena zájezdu: dospělí – 1050,- Kč, mládež 
- 800,- Kč.

Na obou zájezdech si mohou turisté vybrat 
z několika variant tras, lišících se co do délky, 

obtížnosti i časové náročnosti. Všichni se pak 
vždy sejdeme v jednom společném cíli. Další 
podrobnosti k těmto i následujícím zájezdům 
naleznete na webových stránkách naší organi-
zace: www.kondorsv.com v rubrice „Zájezdy“.

Za Kondor Stará Ves 
Pavel Folta – organizátor zájezdů

Organizace KONDOR, skupina Stará Ves zve všechny milovníky turistiky na 9. ročník akce 

JARNÍ TOULÁNÍ 
S KONDOREM 

pochod vedoucí krajinou okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí a CHKO Poodří 
(katastrálními územími Staré Vsi, Krmelína, Staré Bělé, Proskovic a Košatky) 

v sobotu   2. DUBNA 2016 

START: restaurace „SOKOLKA“ ve Staré Vsi od 9:00 do 10:30 hodin 
CÍL: RESTAURACE „U BABEK“ ve Staré Vsi do 16:30 hodin 
STARTOVNÉ: dospělí ….. 45,- Kč, děti ….. 20,- Kč. 
Každý startuje na vlastní nebezpečí, děti do 12 let 
v doprovodu dospělého! 
V ceně startovného je zahrnuta mapka trasy (obdržíte na startu), občerstvení čajem 
 na trase a žeton na drobné občerstvení v cíli! v cíli.                           

TRASY: trasa „A“- 12,5 km,  trasa „B“- 18,7 km 
Na kontrolních bodech jsou připraveny atrakce propagující 
činnost organizace KONDOR 
Na pochod se vybavte vhodným oblečením, obutím a dobrou turistickou náladou.  
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Zájezdy pro rok 2016
23. dubna  - jednodenní turistický zájezd do Polska  (Beskid Ślaski)
21. - 22. května - dvoudenní zájezd na Slovensko (Biele a Malé Karpaty)
18. - 19. června - dvoudenní zájezd do Polska a na Slovensko (Belanské Tatry)
1. - 2. října  - dvoudenní zájezd do Polska a na Slovensko (Západní Tatry, Gorce)
Více na: www.kondorsv.com

Dobrý den, dovolte, abychom se s vámi 
podělili o příjemnou následující informaci. 
Oznamujeme vám, že chovatel králíků, přítel 
Radim Boháč, který je občanem vaší obce, 
úspěšně reprezentoval ve dnech 13. – 15. listo-
padu 2015 na Evropské výstavě drobného 
zvířectva ve francouzských Métách. Na svoje 
vystavené králíky plemene saténový dosáhl 

vysokého bodového hodnocení. Tímto úspěšně 
reprezentoval nejen Český svaz chovatelů 
a Českou republiku, ale i vaši obec. Za tuto 
prospěšnou činnost mu patří poděkování.

S chovatelským pozdravem „Chovu zdar“ 

Josef Vilhelm, tajemník Ústřední odborné 
komise chovatelů králíků, Praha

Staroveští zahrádkáři se sešli v  sobotu 
12. 3. na své výroční schůzi. Uplynulý rok byl 
celkově hodnocen jako rok úspěšný, naplněný 
řadou pěkných akcí. Zazněly promluvy velmi 
příjemné, jako informace o pokračující spolu-
práci s přáteli z Rakové, o chystané výsadbě stro-
mořadí podél polní cesty od radarové stanice, 
úspěšných zájezdech i přednáškách. Pěkným 
momentem bylo přijetí nových mladých členů 
organizace.

St innou stránkou současné existence 
zahrádkářské organizace ovšem je budova sídla 
organizace – Dům zahrád-
kářů. Naše budova pochází 
z   90.  le t  před minu lého 
století a za 2. světové války 
byla značně poškozena. Po 
vzniku organizace v  roce 
1962 byla nezměrným úsilím 
tehdejších členů postupně 
opravována. Po celou více 
než 50letou existenci prová-
díme na objektu nutné údrž-
bářské práce a  s vypětím 
v š ech s i l  i   dos t upných 

finančních prostředků se snažíme udržovat 
objekt v provozuschopném stavu. To už ovšem 
donekonečna nestačí. Tak jako naše vetchá těla 
si vyžadují zásahy ranhojiče, i naše spolková 
budova oprav si žádá. A zde je jediná cesta: 
pokusit se získat finanční prostředky na opravu 
z dotací obce nebo republikového zahrádkář-
ského svazu. Věříme, že se nám podaří potřebné 
finance získat a dát naší stařičké budově alespoň 
zčásti podobu odpovídající 21. století.

Ing. Petr Pelíšek, předseda ZO ČZS

Oznámení Českého svazu chovatelů

Zahrádkáři informují

Výroční členská schůze zahrádkářů
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V sobotu 13. 2. 2016 se uskutečnil díky 
spolupráci zahrádkářů a OÚ Stará Ves n. O. 
v Domě zahrádkářů 1. ročník soutěže Staro-
veský košt. Celkem se sešlo 32 vzorků pálenek 
všeho druhu: slivovice, jablkovice, třešňovice, 
medoviny, morušovice, bezinkovice i „karlát-
kovice“. Vzorky byly rozděleny do dvou skupin, 
na slivovici a „ostatní“.

Během posuzování vzorků bylo možno 
vyzkoušet sladké výrobky našich hospodyněk – 
buchty, záviny, bábovky atd., celkem 12 druhů. 
Kuchařky se ukázaly opravdu v nejlepším světle 
a bylo nemožné určit, co je nejlepší. A výsledky 
Koštu?

V kategorii „slivovice“ bylo pořadí:
1. Jaromír Chvostek
2. Ivo Trybulovský
3. Aleš Dostalík
V kategorii „ostatní“:
1. Radka Pelíšková (jablka)
2. Růžena Holaňová (jablka)
3. Aleš Dostalík (jablka)

K dobré náladě pro všechny účastníky hrála 
hudba p. Závidčákové a p. Janka.

Výbor ČZS děkuje všem účastníkům i orga-
nizátorům a věříme, že se sejdeme na 2. ročníku 
Koštu v roce 2017.

Ing. Petr Pelíšek, předseda ZO ČZS

Kynologický k lub Stará Ves n. O. má 
za sebou již 3 roky úspěšného fungování. 
V loňském roce bylo v našem klubu 16 členů 
různého věku od mládežníků a juniorů až po 
seniory.

Během roku jsme opět uspořádali několik 
akcí. Na jaře a na podzim se konal výcvikový 
tábor pro všechny pejskaře na Palkovických 
hůrkách, v červnu jsme uspořádali již 3. ročník 

výstavy Staroveský voříšek, který se každý 
rok těší velkému zájmu veřejnosti z širokého 
okolí, a  na podzim jsme uspořádali naše 
první zkoušky ze sportovní kynologie. První 
z nich byly podle národního a mezinárodního 
zkušebního řádu a druhé podle zkušebního 
řádu Kynologické jednoty Brno. Všichni naši 
členové byli na zkouškách úspěšní.

Naši členové se také po celý rok zúčastňují 

Staroveský košt

Kynologický klub Stará Ves n. O.

Nejmladší účastník Vítězové obou kategorií
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Milí spoluobčané, tímto bych vás rád jménem 
SDH Košatka seznámil s uplynulými událostmi 
v hasičském sboru v Košatce v loňském roce 2015. 

První akcí bylo již tradiční květnové stavění 
máje, které sklidilo jako každoročně velký 
úspěch. Zúčastnilo se ho přinejmenším 70 lidí, 
což bylo zase o něco více, než v roce předešlém. 
V letošním roce se samozřejmě budeme těšit na 
další ročník, čímž bychom srdečně rádi pozvali 
všechny občany.  

Hned v květnu proběhla další akce, a sice 
9. května jsme uspořádali 1. ročník noční soutěže, 
které se zúčastnilo 30 družstev. U pořádání 
soutěží ještě zůstaneme, protože 11. července 

proběhla denní soutěž, která byla zahrnuta do 
Moravskoslezské ligy. Odběhlo 50 družstev 
v kategoriích muži i ženy. 

Poslední akcí v roce 2015 byl Silvestrovský 
večírek, který jsme pro velký zájem přesunuli 
do kulturního domu v Košatce a završili jsme jej 
velkolepým ohňostrojem. 

Pro letošní rok máme v plánu již zmíněné 
stavění máje, další ročník jak noční, tak denní 
hasičské soutěže a v neposlední řadě také 
společný Silvestr v kulturním domě. Už teď se 
těšíme na další pilný rok. 

Daniel Venclík

SDH Košatka

SPORT

závodů a soutěží v různých sportovních odvět-
vích a své úspěchy dokazují i na republikových 
a mezinárodních úrovních.

Na světové výstavě psů v italském Miláně 
nás letos prezentovala Tosy od Renáty Ševčí-
kové. Nejmladší Kerria získala titul světového 
vítěze v dorostu VN 1 WORLD HOPE 2015 
a Indigo získala v silné konkurenci ve třídě 
šampionů krásné 3. místo.

Mladý německý ovčák Aischa Slovraj od 
Renáty Ševčíkové se úspěšně nominoval na 
mistrovství republiky německých ovčáků.

Naši mládežníci a junioři také nezaháleli 
a zúčastnili se Mistrovství mládeže a juniorů 
MSKS ve Zbraslavi u Brna v nejvyšší kategorii 
IPO2 (tato zkouška má tři disciplíny: stopu, 
poslušnost a obranu). Adam Šeděnka s Aischou 
Slovraj se umístil na 2. místě a získal cenu 
za nejlepší poslušnost celého závodu a náš 
nejmladší člen, teprve 11letý Martin Doležel, se 
v konkurenci o mnoho let starších dětí rozhodně 
neztratil. S fenou Brandy Abides se umístil na 
3. místě.

V loňském roce jsme mimo jiné začali 
s novým sportem zvaným obedience neboli 
vysoká škola poslušnosti, jak se tomuto sportu 
zača lo přezdívat. Veronika Višvaderová 

s fenou Grace z Jukasu se zúčastnila mistrov-
ství mládeže a  juniorů do 25 let v kategorii  
OB2/OB3, kde se umístili na 2. místě a získali 
titul juniorských vicemistrů ČR.

Tři z našich psů také úspěšně splnili canis-
terapeutickou zkoušku a nyní navštěvují děti ve 
školách a školkách v okolí.

Doufáme, že nadcházející rok bude pro naše 
členy stejně úspěšný a že se ve stále se zvyšující 
konkurenci prosadí.

V letošním roce se opět uskuteční již 
4. ročník Staroveského voříška , na který 
bychom rádi pozvali všechny občany ze Staré 
Vsi n/O, kteří mají pejska jakéhokoli věku, 
pohlaví, stáří, křížence či psa s PP nebo bez PP. 
Letos totiž nově vyhlašujeme soutěž o „Nej“ psa 
obce Stará Ves n. O., který obdrží pohár, krásné 
ceny a po celý rok se může pyšnit tímto titulem. 
Pro účast v této soutěži nemusí pejsek vůbec nic 
umět a nemusíte se dopředu nikam přihlašovat. 
Stačí, když s ním v neděli 29. května ve 12:00 
přijdete na travnaté hřiště nad sokolovnou ve 
Staré Vsi n. O.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za Kynologický klub Stará Ves n. O. 
Veronika Višvaderová
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Poslední den roku pravidelně pořádáme 
silvestrovské pochody. 
Dali jsme si sraz ve 13 hod. 
na oderském mostě. Pano-
va lo k rásné slunečné 
počasí a  to byl možná 
důvod hojné účasti 25 osob 
a taky 2 psů. Po tradičním 
př iv ítá n í  na še k rok y 
směřovaly po staré hrázi 
a pak po loukách směrem 
na Petřvaldík. Cestou se 
živě diskutovalo, nechy-
běly oblíbené přestávky na 
občerstvení. V pozdních 
odpoledních hodinách 
naše výprava doputovala 
zpět do Košatky. Příjemný 

den jsme společně zakončili v naší klubovně nad 
šálkem kávy a jiných laskomin. V lednu začíná 
plesová sezona, většina spolků v obci plesy pořádá 
a Sokol Košatka není výjimkou, pořádáme je 
již řadu let a ten letošní připadl na 13. února. 
Početným hostům k tanci i poslechu hrála opět 
skupina Nautilus, pestré občerstvení a bohatá 
tombola potěšila jistě každého. V průběhu plesu 
předvedly cvičitelka aerobiku Silva Dostálová 
a její cvičenky působivé vystoupení, které sklidilo 
velký ohlas. Tancovalo se a zpívalo až do bílého 
rána. Divadélko Košatka každý rok připravuje 
novou pohádku. Letos padla volba na pohádku 
o Perníkové chaloupce, která v nás vyvolává 
vzpomínky na minulost. Před 20 lety jsme ji totiž 
nazkoušeli, ještě jako mladí rodiče, pro děti, také 
na maškarní ples. Na zkouškách byla ohromná 
legrace a dodnes na to vzpomínáme s úsměvem. 
Čas letí, mnoho se změnilo, ale myšlenka zůstává 
stejná, pobavit děti i ostatní. 

Letošní maškarní ples se konal 12. března. 
Mimo pohádku byl pro děti připraven pestrý 
program složený ze soutěží, her, promenády 
masek i malování na obličej. Pod vedením p. Jany 
Pavliňákové předvedly své vystoupení malé 
mažoretky, které sklidily velký aplaus.

Renáta Foltová

TJ Sokol Košatka

Dětský maškarní ples v Košatce

Pohádka O perníkové chaloupce



www.staraves.cz

25

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Dne 27. 12. 2015 se uskutečnil v areálu TJ Stará Ves XIV. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise 
v soutěži jednotlivců. Do soutěží se přihlásili nejenom účastníci ze Staré Vsi, ale i z okolí (Košatka, 
Krmelín, Brušperk, Petřvald, Mošnov, Sedlnice, Frýdek-Místek, Ostrava).

Výsledky:
Mládež do 10 let (2 účastníci)
Pořadí nejlepších: 
1. František Pelíšek
2. Klára Palagyiová

Mládež 11 – 15 let (7 účastníků) 
Pořadí nejlepších: 
1. Josef Pelíšek
2. Lukáš Merta
3. Antonín Pelíšek, Jan Čejka

Ženy (8 účastnic)
Pořadí nejlepších: 
1. Eliška Hynečková
2. Dana Wyslychová
3. Lenka Glenzová (Hať)

Muži (40 účastníků)
Pořadí nejlepších: 
1. Jiří Růža (Ostrava)
2. Lukáš Balica (Frýdek – Místek)
3. Stanislav Peichel (Sedlnice)

Dva nejmladší účastníci Všechny účastnice kategorie žen

Všichni účastníci kategorie 11 - 15 let Šest nejlepších hráčů kategorie mužů
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Při závěrečném hodnocení bych chtěl podě-
kovat za uskutečnění turnaje TJ Stará Ves a všem 
dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravných 
a úklidových pracích. Rovněž děkuji p. Kozlíkovi 
za přípravu občerstvení a především sponzorům 
turnaje - Cyklosport Martin Přikryl, Obecní 
úřad Stará Ves, TJ Stará Ves, OZO Ostrava, 
MEVA Ostrava, Pojišťovna Allianz (p. Matějč-
ková), PROSYK, Letiště Mošnov, MAHLE Behr 
Ostrava (Mošnov), ArcelorMittal Ostrava, JUTO, 
Kadeřnictví Jana Onderková, Technosvar - za 
věcné ceny.

Dále chci připomenout, že v Trnávce se dne 
16. 1. 2016 uskutečnil turnaj ve stolním tenise 
neregistrovaných hráčů o putovní pohár starosty 
místního Sokola. Tohoto turnaje se zúčastnilo 
40 hráčů. Naši obec reprezentovali Jan Menšík, 

Jan Merta, Petr Pělucha, Martin Ryšavík, Miro-
slav Šupík, Jan Zeman. Už po základní části, která 
se hrála tzv. „švýcarem“, se začalo spekulovat, že 
by naši muži nemuseli odjet s prázdnou. Nejlepší 
po základním kole (6 utkání) byl Miroslav Šupík, 
který neprohrál jediný zápas. Všichni naši muži 
se bez problémů probojovali do vyřazovacího 
pavouka. Ve vyřazovacích bojích pak došlo mezi 
našimi muži k několika „bratrovražedným“ 
bojům, které patřily k nejlepším utkáním turnaje. 
Nakonec vytoužený úspěch nenechal na sebe 
dlouho čekat. Vítězem se stal Petr Pělucha, 
který bude na putovním poháru uveden jako 
vítěz turnaje roku 2016. Všem účastníkům bych 
chtěl poděkovat za reprezentaci a poblahopřát 
k úspěchům, kterých dosáhli. 

Jan Menšík

Jako každoročně se hrají 
po Novém roce halové turnaje 
ve všech věkových kategoriích.

Zimní ha lové přebor y 
žáků a žaček se hrají dvouko-
lově, jeden turnaj u nás, druhý 
v Troubkách u Přerova. Začali 
jsme ve Staré Vsi 9. a 10. 1. 
2016. V sobotu 9. 1. hrály starší 
žačky, které se umístily na 
4. místě. Zvítězila Chropyně 
„A“. V neděli 10. 1. jsme uspo-
řádali turnaj pro mladší žáky. 
Za účasti 9 družstev vyhráli 
chlapci ze Studénky, naše „A“ 
mužstvo skončilo na 3. místě 
a „B“ družstvo na 7. místě.

Turnaje v Troubkách pro 
tyto kategorie hráli mladší žáci 13. 2. 2016 
a skončili na 2. místě za Studénkou, za kterou 
se umístili i celkově na 2. místě.

Starší žačky zopakovaly i v Troubkách 14. 2. 
2016 4. Místo a toto jim patří i celkově. Nejlepší 
byla Chropyně.

Starším žákům se 24. 1. v Troubkách nedařilo 
a skončili až na 4. místě. Na domácí půdě to bylo 

podstatně lepší, byla to 2. příčka. Celkově skon-
čili na 3. pozici za Studénkou a Svinovem.

Dorostenci a dorostenky hrají zimní celo-
státní ligu mládeže. V základních turnajích obě 
kategorie uspěly. Obě družstva postoupila do 
čtvrtfinále v Pustějově a Staré Vsi. Dorostenci 
vyhráli v Troubkách před Studénkou a Rokyt-
nicí. Dorostenky v Pustějově před Svinovem 
a Pustějovem. Jmenovaná družstva postoupila.

Národní házená - zimní halová sezóna

Dorostenci postoupili do finále zimní ligy



www.staraves.cz

27

Dorostenky v naší hale 6. 2. obsadily pěkné 2. místo a postoupily do semifinále.
1. Svinov  60:29  10 b.  postup do semifinále
2. Stará Ves  52:33  8 b.  postup do semifinále
3. Vracov  42:39  6 b.  postup do semifinále
4. Draken Brno  35:41  4 b.  postup do semifinále
5. Pustějov  53:59  2 b.
6. 1. NH Brno  24:66  0 b.

Dorostenci hráli čtvrtfinále v Pustějově 14. 2. a také postoupili.
1. Studénka  63:46  8 b.  postup do semifinále
2. Rokytnice  58:49  6 b.  postup do semifinále
3. Stará Ves  55:50  5 b.  postup do semifinále
4. Draken Brno  64:67  5 b.  postup do semifinále
5. 1. NH Brno  38:43  5 b.
6. Chropyně  40:63  1 b.

Družstvo žen hrálo čtvrtfinále Českého 
poháru ve Vracově 31. 1. 2016. Nestačilo pouze 
na ligový Krčín. Ligový Draken Brno porazily 
a z 2. místa postoupily do semifinále, které se 
hraje v Náchodě. Výsledky našeho družstva: 

Krčín 3:11 (poločas 0:5), Draken Brno 8:7 (4:5), 
Chropyně 9:6 (5:3), KNH MS Brno 12:9 (8:6), 
Vracov 13:11 (6:4). V Náchodě budou bojovat 
proti domácím, Krčínu a  suverénu 1. ligy 
Dobrušce.

V zimním halovém přeboru žen naší oblasti 5. 3. ve staroveské hale překvapivě zvítězil Pustějov. 
Výsledky turnaje:

1. Pustějov  35:23  6 b.
2. Stará Ves  36:33  4 b.
3. Chropyně  38:41  2 b.
4. Svinov  27:39  0 b.

Kromě uvedených 
turnajů jsme ještě uspo-
řádali ZHP mladších 
žaček bez naší účasti. 
Vyhrály děti z Chropyně.

O dalších výsledcích 
našich družstev v halové 
s e z óně  v á s  budeme 
informovat samozřejmě 
v příštím Staroveském 
zpravodaji.

Za výbor národní 
házené 

Rostislav Horkel st.

Také dorostenky budou bojovat ve finále ZLM
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Minulý článek se věnoval hodnocení 
průběžných výsledků cyklokrosové sezóny. 
Cyklokrosová sezóna byla pro mládežnické 
kategorie ukončena 12. 12. 2015 Mistrovstvím 
České republiky, které se konalo v Mladé Bole-
slavi. Staroveskou cyklistiku reprezentovali 
Hynek Palička, Vladimír Mikšaník a Erik 
Vávra. Především od Vladimíra Mikšaníka 
se očekával výsledek atakující zisk medaile na 
MČR. Láďa splnil očekávání a vybojoval stří-
brnou medaili v kategorii kadetů. V celkovém 
hodnocení Českého poháru v  cyklokrosu 
si udržel druhé místo. Erik Vávra ve stejné 
kategorii obsadil velice pěkné čtrnácté místo 
a  v celkovém hodnocení Českého poháru 
skončil dvanáctý. V kategorii juniorů nás 
reprezentoval Hynek Palička, který se umístil 
na devátém místě a v celkovém hodnocení 
obsadil dvanácté místo. 

Hynek si svou bojovností a  rostoucími 
výsledky v závěru sezóny držel místo v repre-
zentaci, se kterou absolvoval ještě dva závody 
Světového poháru v cyklokrosu. V belgickém 
Zolderu (49. místo) a Namuru (51. místo), dále 

pak závod belgické Superprestige v Diegemu 
(35. místo). Dobře rozjetá sezóna měla finišovat 
na Mistrovství světa konaném poslední lednový 
víkend v Zolderu. Hynek se bohužel od polo-
viny ledna potýkal s nemocí a na Mistrovství 
světa nenastoupil. Je to škoda pro staroveskou 
cyklistiku, protože v novodobé historii žádného 
závodníka na takto prestižním závodě neměla. 
Hynek bude v kategorii juniorů pokračovat 
ještě v následující sezóně, a tak věříme, že jeho 
výsledky budou zase o kousek lepší.

Po cyklokrosové sezóně na cyklisty čekalo 
zasloužené volno. Do oddílu jsme přivítali dva 
nové členy: Marušku Rumanovou a Jakuba 
Schiechela. Organizovaná zimní příprava 
začala v průběhu ledna tréninky všeobecné 
přípravy v hale TJ Stará Ves nad Ondřejnicí. 
Také jsme pro rozvoj vytrvalosti absolvovali 
mnoho pěších túr v Beskydech či soustředění na 

běžkách v Jeseníkách. 
V  o b d o b í  v e l i -

konočních prázdnin 
máme naplánováno 
soustředění zaměřené 
na najíždění prvních 
jarních kilometrů na 
j i ž n í m  S l o v e n s k u . 
Silniční sezóna začíná 
první týden v dubnu 
a  je jako každoročně 
p ř i p r a v e n  p e s t r ý 
k a l e n d á ř  z á v o d ů 
n á r o d n íc h  p o h á r ů 
v Česku, Polsku a na 
Slovensku, který bude 
d o p l n ě n  m e n š í m i 
závody. Náš oddíl bude 
opět pořádat k r ité-
rium nad staroveským 

z á m k e m ,  k t e r é  s e 
bude konat 5. 7. 2016. Informace o chodu 
oddílu naleznete na internetových stránkách  
www.ackstaraves.cz.

Karel Nepraš

ACK Stará Ves n. O.

Vladimír Mikšaník - 2. místo na MČR v cyklokrosu
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Velikonoce - radost

Radost je příjemnou emocí, která je často 
doprovázena úsměvem nebo smíchem. Každý 
den přináší mnoho důvodů k  radosti, jen 
je třeba je vidět a otevřít mysl. Dostojevskij 
odhalil sklon člověka k negativismu, když 
řekl, že člověk rád počítá své potíže, ale neumí 
počítat své radosti. 

Z každého dobra má člověk důvod k radosti. 
Bůh o Velikonocích vykonal dobro pro člověka. 
na kříži, jeho syn nám odpustil hřích. Vzkří-
šením máme otevřenou cestu do nebe. Bůh je 
láska a dobro, a tudíž všechno, co činí, je dobré. 
Autor žalmu 92 říká: „Hospodine, svými skutky 
působíš radost, plesám nad činy tvých rukou.“ 

Bez radosti je život smutný a člověka to 
nebaví ani nenaplňuje. Radost je součástí chuti 
k životu, která neskomírá jen proto, že život 
neodpovídá našim představám a očekáváním. 
„Radost srdce je život člověka, veselí prodlužuje 
věk,“ říká pisatel listu Sírachovec 30,22. 

Emeritní papež Joseph Ratzinger nabízí na 
radost tento pohled: „Když se radujeme, máme 
hned strach, že nám chybí solidarita s chudými 
a  trpícími. Je zapotřebí odvahy, abychom 

dokázali žít s radostí, což na oplátku umožní 
ostatním, aby se radovali a přijali radostnou 
zprávu.“ Radost a humor jsou kořením života. 

Vtípek k lepší náladě: „Šel takhle chlápek 
na závody koní. Když se před prvním závodem 
šel podívat k ohradě, kde se koně shromažďo-
vali před startem, vybíral, na kterého by měl 
vsadit, a zahlédl tam kněze, jak jednomu koni 
žehná. Řekl si, že by to mohlo něco znamenat, 
honem šel na koně vsadit a kůň samozřejmě 
vyhrál. Chlápek tedy sledoval kněze dalších pět 
závodů a docela příjemně vydělal. Rozhodl se, 
že v posledním závodě vsadí všechny vyhrané 
peníze. Učinil tak. Závod začal dobře, ale pár 
desítek metrů před cílem se najednou vedoucí 
kůň zhroutil k zemi a byl na místě mrtvý. 
Chlápka to pěkně dožralo a běžel za tím knězem 
žádat vysvětlení. Ten pouze smutně zakýval 
hlavou a povídá: „No jo, s vámi nevěřícími 
je to těžké. Vy zkrátka nepoznáte rozdíl mezi 
požehnáním a posledním pomazáním.“

Požehnané Velikonoce a všechny dny, 
které přijdou, o. Kamil – farář 

Bohoslužby o velikonocích
ZELENÝ ČTVRTEK - 24.3.:
Mše svatá  - Večeře Páně: v 18.00 hodin s umýváním nohou 12 učedníkům + tichá adorace 
VELKÝ PÁTEK - 25. 3.: den půstu, zřeknutí se ve prospěch Boha či bližního 
Křížová cesta - 17.30 hodin
Velkopáteční obřady - 18.00 hodin, pašije, přímluvy, uctívání kříže 
BÍLÁ SOBOTA - 26. 3.:
Ranní chvály + četba Písma svatého v kostele v 8.00 hod.
Bdění u Božího hrobu od 8.30 do 16.00 hodin.
Vigilie Kristova vzkříšení – 20.00 hodin (přineste si sebou svíce). 
Slavnost začíná venku u kostela a má tyto části: 
1) slavnost světla; 2) čtení Božího slova; 3)obnova křestního slibu; 4) mše svatá
Slavnost vzmrtvýchvstání páně - 27.3.:
Slavnostní bohoslužba – v 10.30 hodin + žehnání velikonočních pokrmů (přineste beránky, 
velikonoční pokrmy, vejce, apod.) Při mši svaté bude zpívat místní chrámový sbor.
Velikonoční pondělí - 28.3.: 
Mše svatá – 8.00 hodin
6. Neděle velikonoční – 1.5. 2016 - Výročí POSVĚCENÍ CHRÁMU sv. Jana Křtitele 425 let, 
zpěv chrámový sbor z Melče, rodiště o. Kamila  
Mše svatá v 10.30 hod. – kazatel o. Marek Večerek – novokněz z Místku
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Události, které oslovují
Pouť u kapličky sv. Vendelína v Košatce: v sobotu 7.5. 2016 v 17 hod. u kapličky. 

NOC KOSTELŮ: v pátek 10.6. v rámci projektu Noci kostelů ČR, bude v chrámě od 18 hod. 
– 24.00 hod. různý program. Informace na web: www.nockostelu.cz Můžete se těšit na různá 
zákoutí, vystoupení, galerii, ztišení a další.   

FARNÍ TÁBOR: od 7.-14.8. 2016 – ve Frýdlantu nad Ostravicí. Více info na stránkách farnosti. 

POUŤ NA VELEHRAD: opět pořádáme pěší pouť na Velehrad. Pouť posiluje, sbližuje a dává 
nové impulsy. Přihlášení a informace: u Magdy Máchové: 603 791 035. 

PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ: po 79 letech vyjde z  farnosti kněz. David TYLEČEK – rodák 
z Košatky, bude na pouť sv. Jana Křtitele 26. 6. 2016 slavit první mši svatou v neděli odpoledne 
14.30 hod v areálu fary. Kněžské svěcení přijme 25.6. 2016 v katedrále v Ostravě.  

PŘEDÁNÍ DUCHOVNÍ SLUŽBY: do konce srpna 2016, bude padre Kamil s  vámi. Od 
1.9. 2016 duchovní službu a  ředitele DSM přebírá o. Jan Slavík – současný kaplan. Prosím 
o modlitbu za nás za oba. Moc díky za krásných 12 let život se všemi občany ve Staré Vsi nad 
Ondřejnicí a Košatky.

14. ledna skončil další ročník Tříkrálové sbírky. Pro Charitu Studénka se koledovalo v 16 obcích, 
do ulic vyšlo 106 skupinek koledníků.

Tříkrálová sbírka

obec Počet pokladniček Sbírka 2015 Sbírka 2016
Studénka I. 11 64 815 71 078
Studénka-Butovice 17 85 114 86 647
Studénka-Nová Horka 2 6 206 6 246
Bartošovice 6 29 822 30 430
Bravantice 4 11 936 13 054
Vyškovice 1 10 205 9 855
Slatina 1 1 795 1 800
Tísek 5 28 100 33 810
Bílov 1 6 018 6 799
Bílovec 15 87 235 83 863
Albrechtičky 6 23 629 24 321
Stará Ves n. Ondřejnicí, Košatka 12 86 596 86 604
Pustějov 5 27 846 30 506
Mošnov 5 12 008 12 708
Kateřinice 2 15 309 15 918
Petřvald 9 48 142 54 217
Trnávka 2 18 271 21 972
Velké Albrechtice 2 ------- 5 333
celkem (Kč) 106 563 047 595 161
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Trošku čísel z matriky

Výtěžek sbírky bude použit na 
podporu provozu charitní pečo-
vatelské služby, která je poskyto-
vána ve Studénce, Albrechtičkách, 
Bartošovicích, Pustějově. Dále na 
zakoupení a opravu zdravotnic-
kých a kompenzačních pomůcek 
do půjčovny. 

Část výtěžku - maximálně 15% 
z vybraných peněz v dané obci 
použijeme na finanční podporu 
volnočasových aktivit dětí ze soci-
álně slabých rodin (lyžařský kurz, 
školní výlet, tábor, plavecký výcvik 
apod). Finanční příspěvek ve výši 
max. 500,-Kč na dítě bude vyplacen 
přímo subjektu, který aktivitu organizuje. 
Žádost si můžete vyzvednout od 1. 3. 2016 
přímo v Charitě ve Studénce nebo na webových 
stránkách www.studenka.charita.cz.

35 % vybraných peněz bude použito na 
celostátní projekty a zahraniční pomoc.

Děkujeme všem vedoucím skupinek i koled-
níkům, kteří svůj volný čas darovali potřebným. 
Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli. 

Bc. Jarmila Pomikálková, DiS., 
koordinátorka sbírky

K 1. 1. 2016 žilo v naší obci 
2 777 občanů ČR, když k tomu 
připočteme ještě 20 cizinců, 
kteří mají v naší obci trvalý 
pobyt, tak dohromady měla naše 
obec celkem 2 797 obyvatel.

V místní části Košatka žilo 
365 obyvatel. Z celkového počtu 
obyvatel žilo v obci 1 386 mužů 
a 1 411 žen. Dětí do 15 let žilo 
v obci 392 a občanů starších 
60 let  684 . Pr ů měrný věk 
obyvatel naší obce je 41,27 let.

V loňském roce se v naší 
obci po delší době narodil, dá 
se říci, rekordní počet dětí – 34, 
zemřelo 23 občanů. K trvalému 
pobytu se do naší obce přihlásilo 49 občanů a odhlásilo se z pobytu 37 občanů. Počet obyvatel se tak 
oproti minulému roku zvýšil o 23 osob.
Úřední adresu, což je adresa ohlašovny našeho obecního úřadu, mělo 63 našich občanů.
V uplynulém roce bylo v naší obci uzavřeno 57 manželství, z toho 2 sňatky byly církevní.
Ve svatební obřadní síni oslavil loni jeden pár zlatou a jeden pár diamantovou svatbu.

Naši jubilanti
Své významné životní jubileum 
oslavili a oslaví naši spoluobčané

Božena Pavlíková – 80 let
Božena Dostálová – 90 let
Marie Sýkorová – 85 let
Jindřiška Duhanová – 93 let
Drahomír Cvaček – 85 let
Marie Kučerová – 92 let
Břetislav Šrámek – 85 let
Josefa Přichystalová – 90 let
Jaruška Menšíková – 85 let
Blažena Stuchlá – 85 let

Jubilantům přejeme hodně štěstí, 
zdraví a rodinnou pohodu.

Již nejsou mezi námi …
Josef Šeděnka, roč. 1925
Jan Rozehnal, roč. 1927
Zdenka Grygarová, roč. 1941
Anežka Máchová, roč. 1922
Marie Galásková, roč. 1943
Věnujte jim tichou vzpomínku.

Bronislava Pavlosková, 
matrikářka
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Všeci se ptajú, komu to hrajú?

Pocta generálu Končickému

Život plyne jako řeka. Jeho kvalita se odvíjí 
od přirozeného základu daného rodinou, 
krajinou a lidmi v ní žijícími.

A tak to bylo a je i v životě Elišky Krejčíč-
kové. Narodila se 4. května 1936 ve Staré Bělé 
v  rodině Emiliána a Františky Vávrových. 
Z jedné strany se zpívalo a z druhé se cvičilo, 
tančilo a sportovalo. Vliv rodiny a později 
školy ji posunul k  učitelskému povolání. 
Jejím oborem se stala matematika a zeměpis. 
Nejdříve učila 15 let ve Staré Bělé, kde založila 
v 50. letech folklorní soubor Bělan. Po přeložení 
do Staré Vsi n. O. v roce 1968 začíná znovu. 
S dětmi v základní škole zkouší lašské tance, 
hry, písně, vymýšlí lidové oblečení, organizuje 
malou muzičku a zajímá se o kulturní dění 
v obci. V roce 1977 zakládá národo-
pisný soubor Ondřejnica. Poctivá 
práce umělecké vedoucí souboru, 
snaha o zdokonalování projevu 
tanečníků, zpěváků, muziky, 
nekonečné studium folklor-
ních materiálů, stálá organi-
zační řešení činností, náročné 
zkoušky, to všechno přineslo 
své úspěchy - prvenství 
v soutěžích, uznání odbor-
níků, pozvání k účasti na 
národních i mezinárod-
ních festivalech a hlavně 
radost kolektivu taneč-
n í k ů  a   m u z i k a n t ů . 
Ondřejnica přitahovala 
a přitahuje mladé lidi se 

zájmem o lidový tanec a folklor stále, staroveský 
zámek ožívá v době zkoušek souboru zpěvem, 
tancem a muzikou, i když se vedení souboru 
už ujali následovníci - žáci Elišky Krejčíčkové.

Druhým významným počinem oslaven-
kyně je dvanácti leté vedení občanského 
sdružení - festivalu Poodří Františka Lýska. Dát 
příležitost dětem a mladým lidem k prezentaci 
sborového zpěvu, folklorních projevů – tanců, 
muzik, nářečí, krojů a tradic vůbec, bylo a je 
záměrem koncertů pořádaných v Proskovicích, 
Staré Vsi n. O. a v Jistebníku. Tým organizač-
ních pracovníků pod vedením Elišky Krejčíč-
kové chápe velmi dobře význam festivalu. 
Naplňovat odkaz Františka Lýska - sbormistra, 
sběratele lidových písní, nést dále štafetu 
našich místních osvícených pedagogů, vyzve-

dávat schopnosti současných sbormistrů, 
skvělých zpěváků, úžasných tanečníků 
a muzikantů. Nic z těchto povznášejí-
cích lidských projevů nekončí a nesmí 
skončit!

A to je určitě i  přáním Mgr.
Elišky Krejčíčkové, které u příležitosti 

jejího životního jubilea děkujeme 
za mnohaletou práci v oblasti 

regionální kultury a přejeme 
jí do dalších let především 
zdraví, štěst í a  pohodu 
uprostřed rodiny a přátel.

Marie Matějová
a Obecní úřad ve 

Staré Vsi n. O.

Jarní měsíce se nesou v  duchu dvou 
vzpomínkových akcí na počest zesnulého 
generála Ing. Mikuláše Končického, který 
byl příslušníkem čs. samostatné tankové 
brigády. Bojoval na Dukle, u Jasla a osvobo-
zoval Ostravu a taky Krmelín a Starou Ves 
n. O. Za svůj život, zasvěcený vlasti, svobodě 

a demokracii, byl mnohokrát vyznamenán. 
Zemřel 13.  prosince 2015.

Československá obec legionářská, jednota 
Ostrava 1 uspořádala v sobotu 19. března 2016 
výšlap na Lysou horu jako Memoriál gen. 
Mikuláše Končického. Výšlap byl zahájen 
v Ostravici v 9.00 hodin. 
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Poděkování

Obecní úřad ve Staré Vsi n. O. vyslovuje jménem všech občanů poděkování našim obětavým 
spoluobčanům: 

panu Marku Sklářovi, nar. 1982, který získal nejvyšší ocenění Českého červeného 
kříže - Zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů, panu 
Lukáši Chvostkovi, nar. 1979, který dne 23. 11. 2015 převzal na Magistrátu města Ostravy 
nejvyšší ocenění Českého červeného kříže - Zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského 
za 40 bezpříspěvkových odběrů.

Český svaz bojovníků za svobodu Ostrava 
(gen. Končický byl dlouholetým předsedou 
městského výboru ČSBS) pořádá v  sobotu 
16. dubna Pochod po stopách bojovníků za 
svobodu. Starty budou ve Štítině a v D. Lhotě, 
cíl u památníku v Hrabyni. Vítání budou 
i krmelínští a staroveští cyklisté.

Připomínám, že v r. 1945 byl tehdejší rtn. 
M. Končický jedním z velitelů posledních 
7 československých tanků 6. praporu při 
osvobozování Ostravy. Přímo se pak podílel 
2. května na osvobozování Krmelína (boj začal 
po 9.30 hod.)  a pozdě večer také osvobozoval 

Starou Ves  n. O. (tanky č. 603 – rtn. Šerák, 
725 – rtn. Opočenský, věžové číslo tanku rtn. 
Končického není známo a čtvrtý tank asi věž. 
č. 843 – des. Zámečník, nabíječem byl voj. 
Fr. Čep, pozdější občan sousedních Proskovic). 

ČsOL i ČSBS Ostrava zvou na obě tyto akce 
mládež i dospělé občany obou obcí. Mohou tak 
pěšími pochody nebo na kolech neokázale uctít 
statečnost a památku tohoto osvoboditele Krmelína 
i Staré Vsi. A taky dalších Končického spolubo-
jovníků i obětí 2. světové války z řad spoluobčanů 
i osvoboditelů.

Karel Sýkora, Proskovice

gen. Končický, zdroj: ČTK
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XX. Lašský bál

Libor Uher, beseda himálajského horolezce

Letos lašský soubor 
Ondřejnica uspořáda l 
jubi le jn í ,  j i ž  dvac át ý 
ročník Lašského bá lu. 
Sál Katolického domu ve 
Staré Bělé v pátek 22. ledna 
patřil krojovaným.  Jako 
host se letos představil 
folklorní soubor Rusava 
se svou muzikou. Zahajo-
vací tanec patřil Ondřej-
nici.  Při učení tanců to 
hosté mohli „roztočit“ 
s  krojovanými a  mnozí 
si osvojili nejeden lidový 
tanec.  K doprovodu hrály 
až do ranních hodin CM 
Ondřejnica, CM Tragač 
a CM Rusava. Nechybělo půlnoční překvapení, 
ve kterém se souboroví tanečníci tematicky 
vrátili až do dvacátých let. Místo krojů zaplavily 
půlnoční parket swingové šaty, obleky a peří.  
Nedílnou součástí plesu byla bohatá tombola. 

Dvacátý ročník plesu se vydařil, jak hosté, tak 
i tanečníci byli příjemně naladěni. Ples jsme si 
velmi užili a děkujeme všem zúčastněným za 
vytvoření krásného večera.

Markéta Šindelová

O himálajských horolezcích se ř íká 
ledacos. Mnozí je obdivují pro jejich nevšední 
touhu překonávat hranice lidských možností 

v extrémním prostředí nejvyšších hor světa. 
Mnozí jejich snahu považují za pošetilost 
a  zbytečný hazard. Ať se o  himálajských 

horolezcích říká cokoliv, jsou to 
bezpochyby výrazné osobnosti. 
Jednu z těchto osobností, pokořitele 
osmitisícovek Libora Uhra, přivítal 
v pátek 26. února zcela zaplněný 
malý sál staroveské sokolovny. Jedi-
nečná videoprezentace z expedice 
na Broad Peak přinesla nejenom 
pohled na náročnost a nebezpečí 
vysokohorských expedic, ale také 
řadu zajímav ých a  úsměvných 
okamžiků.

Marcela Tylečková
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Výzva - přátelům staroveské cyklistiky

Oznámení a pozvánky

Kalendář kulturní komise na webových stránkách obce

Snad každý Starovják ví, že má v  naší 
obci bohaté tradice cyklistika jak rekreační, 
tak i  soutěžní. Kulturní komise připravuje 
na 17. 6. 2016 vernisáž výstavky s  názvem 
Od koloběžky po horské kolo, kde bychom chtěli 
zmapovat tradice, současnost i úspěchy místních 
kolečkářů. Pokud vlastníte cokoli, co by mohlo 
přispět k oživení výstavky, kontaktujte prosím 

kteréhokoli člena komise nebo obecní úřad. 
Přivítáme skutečně vše, co je vhodné k vystavení 
- trofejní kola či koloběžky, diplomy, fotografie, 
poháry… 

Přispějte i vy ke zdaru výstavky!
Jaromír Chvostek

V loňském roce jsme vás v dubnovém vydání 
zpravodaje informovali, že chceme vytvořit 
přehled kulturně společenských akcí, který by 
vám sloužil nejenom k lepší orientaci o tom, co 
se v obci děje, ale i k plánování samotných akcí. 
Tuto možnost přináší kalendář kulturní komise 
umístěný na webových stránkách obce. Aby však 
byl neustále aktuální, vyžaduje to spolupráci nás 
všech. Vyzýváme proto zástupce staroveských 
i košateckých spolků a organizátory všech 
zmíněných akcí, aby na adresu kulturní komise:  

kultura.staraves@gmail.com  zasílali sdělení 
o tom, co pro své spoluobčany i širokou veřejnost 
připravují (název akce, pořadatel, místo, čas 
začátku a předpokládaný čas ukončení akce). 
Na stejné adrese rádi přivítáme i vaše veškeré 
náměty, připomínky a komentáře ke kulturnímu 
dění v obci. Těšíme se na setkání s Vámi.

Výpis aktuálních akcí a odkaz na kalendář 
naleznete na zadní straně zpravodaje.

Marcela Tylečková

Linka pomoci obětem kriminality a domácího 
násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje 
diskrétně odborné rady.  
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit 
každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, 
a to bez ohledu na to, zda trestný čin 
byl nebo nebyl oznámen. Volat mohou 
oběti různých forem násilí včetně násilí 
domácího. Pomoc na lince je určena 
i obětem nedbalostních trestných činů, 
např. dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou 
pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem. 
Volat mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou 
obětí některé z forem domácího násilí, ať už fyzic-
kého, psychického, ekonomického, či sociálního, 
stalkingu, nebezpečných výhružek a podobného 
trestního jednání. 
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech 
úmyslných i nedbalostních trestných činů, kterým 

linka zprostředkuje rychlou a nadstan-
dardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo 
nejblíže situované kvalitní služby. Linka 
poskytuje pomoc také svědkům trestných 

činů, kteří byli událostí traumatizováni, po-
třebují psychickou podporu a informace 
o svých právech a ochraně.  
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí 
věnuje výraznou pozornost prevenci 
kriminality a na linku mohou zavolat 
i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že 

se mohou stát obětí trestného činu a svou situaci 
potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky 
finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha 
a programu Dejme (že)nám šanci, který je financo-
ván z Norských fondů.

Více informací naleznete na webových stránkách 
www.linka-pomoci.cz .
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Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí 

Den  
   otevřených  
               dveří  

v základní škole    od 7.20 do 13.00 hodin 

ve školní družině  od 13.00 do 15.30 hodin 

www.zs-staravesno.cz 

Srdečně vás zveme  

na den otevřených dveří 
v naší škole 

 prohlédnete si naši školu 

 můžete navštívit výuku 
v každé třídě 

 zhlédnete fotografie 
z různých školních akcí 

 výstavu výtvarných pra-
cí žáků školy 

 můžete podiskutovat 
a pobavit se s učiteli 
a vedením školy 

 

pondělí   4. 4. 2016  
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Festival Poodří Františka Lýska, 13. ročník 
zve všechny občany na akce v roce 2016 
 

22. dubna – Ostrava‐Proskovice: Zahájení festivalu, 9.30 hodin v ZŠ, koncert pěveckých sborů 
23. dubna – Ostrava‐Proskovice: Folklorní vystoupení, 14 hodin, restaurace U Psoty 
13. května – Stará Ves n. O.: Koncert pěveckých sborů, 18 hodin, nádvoří zámku 
14. května – Stará Ves n. O.: Folklorní vystoupení v rámci Obecních slavností 
4. června – Jistebník: Náves jistebnických zpěváčků, 14.30 hodin, KD Jistebník 
17. června – Stará Ves n. O.: Folklorní večer na zámku za účasti zahraničního souboru, 18 hodin 
 

Doprovodné akce: 
30. března – seminář: Jak zpívat v MŠ a na 1. stupni ZŠ 
1. 4. dubna – seminář: Pohybová výchova se zaměřením na lašské tance 
16. dubna – Pochod krajem Jistebnických zpěváčků 

Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí zve všechny občany na 17. ročník

OBECNÍCH SLAVNOSTÍ
které se konají 13. a 14. května 2016

Pátek 13. května: Koncert pěveckých sborů na nádvoří zámku, Vernisáž výstavy
Sobota 14. května: „Jizda kole obila“, vystoupení na pódiu u zámku
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6. ročník Jistebnického vodohospodářského půlmaratonu  
                          Termín:  sobota 21. 5. 2016 
 

 
Délky závodů:  

‐ 3,6 km ‐ běh Galerijní ulicí 
‐ 11,070 km ‐ čtvrtmaraton  
‐ 21,097 km ‐ půlmaraton 
‐ 42,195 km ‐ maraton   

 
      + od 10.00 hod. dětská olympiáda s následným zábavným programem  
      + večerní afterparty s fajnou ostravskou kapelou SOVA BAND 
 

Zvýhodněné startovné pro včas přihlášené teenagery (do 19 let) je 50 Kč. 
 

Přihlas se včas i Ty na: www.vh-pulmaraton.cz 
 

Martin Otto, hlavní pořadatel 
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KDE: TĚLOCVIČNA MŠ 

VSTUPNÉ: ZDARMA JAKO VŽDY 

NEDĚLE 3. DUBNA 2016 OD 15 HODIN 
 

 
SLAVÍ 

5. NAROZENINY!!! 
 

divadélko HURÁ NA BANÁNY! (THeatr Ludem) 

OSLAVA V HAVAJSKÉM STYLU 

TVOŘIVÉ DÍLNIČKY * OBČERSTVENÍ 
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Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace 
73923 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38 

ZŠ – tel. 558 669 222, email: skola@zs-staravesno.cz 
MŠ – tel. 558 669 248, email: ms.staraves@seznam.cz 

 
vyhlašuje dne 

21. 4. 2016 
 

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ 
pro školní rok 2016/2017 

 

Zápis bude probíhat v době od 11:00 do 17:00 hod. 
v kanceláři MŠ Nad Zámkem 497 

 
K zápisu se dostaví rodiče (zákonní zástupci) se svými dětmi a předloží:  

 rodný list dítěte  
 očkovací průkaz dítěte  
 svůj průkaz totožnosti 

 
Dále u zápisu doloží vyplněné formuláře: 

 Žádost o přijetí 
 Evidenční list dítěte 
 Pověření k vyzvedávání dětí z MŠ 

 
Tyto formuláře jsou dostupné na webu školy (http://www.zs-staravesno.cz/dokumenty.htm) či 
v budově MŠ Nad Zámkem (prostřední vchod). 
 

Z důvodu plynulého průběhu zápisu (aby se netvořily dlouhé fronty) se 
rodiče zapíší do pořadníku, který bude k dispozici v budově MŠ Nad 
Zámkem (prostřední vchod). Do pořadníku je možné nahlásit se též 

telefonicky na tel. čísle 558 669 248. 
 
 
 

Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče! 
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Dobrý den vážení občané Staré Vsi nad Ondřejnicí,

už během měsíce března se naše firma CARETTA SPA přesouvá do vaší obce, do nově vznikající 
výrobní haly a showroomu s prodejnou. Jsme malá, téměř rodinná firma s cca 15ti zaměstnanci 
a vyrábíme především designové vířivky a spa, parní lázně, finské sauny, aj.

Od 1. 4. 2016 budeme sídlit ve vaší obci na ulici Krmelínská 631 a při této příležitosti bychom zdejší 
obyvatele i obyvatele přilehlých obcí chtěli oslovit se speciální slevou na naše produkty pro domácí 
wellness a spa. Momentálně našim zákazníkům nabízíme 40% slevu na naše výrobky z řad privátních 
vířivek. K této slevě rádi připočítáme ještě 15% slevu pro místní občany. Slevu 15% můžete využít 
také na výstavbu finské sauny s prosklenou stěnou, což je naše letošní horká novinka. 

Upozorňujeme, že slevu můžete využít pouze během měsíce dubna 2016. Neváhejte, rádi všechny 
zájemce a  zákazníky přivítáme v  nově budovaném showroomu, kde si naše výrobky můžete 
prohlédnout a vyzkoušet, nebo si jen prohlédnout katalog našich výrobků. Můžete nahlédnout i do 
výroby našich luxusních vířivek a lázeňských van, které již získaly řadu ocenění za jedinečný design, 
technologii i ergonomii - posledním z nich je GRAND PRIX 2015 za výrobek roku. 

Značka CARETTA SPA patří k  největším na našem trhu. Jsme jediní výrobci s  kompletním 
sortimentem vlastních luxusních produktů v oboru. 

Atraktivní detaily, funkčnost a kvalitu v sobě nesou všechny výrobky a služby od CARETTA SPA – 
dopřejte si to nejlepší.

Bližší informace o nás a našich produktech najdete také na www.caretta-spa.cz, info@caretta-spa.cz

INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE
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21

jižní listy školství

Oznámení o provozu nového 
ambulantního zdravotnického zařízení:

GYNET Lékařské centrum
Ambulance NEUROLOGIE

MUDr. Janka Gorgolová, MUDr. Irena Johannová
Kotlářova 8, Ostrava - Zábřeh 700 30

Objednávky každou středu od 7,00 do 14,00
tel.: 590 990 455

Smluvní vztahy se všemi zdravotními pojišťovnami.
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Koňařský ples

Hasičský ples



Dětský maškarní ples s Hopsalínem

Adventní koncert škol



Společenský den ve škole - kuchařky školní jídelny

Společenský den ve škole - organizátoři z 9. třídy



Novoroční pochod

Novoroční jízda na Hukvaldy



Kulturní a společenské dění ve Staré Vsi 
a Košatce v 2. čtvrtletí roku 2016

DATUM AKCE MÍSTO POŘADATEL

19. 3. - 1. 5.2016 Krása z nití - výstava Zámek - výstavní síň Kulturní komise

30. 3. 2016 Pomlázková zábava Hasičská zbrojnice Klub důchodců

2. 4. 2016 Jarní toulání s Kondorem St. Ves a okolí Kondor St. Ves

4. 4. 2016 Den otevřených dveří ZŠ Stará Ves ZŠ Stará Ves

5. 4. 2016 Vítání jara ZŠ Stará Ves ZŠ Stará Ves

9. 4. 2016 Vítání občánků Zámek - obřadní síň Obec Stará Ves

13. 4. 2016 Výroční členská schůze Hasičská zbrojnice Klub důchodců

16. 4. 2016 Pochod Jistebnických 
zpěváčků

St. Ves, Proskovice, 
Jistebník FPFL

22. 4. 2016 MUDr. Vít Šmajstrla: Beseda 
- Jižní Súdán žije Hala TJ - malý sál Kulturní komise

30. 4. 2016 Stavění máje Hasičská zbrojnice 
a okolí SDH Stará Ves

4. 5. 2016 Oslava Dne matek Hasičská zbrojnice KD, KK, SPOZ

13. 5. - 12. 6. 2016 Václav Šípoš – malba, kresba, 
karikatury – výstava Zámek - výstavní síň Kulturní komise

13. 5. 2016 Staroveské arkády – koncert 
pěveckých sborů Nádvoří zámku FPFL

14. 5. 2016 Obecní slavnosti Areál zámku Obec Stará Ves, 
FPFL

1. 6. 2016 Tradiční posezení – vaječina Hasičská zbrojnice Klub důchodců

17. 6. - 11. 9. 2016 Výstava Od koloběžky po 
horské kolo Zámek - výstavní síň Kulturní komise

17. 6. 2016 Folklorní večer na zámku Nádvoří zámku FPFL

26. 6. 2016 Pouť sv. Jana Křtitele Kostel sv. Jana Křtitele Farnost Stará Ves

26. 6. 2016 Primiční mše svatá Davida 
Tylečka Areál fary Farnost Stará Ves

Aktuální informace naleznete vždy na 
http://www.staraves.cz/index.php?www=kultura
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