
Duben 2015č. 1www.staraves.cz

SStaroveský zpravodaj



Setkání komisí s představiteli obce



www.staraves.cz

3

Vážení občané,
přichází Vám do ruky první letošní 

číslo zpravodaje a  pevně věřím, že zatmění 
slunce, které proběhlo 20. března, bylo jen 
drobnou epizodou v  našem životě a  že nám 
už bude svítit dál na plný výkon a  zahánět 
chmury a pesimistické myšlenky. Pojďme tedy 
nahlédnout do života obce.

Přestože rozpočet obce byl schválen až 
16. března, tak jsme nespali a  intenzivně 
připravovali projekty na letošní rok. Probíhá 
v ýstavba lávky U Stabrav y s  termínem 
dokončení do konce dubna. Je připraven 
projekt, který nám pomůže s realizací zákonné 
úpravy na svoz biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu. Ucházíme se o  dotaci 
na pořízení svozového vozidla, kontejnerů 
na trávu, štěpkovače. V Košatce se intenzivně 
připravuje rekonstrukce restaurace Odra, kde 
zároveň běží výběrové řízení na provozovatele. 
Předpokládáme, že bude otevřeno nejpozději 
do obecních slavností. Dalším projektem, 
který je v běhu, je příprava 2. etapy výstavby 
kanalizace, kde probíhá příprava podkladů pro 
vydání územního rozhodnutí. Nutno zmínit, 
že k vlastní realizaci ještě vede dlouhá cesta… 
S projektanty vedeme konzultace k  přípravě 
stavby chodníků na ulicích Petřvaldská, 

Proskovická a  Brušperská. Zadali jsme 
zpracování urbanistické studie na plochu Z1 
(Zákostelí a  Panský důl), abychom umožnili 
novou výstavbu v  této lokalitě. Nově jsme se 
začali na základě petice občanů zabývat složitou 
problematikou spodních vod na hřbitově.

Schválený rozpočet obce počítá na rok 2015 
s podporou našich spolků a organizací, z nichž 
oddíl národní házené bude letos slavit 90 let 
od založení a SDH Stará Ves dokonce 120leté 
jubileum. Absolvoval jsem takřka všechny 
výroční schůze a  všude byly předkládány 
dlouhé zprávy o bohaté činnosti, které končily 
úkolem pro výbory jednotlivých organizací: 
přilákat nové členy. Je smutné, že když se 
podíváme na statistiky počtu obyvatel, tak 
dnes už máme přes 2700 obyvatel a členové ve 
spolcích stárnou a stále jich ubývá. Zkuste se 
zamyslet nad tím, zda stojí za to obětovat trochu 
volného času na setkání s lidmi, kteří mají stejné 
zájmy, například sport, zahradničení, techniku 
u hasičů, rybaření, chovatelství, protože stále 
platí: „Nejen prací (myslím tu za peníze) živ je 
člověk.“ Nejbližší příležitost pro setkávání bude 
na Staroveských obecních slavnostech, na které 
je již příprava v plném proudu.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Slovo starosty

•	 „V	r. 1775 stal se zdejším farářem Jan Jokel, 
muž náramně horkokrevný a  svárlivý. 
Měl s panskými úředníky samé hádky 
a třenice, což mělo za následek, že z r. 1630 
určený deputát ztratil, podobně i obvyklou 
koledu od obce a křestní poplatek. Zemřel 
15. 5. 1791.“

•	 	„Dobrovolný	hasičský	sbor	ve	Staré	Vsi	
založen byl v r. 1895. Podnět ku založení 
sboru dal hostinský Antonín Neuwirt, 
hostinský Prokop Místecký, učitel Vilém 
Lébl a kovář Hynek Polášek. Účelem jeho 
jest pracovati slovem i skutkem na poli 

humanity, huben-li majetek bližního. Sbor 
vlastní dvě hasičské zbrojírny, na dolním 
konci z r. 1897 a na horním z r. 1910. Má 
dvě vozové stříkačky a 1 velmi starou, 
kterou mu daroval místní velkostatek, 
8 berlovek, 1 mechan. 12 m dlouhý žebř z r. 
1923, 800 m hadic a dostatečné množství 
jiných hasičských potřeb. Čítá 84 činných, 
43 přispívajících a  5 čestných členů.“ 
Do r. 1918 se sbor podílel na hašení celé 
řady požárů, např.: „… 11. 10. 1908 požár 
stodoly Viléma Poláška č. 170 a stodoly 
mlynáře Aloise Blahety č. 18. Požár byl 

Bývávaly časy
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asi úmyslně založen; týž den byla taneční 
zábava v sousedním hostinci „u zámku“ 
a při nejlepším ozvaly se hlasy „Hoří!“

•	 „Místní	skupina	válečných	poškozenců	ve	
Staré Vsi n. O. založena byla 1. února 1925. 
Účelem této jest hájiti zájmy válečných 
poškozenců, aby nebylo zkracováno 
na svých důchodech. Podporuje vdovy 
a  sirotky po padlých ve světové válce. 
Členů má 23 mužů a 10 žen, úhrnem 33. 
Toto členstvo bylo dříve organizováno 
v podobné skupině v Proskovicích, ale na 
podnět Františka Filipce a Josefa Jarolíma 
založena tato skupina doma.“

•	 „V	prvních	měsících	roku 1935 postavena 
nová hřbitovní zeď ze severní strany za 
kostelem, která při jarním rozmrzávání 
půdy spadla. Stavbu prováděl stavitel Josef 
Navrátil ze Zábřeha n. O. Celková oprava 
vyžádala si nákladu 7050 Kč a uhražena 
z prostředků kostelního konkurenčního 
výboru ve Staré Vsi n. O. a z příspěvků 

patronátního úřadu na Hukvaldech ve výši 
2275,30 Kč.“

•	 „85.	narozeniny	p.	presidenta	Dr.	Tomáše	
G. Masaryka oslaveny veřejnou školní 
slavností ve středu dne 6. března 1935 
v 10 hod. dopoledne v budově školní“… 
7. března 1935 konalo obecní zastupitelstvo 
slavnostní schůzi v zasedací síni zbrojírny. 
Jednání řídil starosta obce Frant. Kelner, 
uvítal přítomné a oznámil, že zápis podepíší 
všichni členové obecního zastupitelstva… 
„K návrhu obecní rady uvedeno bylo pak 
hlasy všech přítomných, aby p. prezident 
republiky Dr. Tomáš Garrigue Masaryk 
zvolen byl prvním čestným občanem 
obce Staré Vsi n. O. Usnesení toto uvítáno 
bylo upř ímný m pot leskem. Schů ze 
u končena odes lá n í m poz d rav ného 
telegramu kanceláři p. presidenta současně 
s výsledkem dnešní schůze. Hymnami 
zakončeno.“

Mgr. Jaromír Chvostek

Zpravodajství ze zámku

• RO schválila poskytnutí podpory ze SFŽP 
ČR - dotaci 150 257,70 Kč a 2.554.380,90 Kč na 
akci „Zateplení ZŠ a MŠ v obci Stará Ves n. O.“

•	 RO	schválila	 technické	 řešení	kioskové	
trafostanice v lokalitě Do Polí.

•	 RO	schválila	zakoupení	plynových	kotlů	
na starý OÚ dle nabídky fy GOODMEN, 
Ostrava-Kunčice.

•	 RO	schválila	udělení	licence	k provozování	
osobní dopravy na lince Bílovec - Mošnov 
pro firmu TIGRESSA s.r.o., Brno.

•	 RO	udělila	p.	K.	Lyčkové,	Mgr.	J.	Paličkové,	
p.  S .  Pa l i č kov i ,  i ng .  J .  Men š í kov i , 
ing. R. Foltovi právo nosit závěsný znak 
a uzavírat manželství. 

•	 RO	pověřila	starostu	zajištěním	nabídky	
na zpracování PD pro výstavbu chodníků 
na u l icích Petř va ldská, Proskov ická 
a Brušperská.

•	 RO vzala na vědomí zamítnutí žádosti o grant 
„Rekonstrukce střechy zámku Stará Ves n. O.“

•	 RO	schválila	Ceník	č. 1/2014,	kterým	je	
stanovena cena stočného pro období od 
1.	1.	2015	do	31.	12.	2015	na	cenu	30,84	Kč/
m3	bez	DPH,	35,47	Kč/m3 vč. 15% DPH.

•	 RO	schválila	změnu	zadání	VŘ	na	zhotovitele	
lávky přes řeku Ondřejnicí (u Stabravy) na šíři 
1,5 m.

•	 RO	 vzala	 na	 vědomí	 záměr	 na	 opravy	
hasičárny ve Staré Vsi n. O. (výměna oken, 
oprava střechy, fasády). 

•	 RO	schválila	prominutí	nájmu	v KD	Košatka	
pro TJ Sokol Košatka při pořádání akcí 
v l. 2015 – 2018, pro konání Mysliveckého 
plesu 17. 1. 2015, p. J. Ritzkové na žolíkový 
turnaje žen 11. 4. 2015, ČRS Jistebník na 
členskou schůzi 14. 3. 2015.

•	 RO	vzala	na	vědomí	Zápis	z dílčího	přezkumu	
hospodaření obce za r. 2014.

•	 RO	 schváli la	 zřízení	 komisí	 kulturní	
(předsedkyně p. Marcela Tylečková), stavební 
(ing. Radislav Folta), životního prostředí 
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(p. Slavoj Palička), sbor pro občanské 
záležitosti (p. Karla Lyčková).

•	 ZO	 schvá l i lo	 prav id la	 rozpočtového	
provizoria obce na I. čtvrt letí r. 2015 
a rozpočtový výhled na období 2016 – 2017 
(výdaje r. 2016 - 30.606.000 Kč, r. 2017 - 
31.480.500 Kč).

•	 ZO	volí	předsedou	Osadního	výboru	Košatka	
p. Milana Korpase a určuje členy: ing. Solar, 
ing. Kantorová, ing. Chvostková, p. Maralík, 
Pilnáček a Venclík.

•	 ZO	schvaluje	vyhlášku	č. 3/2014	(komunální	
odpad),	poplatek	činí	660,-	Kč/osoba/rok.	
Obec doplácí z rozpočtu asi 250 tis. Kč ročně.

•	 ZO	schválilo	dar	na	pobyt	bývalých	občanů	
Domovu pro seniory ONDRÁŠ, Brušperk, 
28.031,- Kč, středisku Charita F-M „Oáza 
pokoje“ 12.000,- Kč, RO dotaci Domovu 
Čujkovova, Ostrava 12.000,- Kč.

•	 RO	rozhodla	na	základě	doporučení	hodnotící	
komise zadat zakázku „Zhotovení a montáž 
lávky přes Ondřejnici“ firmě KOFING a.s., 
Paskov, za 2.680 tis. Kč bez DPH. 

•	 RO	 s chvá l i l a 	 sm louv u 	 o   um í s t ěn í	
telekomunikační technologie s  f irmou 
HROCH group s.r.o., Vratimov.

•	 RO	schválila	smlouvu	s fou	Kamenická	dílna	
Orel, O.-Poruba, na provedení rekonstrukce 
schodiště u ZŠ, cena 438.615 Kč vč. DPH.

•	 RO	schválila	prodloužení	smlouvy	o nájmu	
s firmou SHŠ KELTIK, o. s., O.-Dubina.

•	 RO	schválila	dotaci	1.000,-	Kč	pro	Záchrannou	
stanici Bartošovice.

•	 RO	schválila	Priority	plánu	společných	
zařízení vyplývajících z KPÚ v k. ú. Stará Ves 
a Košatka.

•	 RO	 schvá l i la	 dodatek	 ke	 smlouvě	 na	
zpracování PD odkanalizování obce II. etapa 
s firmou KONEKO s.r.o., Ostrava (změna 
termínu dokončení).

•	 RO	schválila	smlouvu	na	pronájem	pozemků	
pro pouťové atrakce s firmou E. a F. Pflegrovi, 
Sviadnov na dobu neurčitou.

•	 RO	schválila	smlouvu	o havarijním	pojištění	
vozidel SDH Košatka a Stará Ves s pojišťovnou 
Kooperativa	a.s.,	Praha	za	cenu	27.802,-	Kč/rok.

•	 RO	ukládá	řediteli	ZŠ	a MŠ	Stará	Ves	n.	O.	
předkládat RO ke schválení výdaje z rozpočtu 

ZŠ nad 100.000 Kč a vypracovat návrh 
investic na 4 roky.

•	 RO	schválila	vyhlášení	VŘ	na	pronájem	
Restaurace Odra v  Košatce. Probíhá 
rekonstru kce topení,  vodoinsta lace, 
elektroinstalace, náklady cca 2 mil. Kč.

•	 RO	schválila	záměr	na	pronájem	zemědělské	
půdy v majetku obce.

•	 RO	schválila	smlouvu	s Českou	společností	
pro osvětlování, Ostrava, na posouzení 
stavu a návrh obnovy osvětlení obce (cena 
48.700,- Kč bez DPH).

•	 RO 	 v z a l a 	 n a 	 v ě d om í 	 i n f o rm a c i	
o  připravovaných stavbách 2014-2018 
a pořízení	Územní	studie	na	parcelu	1259/27	
v k. ú. Stará Ves n. O.

•	 RO	schválila	smlouvu	s Národním	památ-
kovým ústavem Praha o zprostředkování 
prodeje publikace „Stará Ves n. O. – dějiny 
obce a její dominanty“.

•	 RO	schválila	bezplatný	pronájem	prostor	
zámku pro kurz hry na f létnu 30. 5. 2015 
(pořadatel Spolek J. Matěje) a příspěvek 200,- 
Kč pro účastníky s bydlištěm ve Staré Vsi.

•	 RO	 schvá l i la	 smlouvu	 o  poradenstv í	
s f. INNOVA Int. s.r.o., Ostrava na zpracování 
analýzy produkce odpadů a dokumentaci 
k žádosti o podporu z OPŽP, OP 4.1, cena 
35.090,- Kč vč. DPH. 

•	 RO	schválila	Licenční	smlouvu	o veřejném	
provozování hudebních děl s OSA, Praha 6.

•	 RO	schválila	nákup	vozidla	Yeti	Ambition	
Green za cenu 406.000 Kč.

•	 RO	 uloži la	 ing.	 Foltovi	 zpracovat	 do	
30. 6. 2015 návrh systému odkupu pozemků 
pod místními komunikacemi v obci.

•	 RO	schválila	rozbor	hospodaření	knihovny	
ve Staré Vsi n. O. a Košatce za r. 2014 a návrh 
rozpočtu na r. 2015.

Obecnímu úřadu byla doručena petice 
občanů, týkající se situace s podzemními vodami 
v části místního hřbitova. Bližší podrobnosti 
k  současnému stavu a  možnostem řešení 
nepříjemné situace budou zahrnuty do dalšího 
vydání Staroveského zpravodaje.

Mgr. Jaromír Chvostek
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Fotohistorie

Vážení spoluobčané, milí čtenáři. Osmého 
května tohoto roku si připomeneme 70. výročí 
konce druhé světové války v Evropě. Proto bych se 
v desátém vydání seriálu Fotohistorie rád věnoval 
tomuto tématu. V článku naleznete dvě fotografie 
[1]. Na první je bombardováním zničen statek 
pana Kelnera, na druhé pak zničený dvojdomek 
Čeňka a Augustina Novobilských.

Není jednoduché shrnout průběh války 
do jednoho krátkého článku, přesto se o  to 
pokusím [2], [3], [4]. Naši obec těsně před 
válkou nejviditelněji zasáhlo postoupení 
pohraničních území 30. září 1938, tedy i Košatky, 
Německu. Následně pak vydání výnosu o zřízení 
Protektorátu Čechy a Morava 16. 3. 1939. Téhož 
dne prošel obcí první německý oddíl, dorazila 
německá tajná policie - gestapo, německé 
četnictvo a pohraniční úředníci. Stará Ves 
a Košatka se staly hraničními obcemi. Válka 
vypukla 1. září 1939, kdy Německo napadlo 
Polsko. 

V průběhu války bylo mnoho našich občanů 
zatčeno, vězněno, někteří z nich byli bohužel 
umučeni. Byly prováděny domovní prohlídky, 
ať už to byly prohlídky hospodářské, anebo se 
pátralo po atentátnících na protektora Reinharda 
Heydricha, po uprchlých válečných zajatcích 
či účastnících odboje. Bylo převažováno obilí, 
kontrolován stav dobytka, prohledávány 
místnosti všech domů, půdy, chlévy, stodoly 
a vše přebytečné bylo zabaveno.

Od poloviny roku 1944 naši občané, zejména 
díky rozhlasu, stále více slýchávali o vítězstvích 

spojenců a často vídávali americké letky mířící 
směrem na Slezsko i cestou zpět. Často bylo 
slyšet zvuk ostravských poplachových sirén. Lidé 
pochopitelně vítali tento zvrat ve válečném tažení 
a letadla s velkým zájmem často sledovali. Stejně 
tak tomu bylo i 29. srpna 1944.

V předpoledních hodinách se ozvaly silné 
výbuchy na horním konci obce. Z neznámých 
důvodů byly nad územím naší obce shozeny 
americké pumy. Mnoho domů, statků a zahrad 
bylo zasaženo. Uvnitř budov bylo zraněno několik 
lidí, někteří z nich bohužel i smrtelně. Ať už to 
bylo z důvodu odlehčení, anebo kvůli záměně 
cílů s Ostravou, na výsledku to nic nezměnilo. 
Ihned po bombardování se po obci ozýval křik, 
že u Kelnerů (č. 89) a Novobilských (č. 87) byli 
zasypáni lidé.

Přes urputnou snahu místních nepřežila 
bombardování u Kelnerů hospodyně Anežka 
Kelnerová se svou jedinou, desetiletou dcerou 
Annou. Z trosek se podařilo vyprostit Marii 
Kelnerovou, sestru hospodáře Františka Kelnera. 
Zbořena byla také stodola, zabita drůbež a roční 
hříbě. Hospodář František Kelner v  té době 
pracoval s pomocí jednoho páru koní na poli.

Z  domu br at ř í  Č eň k a a   Au g u st i na 
Novobilských byla vytažena z trosek domu mrtvá 
Jana Novobilská, manželka Čeňka Novobilského 
i se svou šestiletou vnučkou Martou Cigánkovou. 
Zachráněn byl majitelův zeť Josef Soška. Pan 
Čeněk Novobilský se v kritickou dobu nacházel 
v autobuse z ostravské nemocnice směrem domů. 
V obecní kronice se dočteme, že z hospodářských 
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Co se děje kolem nás v dopravě?

zvířat v tomto stavení nepřežila útok jedna kráva.
Ve farní kronice se můžeme dočíst, že 

větší skupina amerických letadel se objevila 
směrem od Trnávky. Spekuluje se zde, že byla 
zasažena palbou německých stíhaček a patrně 
kvůli odlehčení v poli mezi Trnávkou a Starou 
Vsí shazovala bomby. Alois Chvostek ve svých 
pamětech popisuje, jak se v počtu několika stovek 
blížila za jasného dopoledne ve výšce americká 
letadla. První svazy vrhly bomby na Ostravu 
a Vítkovice, jeden z posledních svazů vrhnul přes 
60 bomb na území Staré Vsi počínaje od Březin 
až po začátek zastavěného území obce.

Některé pumy nevybuchly a byly později 
pyrotechniky vykopány. Vážily 1000 liber (skoro 
půl tuny) a zůstaly po nich na polích krátery 
až 10 m hluboké. Napočítáno bylo celkem 
63 shozených pum.

Konec války nebyl o nic méně dramatický, 
smutný a veselý zároveň. Na přelomu dubna 
a května roku 1945 zasáhly naši obec jedny 
z nejtěžších bojů. Dne 29. dubna nejvíce utrpěla 
bombardováním dolní část obce, tentokrát 
ruskými letci, jelikož Němci se nechtěli nechat 
vyhnat tak snadno. Druhý den utrpěla nejvíce 
dalším bombardováním část Zákostelí. Na 
mnohých místech obce byla Němci postavena 

těžká děla. U Neuwirtovy hospody byl vyhozen 
most přes Ondřejnici, výbuch poškodil i blízké 
okolí. Dne 1. května se přiblížily první ruské tanky 
od Proskovic, mnoho domů bylo poškozeno jejich 
bubnovou palbou. Úporně se bojovalo o dolní část 
obce. Zámek dvakrát změnil držitele, věž byla 
rozbita. Dne 3. května dospěli Rusové za stálých 
bojů na horní konec obce. V pátek 4. května byla 
naše obec definitivně osvobozena. Všude byly 
vidět stopy těžkých bojů. Půda byla rozryta tanky, 
granátovými i pumovými krátery. U cest leželi 
mrtví vojáci, spousta bojového materiálu. 

V Evropě skončila válka 8. května 1945. 
Druhá světová válka oficiálně skončila 2. září 
1945 podpisem kapitulace Japonska.

RNDr. Michal Janošek, Ph.D.

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

Zdroje:
[1] Školní kronika obce Staré Vsi, 3. díl, 1940-1944, albumová 
sekce. SOkA F-M.
[2] Pamětní kniha Staré Vsi n. O. - 1. díl (1921-1958), str. 149, 
196, 209. SOkA F-M.
[3] Pamětní kniha farnosti Stará Ves, 1901-1998, str. 84.
[4] Paměti Aloise Chvostka ze Staré Vsi, sepsáno v 60. letech 
20. stol.

Řidičům	známá	cedule	„Musíme	to	opravit“	
dostane zanedlouho pro naše občany trochu 
trpkou příchuť. V dubnu totiž začne mezi 
Krmelínem a Fryčovicemi oprava krajské silnice 
za úplné uzavírky úseku Krmelín – Brušperk 
s objízdnou trasou přes Starou Ves. Zbývající 
úsek bude opravován za plného provozu po 
polovinách a bude řízen semafory. Negativním 
důsledkem bude zvýšení dopravy ve Staré Vsi na 
ulici Brušperská a kolony ve směru na Frýdek-
Místek. Slovy dopravního zpravodajství: Počítejte 
se zdržením… 

Aby toho nebylo málo, čekají nás ještě další 
stavební zásahy s omezením dopravy. Hned po 
dokončení brušperského úseku se v červnu začne 
opravovat most ve Staříči, takže na Frýdek jezděte 
radši jinudy. Stavební zásah čeká také Košatku 
v Zimném dole. Od počátku dubna bude na dobu asi 

2 měsíců provedena úplná uzavírka automobilové 
dopravy na Petřvaldík. Zdejší dosluhující most 
bude zbourán a nahrazen novým. Objízdná trasa 
povede přes Starou Ves a Petřvald. Cyklisté a pěší 
projdou přes provizorium. V Krmelíně finišuje 
stavba kanalizace, a tak budeme muset počítat 
s drobným	omezením	na	silnici	I/58,	kde	se	bude	
pohybovat stavební technika. 

Ve Staré Vsi začala oprava mostu přes 
Ondřejnici, která potrvá do konce roku(?). 
V neposlední řadě v případě, že bude vydáno 
stavební povolení, bude zahájena výstavba 
prodejny Hruška, jejíž součástí je výstavba nových 
zastávek Na Drahách. Stavba by dle přání investora 
a stavbařů měla být dokončena do Vánoc.

Takže nohu z plynu a hlavně… trpělivost. 
Bude lépe.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce
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Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice

Výstavba kanalizace v obci Stará Ves n. O. – II. etapa

Novinky v systému nakládání s komunálním odpadem

Na jednání SMOPO  4. února 2015 byl na 
další 4 roky opětovně zvolen do funkce předsedy 
sdružení ing. Dalibor Dvořák (starosta obce Stará 
Ves n. O.). Hlavními cíli sdružení obcí, jehož členy 
je město Brušperk a obce Stará Ves n. O., Krmelín, 
Staříč, Kateřinice, Fryčovice, Hukvaldy, Kozlovice, 
Lhotka a Palkovice, je vzájemná spolupráce 
při řešení společných problémů (například 
společné výběrové řízení na dodavatele elektřiny 

a zemního plynu), spolupráce v oblasti kultury, 
rozvoje cestovního ruchu atd. Největší současnou 
společnou akcí je výstavba kanalizace v obcích 
Fryčovice a Hukvaldy s odvedením odpadních 
vod na čistírnu v Brušperku. Stavba v hodnotě 
225 mil. Kč bude dokončena letos. Sdružení, a tím 
i jednotlivé obce, jsou dále členy EUROREGIONU 
BESKYDY	a Místní	akční	skupiny	Pobeskydí.

Obec Stará Ves n. O. zahájila v loňském roce 
práce na zpracování projektové dokumentace 
na akci „Stará Ves n. O. – odkanalizování obce 
II. etapa“. Na základě výběrového řízení byla 
pro zpracování projektu ve stupni dokumentace 
pro územní řízení vybrána firma KONEKO 
Ostrava. Rozsah kanalizace je cca 13 km, což 
je srovnatelné s rozsahem kanalizace v I. etapě. 
V průběhu měsíců únor – březen 2015 probíhají 
jednání s  občany o  trase kanalizace, kdy 
zástupci firmy KONEKO oslovují jednotlivé 
dotčené vlastníky pozemků a dojednávají 
s nimi možné vedení tras. Za obec byl jednáním 
s občany pověřen pan Tomáš Daněk – tel. 
č. 739 588 676. 

Očekáváme, že v průběhu prvního pololetí 
bude dokončena a na stavební úřad předána 
dokumentace pro územní řízení. Po projednání 
bude zahájen druhý stupeň zpracování PD. 
Případná realizace je plánovaná v případě, 
že se nám podaří na projekt získat dotaci 

(odhadovaný náklad je cca 80 mil Kč). Pro 
zajímavost uvádíme, že od vydání územního 
rozhodnutí po zahájení projektu první etapy 
uplynulo 10 let. 

O průběhu přípravy, případně i následné 
rea l izace stavby Vás budeme průběžně 
informovat na webových stránkách obce  
www.staraves.cz Pokud budete mít jakékoli 
dotazy, neváhejte kontaktovat zástupce 
obecního úřadu p. Daňka nebo v yužijte 
k dotazu email: oustaraves@stara-ves.cz

Ing. Radislav Folta, předseda stavební komise

Dovětek: Prosíme uživatele kanalizace, 
aby zvážili, co patří a nepatří do odpadu. 
Nepatřičné věci, jako např. celé igelitové tašky, 
způsobují velké potíže na přečerpávacích 
stanicích, blokují česla a následné čištění 
nepatří mezi příjemné zážitky. Děkujeme za 
pochopení.

Na podzim roku 2014 byla přijata novela 
zákona	 č.  229/2014	Sb.	 o odpadech,	 která	
v  § 17 obcím stanovila povinnost zajistit 
místa pro oddělené soustřeďování složek 
komunálního odpadu, minimálně nebezpečných 
odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky 
rozložitelných odpadů . Rozsah a  způsob 

upřesnilo Ministerstvo životního prostředí ve 
Vyhlášce	č. 321/2014	Sb.	V	případě	biologicky	
rozložitelných odpadů (jedná se pouze o odpad 
rostlinného původu, např. zbytky z údržby zeleně 
a zahrad) vyhláška stanovuje obci zajistit místa 
pro oddělený sběr bioodpadů, a to minimálně 
v období od 1. dubna do 31. října každého roku.
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Vážení spoluobčané,

Co to pro nás znamená?
Ve stanoveném období od 1. 4. do 31. 10. 

každého roku budeme moci ukládat posekanou 
trávu ze zahrad a drobné větve ze stromů na 
jedno místo v obci, a  to ve sběrném dvoře. 
Provozní doba ve sběrném dvoře bude v tomto 
období rozšířena; ve středu od 12.00 hod. do 
18.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 18.00 hod.

Je zřejmé, že se tento systém bude 
muset v budoucnu rozšířit o nabídku sběru 
bioodpadu do velkoobjemových kontejnerů, 
trvale umístěných (od března do listopadu) 
na vybraných stanovištích v obci (Košatce 
a Horním konci). Vyžaduje to ovšem nákup 

potřebné techniky. Z tohoto důvodu byla 
vypracována žádost obce o získání dotace na 
nákup velkoobjemových kontejnerů, svozového 
vozidla, štěpkovače a kompostérů. Kompostéry 
by byly předány občanům k ukládání bioodpadu 
doma na své zahradě.

Novela zákona se jistě promítne do nákladů 
systému s nakládáním odpadů v obci. Také tady 
platí, že nejlepší odpad je žádný odpad. V tomto 
ohledu by kompostéry byly jistě přínosem.

Slavoj Palička,
předseda komise životního prostředí

r á d  byc h  Vá s  s t r u č ně  i n for mov a l 
o bezpečnostní 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 
prověřovala od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 celkem 
278 trestných činů, 752 přestupků včetně 
dopravních přestupků a dalších 348 spisů běžné 
pořádkové agendy, což je celkem 1378 spisů. 
Lze konstatovat, že ve srovnání s rokem 2013 
došlo k výraznému, téměř 27% poklesu trestné 
činnosti, konkrétně cca o 100 trestných činů 
méně, přičemž výsledky, respektive objasněnost 
trestné činnosti se nám podařilo zvýšit na téměř 
cca 47 %. 

V samotné obci Stará Ves n. O. došlo od 
1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 k 22 trestným činům, 
181 přestupkům (včetně 151 dopravních 
přestupků), což v porovnání s  rokem 2013 
zna mená pok les poč t u t rest ných č i nů 
o 18 případů, a objasnit se podařilo, či je před 
objasněním, 9 trestných činů. Naopak zvýšenou 
preventivní a kontrolní činností v dopravě 
došlo k nárůstu počtu zjištěných dopravních 
přestupků o  70. U trestných činů obecně 
převažují majetkové delikty, zejména krádeže 

vloupáním do motorových vozidel, rodinných 
domů, bytů, sklepů a komerčních objektů. 
Nemalou měrou se však na trestné činnosti 
podílejí i  trestné činy zanedbání povinné 
výživy, dále trestné činy proti zdraví a trestné 
činy obecně nebezpečné a ohrožující. Pro 
představu se jedná o různé formy ublížení na 
zdraví, řízení motorových vozidel pod vlivem 
alkoholu, drog, maření úředního rozhodnutí 
apod. 

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 
725516485, nebo na tísňovou linku 158. Bez Vaší 
pomoci nemůžeme být nikdy tak úspěšní, jak 
bychom si všichni přáli. V roce 2014 jsme na 
základě všímavosti občanů objasnili 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  
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Ke společenskému dění ve Staré Vsi

Podílejte se s námi na tvorbě kalendáře na r. 2016!

Nedávno jsem si prolistovala některá vydání 
staroveského zpravodaje, prohlédla si aktuality 
obecních webových stránek, webové stránky 
školy, farnosti, Ondřejnice i dalších spolků 
působících ve Staré Vsi. Zamyslela jsem se nad 
tím, jestli se ve Staré Vsi, jak někteří tvrdí, 
opravdu nic neděje. Těch různých kulturních, 
společenských, sportovních i jiných akcí je celá 
řada a mnohdy si navzájem konkurují. Možná 
však v jejich nabídce nejsou takové, které by 
oslovily všechny věkové skupiny obyvatel. 
Chtěli bychom pro občany Staré Vsi i Košatky 
přinést něco nového, a to ve spolupráci se spolky 
i s vámi, obyvateli obce. Obracíme se proto na 

vás s výzvou: pokud vám v uvedené oblasti 
něco schází nebo máte nápady na rozšíření 
zmiňovaných aktivit, rádi je přivítáme. Pro 
pořádání smysluplných akcí byly a jsou dveře 
obecního úřadu vždy otevřené. 

Pro přehlednost pořádaných kulturně 
společenských akcí připravujeme jejich 
kalendář. Ten poslouží nejenom k  lepší 
orientaci, ale i k plánování samotných akcí. 
Vaše náměty doručte nebo zasílejte na adresu 
obecního úřadu oustaraves@stara-ves.cz

Marcela Tylečková,
předsedkyně kulturní komise

Máte poutavé záběry naší obce, či znáte 
zajímavá místa k focení?

Zašlete Vaše snímky do soutěže o nejlepší 
fotografie pro staroveský kalendář na rok 2016.

Téma: Stará Ves, Košatka a okolí - krajina, 
stavby ve všech ročních obdobích.

Fotografie zasílejte do 19. 4. 2015, bližší 
informace o  soutěži najdete na webových 
stránkách obce www.staraves.cz v  sekci 
Aktuality v příspěvku vloženém 23. 2. 2015, 
anebo pod odkazem níže. Fotografie je také 
možné doručit na obecní úřad (zanechte na sebe 

prosím kontakt, připojte název, místo a roční 
období).

Fotografie budou posouzeny kulturní 
komisí, vítězné a další vybrané snímky budou 
použity při tvorbě kalendáře, autoři nejlepších 
fotografií budou oceněni.

Za kulturní komisi
RNDr. Michal Janošek, Ph.D.

Kontakt: michal.janosek@gmail.com
Odkaz: http://goo.gl/RMdP9K
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Publikace k dějinám obce je na světě!

Výzva – zachraňme kroniky!

Tříkrálová sbírka 2015

Dlouhá léta volali ctitelé staroveské historie 
po důstojném příspěvku, který by odborně 
shrnul dosavadní poznatky historiků o dějinách 
obce a tří nejvýznamnějších architektonických 
památek, označených a chráněných titulem 
„kulturní památka“. Snad ani není třeba 
připomínat, že se jedná o  zámek, kostel 
a budovu fary. Náročného úkolu se ujala pod 
patronací Národního památkového ústavu 
v Ostravě dvojice renomovaných historiků – 
Antonín Grůza a Libuše Dědková. Výsledkem 

jejich několikaleté práce je čerstvě vydaná 
monografie s názvem Stará Ves nad Ondřejnicí 
– dějiny obce a její dominanty, jejíž součástí je 
i bohatá fotografická příloha. 

Zájemci o zakoupení této knihy si ji mají 
možnost pořídit přímo na Obecním úřadu 
ve Staré Vsi n. O. (cena 490 Kč). Při vhodné 
příležitosti proběhne v některém blízkém 
termínu setkání s oběma tvůrci, o kterém 
budete včas informování. 

Mgr. Jaromír Chvostek

Cennou a  nezastupitelnou rol i pro 
poznávání dějin naší obce mají kroniky 
či pamětní knihy jednot liv ých spolků, 
sdružení nebo stran. Snahou kulturní 
komise ve Staré Vsi n. O. je pořídit kompletní 
seznam všech těchto archivních materiálů 
včetně stručného obsahu - a zejména se 
zadokumentováním místa jejich uložení. 
Nejji s tě jš í  cestou k  zachová ní těchto 
místních pokladů by byla digitalizace všech 
písemných či fotografických materiálů. To 

je úkol časově velmi náročný, nicméně co se 
týká budoucnosti nejjistější.

Vyzý vá me proto bý va lé i   současné 
činovníky jednotlivých spolků, aby se zapojili 
do této iniciativy a  přispěli k  zachování 
paměti bohaté staroveské historie. Názorným 
příkladem je současný stav krásné kroniky 
spolku včelařů, kterou se nedaří dohledat 
a jejíž stopa se momentálně někde vytratila. 
Pomůžete?

Mgr. Jaromír Chvostek

15. ledna skončil další ročník Tříkrálové 
sbírky. Pro Charitu Studénka se koledovalo 
v  15 obcích, do ulic v yšlo 100 skupinek 
koledníků.

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

         Výtěžek sbírky r. 2014:  501 631 Kč
         Výtěžek sbírky r. 2015:  563 047 Kč
         Vybráno Stará Ves a Košatka 2014:   80 884 Kč
         Vybráno Stará Ves a Košatka 2015:   86 596 Kč

Vý t ě ž ek  bude  p ou ž i t  na  p o dp or u 
provozu charitní pečovatelské služby, která 
je poskytována ve Studénce, Albrechtičkách, 
Bartošovicích, Pustějově, dále pak na zakoupení 
a opravu zdravotnických a kompenzačních 

pomůcek do půjčovny. Maximálně 15 % 
z vybraných peněz v dané obci použijeme 
na finanční podporu volnočasových aktivit 
dětí ze sociálně slabých rodin (lyžařský kurz, 
školní výlet, tábor, plavecký výcvik apod.). 
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Projekt Comenius v naší ZŠ ve Staré Vsi n. O. 

Finanční příspěvek ve výši max. 500 Kč na dítě 
bude vyplacen přímo subjektu, který aktivitu 
organizuje. Žádost si můžete vyzvednout od 
1. 3. 2015 přímo v Charitě ve Studénce nebo na 
webových stránkách www.studenka.charita.cz.

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

Bc. Jarmila Pomikálková, DiS.,
koordinátor sbírky

Pro	 školní	 roky	 2013/14	 a  2014/15	 se	
nám podařilo získat 2. mezinárodní projekt 
C omen iu s  s   ná z vem „Oslava  k u lt u r y 
prostřednictvím hudby“.  Do projektu je 
zapojeno 7 škol z těchto zemí: ČR, Finsko, 
Norsko, Anglie, Německo, Lotyšsko, Polsko.

Jedním z hlavních cílů je zlepšit úroveň 
dětského chápání toho, co to znamená být 
Evropanem. Děti se seznámí s partnerskými 
zeměmi, rozšíř í své zeměpisné znalost i 
a poznají, jak se v jednotlivých zemích oslavují 
např. Vánoce či svátky jara. Samy pak nacvičí 
písně, tance k různým příležitostem, vyrobí 
logo, knihu či kalendář. Zapojí se i do světa 
obchodu, budou se snažit své výrobky prodat 
na akcích pořádaných školou. Je to také výborná 
příležitost pro pedagogy zjistit, jak na tom 
jsou s angličtinou, mají mnoho příležitostí ke 
komunikaci a hlavně se seznámí se vzdělávacími 
systémy v těchto zemích, do kterých by jinak 
neměli možnost nahlédnout.

Ve dnech 2. - 6. dubna 2014 proběhla 
2. návštěva či přátelské setkání zahraničních 
učitelů. Do Staré Vsi přijelo 
celkem 21 zahraničních učitelů. 
Přivítali jsme všechny tradičně 
chlebem a solí a uvítali je malým 
kulturním vystoupením. Cílem 
tohoto set kání bylo nejen 
poznat školu v naší obci, ale 
také jednotlivé země musely naše 
žáky naučit svoji akční píseň. 
Našim žákům se tato aktivita 
moc líbila a zhostili se tohoto 
úkolu na jedničku. Zahraniční 
učitelé mohli navštívit výuku 
v jednotlivých třídách, navštívili 
mateřskou školu a prohlédli si 
celou budovu. Poté je přivítal 

také otec Mgr. Kamil Strak a  pan starosta 
Ing. Dalibor Dvořák. Samozřejmě jsme jim 
ukázali i krásy našeho regionu: Sami jsme byli 
překvapeni, jak se naši žáci zapojili, využívali 
znalostí anglického jazyka a komunikovali s hosty. 

Součástí projektu je seznámení veřejnosti 
s naší činností a publikace výsledků práce dětí. 
K tomu jsme využili galerii ve staroveském 
zámku. Dne 13. 2. 2015 jsme uspořádali výstavu 
našeho projektu, kde mohla veřejnost zhlédnout 
fotografie z jednotlivých setkání a výsledky 
prací žáků ze všech zúčastněných zemí. Zatím 
poslední etapou projektu byla březnová 
návštěva naší delegace v Lotyšsku, na závěr 
nás ještě čeká výprava do sousedního Polska.

Jsme velmi rádi, když rodiče a veřejnost mají 
zájem o činnosti a dění ve škole a budou nám 
držet palce v tomto i budoucích projektech. Je to 
výborná příležitost ukázat, že i u nás se pracuje 
na něčem novém a i naše, byť malá vesnická 
škola, dokáže získat takovýto projekt a následně 
v něm pracovat. 

Mgr. Hana Cholevová
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Velikonoce

Bohoslužby o Velikonocích

Čas jara a blížící se Velikonoce dávají novou 
sílou, chuť a elán do života. Mám zimu rád. 
Člověk si spočne a načerpá sílu. Jaro dává nové 
výzvy, novou šanci. 

Každý z nás patříme do nějaké rodiny, 
farnosti. Jsou různé tradice, které udržujeme. 
Význam rituálů je důležitý. Rituál způsobuje 
v člověku předávání hodnot, jistotu, sílí dobro, 
které se předává. Mezi rituály patří narození, 
svatba, přechod na střední školy, dospělost, 
pohřeb apod. Každý rituál je spojen s dobrými 
či těžšími prožitky.  

Máme před sebou Velikonoce. Židovský 
člověk si každoročně připomíná rituá l 
osvobození z  egyptského zajetí Pesach. 
Takovéto pravidelné slavení novým generacím 
dobře zasévá, že jsme Hospodinem zachráněni. 
Hospodin žehná a je s námi. 

Co ty? Jsi rád, že znova můžeš vstoupit do 
prožitku svatého týdne? Do tridua Velikonoc? 
Každý den má svou hodnotu, připomínku 
a zároveň novost. Novost poselství, které se 
předává v daném obsahu. To, že Ježíš umírá, je 
pravda a dar pro nás. To, že máme mši svatou, 
je stálá přítomnost Boha mezi námi. To, že 
ticho, hrob, jsou součástí lidského života, nás 
připravují na přechod ve vzkříšení do života 
věčného. 

Nevím, jak Ty? Já se vždy těším s farní 
rodinou, s mladými na faře, na tyto každodenní 
rituály. Každý symbol mluví. Každá věc, kterou 
chci prožít, je pro mě důležitá. Připomíná mi 
dar vykoupení a blízkost Boha mezi námi. 

Přeji požehnané Velikonoce 2015, krásné 
jaro a chuť do dobrých věcí.

O. Kamil – místní farář

Květná neděle 29. 3.:
10.30 hod. průvod od kříže u fary (žehnání 
ratolestí) + bohoslužba + pašije v kostele

Zelený čtvrtek - 2. 4.:
Mše svatá  - Večeře Páně: v  18.00 hodin 
s umýváním nohou 12 učedníkům + tichá 
adorace 

Velký pátek - 3. 4.: 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 - 4. 4.: 
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 s 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 Zmrtvýchvstání - 5. 4.:
Slavnostní bohoslužba – v  10.30 hodin + 
žehnání velikonočních pokrmů (přineste 
beránky, velikonoční pokrmy, vejce, apod.). Při 
mši svaté bude zpívat místní chrámový sbor.
Slavnostní Nešpory + svátostné Požehnání – 
17.00 hodin.

Velikonoční pondělí - 6. 4.: 
Mše svatá – 8.00 hodin.
IV. Neděle velikonoční – Dobrého Pastýře – 
26. 4. 2015 - výročí posvěcení chrámu (424 let) 
Mše svatá v 10.30 hod. – kazatel o. Pavel Marek 
– novokněz z Kravař
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UdálOSTI, které oslovují

Renovace varhan

Adventní prohlídka staroveského zámku

Pouť u kapličky sv. Vendelína v Košatce
v sobotu 9. 5. v 17 hod. u kapličky. 

Boží tělo
4. 6. - 7. 6. budou ozdobeny všechny kříže a Boží muka na připomínku Boží přítomnosti mezi 

námi. Průvod vesnicí s Nejsvětější svátostí bude v neděli 7. 6. po mši svaté. Mše svatá bude 
slavena v 9.30 hod., po ní průvod okolo školy, zámku, hasičárny a ke sv. Floriánu na Drahách. 

Noc kostelů
v pátek 29. 5., v rámci projektu Noc kostelů ČR, bude v chrámě od 18 do 24.00 hod., 

různý program. Informace na web: www.nockostelu.cz
Můžete se těšit na různá zákoutí, vystoupení, galerii, ztišení a další.   

D í l o  o p r a v y 
varhan pokračuje. 
Má me zhotoveny 
nové skříně, podlahy, 
e l e k t r o i n s t a l a c i , 
rozvody ke každé 
píšťale. Současně se 

pracuje ve varhanářské dílně, kde se připravují 
nové vzdušnice, vybavení do hracího stroje 
a další komponenty.

Čeká nás ošetření píšťal, které máme zatím 
uschovány. Potom nás čeká závěrečná fáze, 
osazení a intonace celého varhanního stroje. Všem 
dárcům a příznivcům upřímné díky za spolupráci. 

O m l o u v á m 
s e  z a  n e d o d r ž e n í 
předběžného termínu 
s p u š t ě n í  v a r h a n . 
Nebylo to v  lidských 
silách. Mráz a zima vše 
zastavily. Věřím a pevně 
dou f á m ,  ž e  b ě he m 
letošního roku uslyšíme 
krásný a  nov ý zv uk 
našich staroveských 
varhan. Tiché přání je 
- okolo poutě. Díky za 
trpělivost.

„Toč se a vrč, můj kolovrátku! 
Ejhle adventu již na krátku,
a blízko, blizoučko Štědrý den!“
(K. J. Erben: Kytice)

14. prosince 2014 se ve Staré Vsi n. O. konala 
netradiční adventní prohlídka staroveského 
zámku, kterou uspořádali členové souboru 
Ondřejnica.

 První „výprava“ se vydala adventní trasou 
v 17.00, druzí si museli počkat ještě hodinku. 

Věříme, že jim čas při hořících ohních a  při 
vánočním svařáku nebo punči uběhl příjemně.

Děkujeme všem, kteří přišli (doufáme, že 
nelitovali), děkujeme, že nám bylo umožněno 
oživit tak kouzelný prostor jako je staroveský 
zámek, děkujeme těm, kteří se starali o zahřátí 
návštěvníků „zevnitř“ a děkujeme, že jsme mohli 
společně sdílet kouzlo jedné adventní neděle. 

Dovolte, abych se podělila o dojmy z této 
nevšední akce.
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Zastavení první:
Ztemnělá chodba vstupu do zámku se 

zaplňuje světly luceren a  dojemným zpěvem 
dívek. Najednou pociťujete očekávání Vánoc 
a  smutek dívek, které odcházely ze služby – 
nevěda, co je v  příštím roce čeká. Nálada se 
stupňuje, když nastupuje druhý hlas – cítíte 
mráz na zádech a  dojetí, přeneseni do dob 
minulých. Tóny písně „Vanoce Vanoce, skoro-
li budětě“ přebírá nádherný zvuk altové flétny. 
Dveře se pomalu otvírají a lidé jako omámení 
vstupují za světlem lucerny a  za flétnou na 
nádvoří zámku.

Zastavení druhé:
Tajemno je v nás, tak jako bylo i v lidech, 

kteří v  magické ondřejovské noci vycházeli 
do noci věštit, kdo bude tím vyvoleným. 
Vzduchem vibrují přání, otázky, pochyby, 
touhy… Polechtá nás humor v závěru scénky, 
ale už plni očekávání se necháváme vést světlem 
a flétnou po tmavém schodišti do prvního patra 
staroveských arkád.

Zastavení třetí:
Čeká nás okouzlující podívaná: bělostné 

sloupoví, mezi ním probleskávají sněhobílé 
dívky – tak čisté a jemné. Barbora rozdávající 
větvičky je přímo nadpozemská a neskutečná. 
Zaznívají jména hochů – dávno zapomenutá 
a starosvětská. Poslední dívka nás vytrhne ze 
snu svým rozverným a osobitým, pozemským 
způsobem. Tři chlapci – Matěj, Lojzek a David. 
Jsme doma – v realitě. Úsměvy.

Tóny flétny nás vedou dál.

Zastavení čtvrté:
 Tmu a sychravo náhle vystřídá světlo, teplo, 

rozzářené oči a smějící se děti.
Hladí, tančí, zpívají, hrají! Pryč je nejistota 

a  posvátnost, je tady veselí, malá adventní 
roztomilost. Matičky a čerti rozjaří návštěvníky, 
trochu vystraší děti, které jsou tak pravdivě 
bezprostřední. Nechce se odcházet.

Zastavení páté:
Flétnista ale zve na další cestu. Dav se 

ztiší, šeptá a  stoupá tmavým schodištěm do 
druhého patra. Nejistota, očekávání, napětí… 
Tma… Ticho… Lucie noci upije! Bílé postavy 
se špičatými zobany a husím křídlem v ruce se 
proplétají mezi lidmi a překvapivě rychle mizí. 
Zdálo se nám to, nebo ne? 

Zastavení šesté:
Flétna, světlo;  dveře místnosti se otvírají 

a zvou nás dál… Stará tabule, paní učitelka, 
děvušky jako z  Ladových obrázků, dětské 
divadlo… starodávný obrázek oživuje 
vzpomínky na starou školu. Rozehrává se 
tady pastýřská hra o  putování pastýřů do 
Betléma. Nedokonalost projevu dětí podtrhuje 
autentičnost a opravdovost výjevu. 

Zastavení sedmé:
Vydáváme se na cestu do Betléma. Bezpečně 

– za flétnistou a  světýlkem. Arkády druhého 
patra – přítmí. Jen dole vidíme zář a  v  ní 
… postavy působí jako opravdové figurky 
v  betlémské scenérii. Vidíme je zmenšené 
a když se strojově rozpohybují, máme dojem, 
že je vyřezal zručný řezbář. Nádherná melodie 
koledy „Maria panna krmi diťatko“ vše 
zarámuje do půvabného obrázku.

Zastavení osmé:
Vše září – velká místnost naplněna 

koledníky a návštěvníky. Vnímáme teplo, teplo 
lidských srdcí, teplo, které nás všechny najednou 
pohltilo. Děti, dospělí, muzikanti, koledníci – 
prozářili nakonec celý prostor. Cítíme jedno 
jediné souznění lidských duší.

Nechce se odcházet. Ale vše jednou končí…

…a začíná! Přeji krásný rok 2015 plný 
nevšedních zážitků.

Yvona Voráčová
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lašský bál

Malá Ondřejnica na Masopustu v Ostravě

důchodci pochovali basu

V pátek 30. ledna se odehrál tradiční, již 
19. ročník Lašského bálu. Tentokrát v prostorách 
Katolického domu ve Staré Bělé. Tanečníci 
z  Ondřejnice zaháji l i ples předtančením, 
konkrétně Taňcem s Proskovic a Hospodou. 
Následovalo	učení	tanců	pod	vedením	Yvony	
Voráčové. Následovaly taneční hry, tombola 
a samozřejmě půlnoční překvapení. Novinkou 
byl pro návštěvníky fotokoutek, který byl hojně 
využíván – fotografie z plesu si můžete prohlédnout 
na našich webových stránkách. K poslechu a tanci 
zahrála CM Ondřejnica, CM Slepenica a CM 
Tragač. Hosté i účinkující se příjemně bavili a už 
nyní Vás zveme na příští jubilejní 20. ročník 
Lašského bálu, na kterém nesmíte chybět! LSPT Ondřejnica - Lašský bál

V Malé Ondřejnici dorůstá mnoho malých, 
šikovných tanečníků, kteří se 17. 2. zúčastnili 
Masopustu na Masarykově náměstí v Ostravě. 
Našim dětem nechyběly typické masopustní 
masky, takže jejich vystoupení sklidilo úspěch 
a dokonale zapadlo do masopustního reje. 
Nechyběl nám medvěd, kominík, učitel, žabky, 
myši nebo šikovná harmonikářka. Následoval 
průvod centrem Ostravy, při kterém se hrálo, 

zpívalo, tančilo a rozdávaly se koše koblih. 
Ke všemu nám celé odpoledne počasí přálo 
a děti i  jejich šikovní rodiče si vedli skvěle. 
Malá Ondřejnica si tento den užila a doufáme, 
že s masopustním pásmem zabodujeme i na 
regionální přehlídce na Janáčkově konzervatoři 
v Ostravě.

Markéta Šindelová, vedoucí Malé Ondřejnice

Sotva jsme vstoupili do nového roku a už 
je tu březen. Hned na počátku roku proběhla 
v Klubu důchodců 14. ledna výroční členská 
schůze, kterou vedl předseda revizní komise 
pan Zdeněk Hložanka. Předsedkyně paní Irena 
Polášková zhodnotila činnost v uplynulém 
roce a její náměstkyně pro ekonomiku paní 
Božena Horklová podala přehled o hospodaření 
a rozpočet na rok 2015. Schůzi byl přítomen 
starosta Ing. Dalibor Dvořák a místostarosta 
Mgr. Ja romír Chvostek . Ti poděkova l i 
důchodcům za aktivitu a spolupráci při pořádání 
výstav, oslav Dne matek a obecní slavnosti. 

Doporučili zájemcům účast v kurzu výpočetní 
techniky a návštěvu nově opravené základní 
školy. Slíbili, že budou pamatovat na důchodce 
i při sestavování nového obecního rozpočtu.

V lednu a v únoru jsme se kulturně vyžívali 
návštěvou divadla. Muzikál Funny Girl se nám 
velice líbil a hlavně jsme obdivovali herecký 
a pěvecký výkon vynikající pražské herečky 
Moniky Absolonové, která již za ztvárnění 
této role v Ústí nad Labem získala cenu Thálie 
2011. Následovala opera Bedřicha Smetany 
Čertova stěna, která dala vyniknout pěveckému 
umění dalšího pražského herce barytonisty 
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Termíny a cíle turistických zájezdů  
skupiny KONdOR Stará Ves v r. 2015

Ivana Kusnjera. Jeho árie Voka Vítkovice „Jen 
jediná mne ženy tvář tak dojala…“ byla velmi 
podmanivá.

17. února jsme pochovali basu. Tentokrát 
tradiční obřad, kdy čtyři obřadníci nesli na 
marách basu a za nimi ve smutku naříkaly 
plačky, vedl kněz Milan Janošek s kostelníkem 
Františkem Hrubešem. K překvapení všech 
přispěchala na pohřeb se sloganem „pane faráři, 
pane faráři …“ i babka Keliška z Troškových 
filmů v podání dobově oblečeného Mirolava 
Hložanky. Hodně jsme se pobavili a nasmáli při 
poslechu jeho žertovného povídání o různých 
příhodách, které se v obci v minulém roce 
udály a které průběžně sleduje a zaznamenává 
sám autor. Přítomný starosta se tak dověděl 
i to, co při veřejném zasedání zastupitelstva 
obce zpravidla od občanů neuslyší. I události 

na faře byly zveřejněny a o. Kamil Strak jejich 
pravdivost s úsměvem potvrdil. Své komické role 
se dobře zhostila jedna z plaček, když pohřeb basy 
psychicky neunesla, zhroutila se a teprve posílena 
„ohnivou vodou“ opět nabyla vědomí a mohla 
s ostatními doprovodit basu na poslední cestě. 
Padala však opatrně, aby neutrpěl její umělý 
kyčelní kloub. Na zádušní mši nechyběla ani 
svátost přijímání. A protože o. Kamil Strak hostie 
nemohl přinést, musel celebrující kněz místo nich 
podávat všem přítomným jen dětské piškoty.

Prostě důchodci zachovávají tradice a hlavně 
dovedou sami sebe vtipně pobavit. Chutná večeře, 
dostatek občerstvení a dobrá hudba náladu večera 
umocnily a společná zábava pokračovala do 
pozdních nočních hodin.

Alena Ševčíková

1. zájezd (3 dny – 8. až 10. května):
Donovaly (Velká Fatra + Nízké Tatry)
2. zájezd (27. června):
Beskid Ślaski (polské Slezské Beskydy)
3. zájezd (3 dny – 26. až 28. září):
Malá Fatra a Západní Tatry

Pozvání na první zájezd - Donovaly
Chtěli bychom pozvat všechny 

mi lovníky  tur is t iky  na  tento 
třídenní zájezd mířící na Slovensko. 
Uskuteční se ve dnech 8. - 10. května. 
Hlavním opěrným bodem (místem 
našeho dvojího noclehu) tam bude významný 
komunikační průsmyk mezi Velkou Fatrou 
a Nízkými Tatrami, sedlo Donovaly (960 m n. m.). 
To je zároveň významným turistickým centrem 
na hranicích Žilinského a Bánskobystrického 
kraje. Jak bývá na našich zájezdech zvykem, 
na každý den zájezdu jsme připravili nějakou 
túru. První den bude naším cílem Velká Fatra 
(vrchol Rakytov – 1567 m n. m.). Druhý den si 
pak můžete vybrat mezi hřebenovkou v Nízkých 
Tatrách, nebo hřebenovkou Starohorských 

vrchů. Třetí den jsme na závěr nachystali 
nenáročné túry vedoucí do nitra Starohorských 
vrchů k romantickému hornickému skanzenu 
ve Španiej Dolině (v minulosti těžba mědi). 
Na zpáteční cestě pak bude možnost koupele 
v  termálních bazénech v  Turčianských 
Teplicích. Každý večer na Donovalech můžeme 

nabídnout po večeři  společné 
posezení.   Zde bude možnost 
se  s  ostatními podělit o  zážitky 
z minulého dne a možná si i zazpívat 
u kytary. 

Podrobný program zájezdu 
naleznete na www.kondorsv.com v rubrice 
zájezdy. 

Cena zájezdu: dospělí 1650 Kč,     mládež 
do 18 let 1400 Kč. V ceně zájezdu je doprava 
autobusem, 2x nocleh, 2x večeře a 2x snídaně 
na Donovalech. 

Jízdenky můžete zakoupit u Pavla Folty 
(Ke Kapli 481, Stará Ves n. O.), případně krátkodobě 
rezervovat (do zaplacení) na tel: 733 296 175.

Po domluvě možno nastoupit na zájezd 
v Krmelíně!

Pavel Folta
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Rok 2014 v RC Starovjáček

Zdravíme všechny rodiče, prarodiče a malé 
Starovjáčky. Ani jsme se nenadáli a  je tady 
rok 2015 a to je čas ohlédnout se zpět. V roce 
2014 se našemu rodinnému centru dařilo moc 
dobře. Stále k nám chodí děti se svými rodiči 
a prarodiči a to je hlavní. K dispozici mají 
vybavenou hernu, kterou jsme koncem roku 
obohatili o novou kuchyňku a pracovní ponk. 
V naši výtvarné dílničce si děti mohou malovat, 
tvořit a vyrábět. Maminkám je k dispozici 
kávovar na kapsle, kde si mohou za malý 
obnos uvařit kávu. Otevřeno máme každé 
pondělí a čtvrtek dopoledne. V pondělí máme 
k dispozici tělocvičnu mateřské školky, takže 
si mohou děti zacvičit, zahrát hry a vydovádět 
se. Mimo otevírací dobu pořádáme také akce 
odpolední, většinou o víkendu. Tady je malá 
ochutnávka z roku 2014:

2. 2. 2014
Maškarní ples s Jinálkem a Ájou – tělocvična MŠ
13. 3. 2014
Starovjáček v místní knihovně – knihovna 
v zámku
27. 3. 2014
oslava 3. narozenin RC Starovjáček - RC
7. 6. 2014
Obecní slavnosti – v ystoupení s  názvem 
„Skřítkové, tesaři staví zámek!“
3. 7. 2014
Hurá na prázdniny – otevření dětského hřiště 
v lesoparku
5. 10. 2014
Podzimní rejdění s Hopsalínem – hřiště nad 
zámkem
4. 12. 2014
Vánoční tvoření v RC Starovjáček – RC

Všechny tyto akce byly zdarma díky našim 
sponzorům. V roce 2014 se nám podařilo získat 

Minigrant v hodnotě 5 000 Kč od společnosti 
Arcelor Mittal, velké poděkovaní patří také obci 
Stará Ves n. O., která nás od počátku podporuje, 
dává nám k dispozici prostory a  také nám 
každoročně přispívá na naši činnost. ZŠ a MŠ 
Stará Ves n. O. je také naším partnerem, jelikož 
nám vypůjčuje tělocvičnu v mateřské školce, za 
to jim patří také velký dík.

V roce 2014 se udá lo mnoho věcí , 
uskutečnila se spousta akcí, ale já bych ráda 
vyzdvihla jeden okamžik v životě naší obce 
a našich dětí. Bylo to vybudování dětského 
hřiště a fitness stezky v lesoparku u Sokolovny. 
Vznikl tak krásný prostor, ve kterém mohou 
trávit čas nejen děti a jejich rodiče, ale také 
žáci mateřské a základní školy a v neposlední 
řadě sportovní nadšenci, kteří si mohou na 
fitness přístrojích zacvičit. Veškeré zařízení 
dodala a namontovala firma Hybaj z Příbora. 
Myslím, že budu mluvit za všechny návštěvníky 
lesoparku, když poděkuji znovu naší obci, 
která celý prostor financovala. My maminky 
ze Starovjáčku máme také určitý podíl, jelikož 
jsme dlouhodobě usilovaly o  vybudování 
takovéhoto hřiště v obci a také jsme se podílely 
na výběru herních prvků.  

Závěrem bych poděkovala všem aktivním 
maminkám (Hana Šíchová, Lucie Buchtová, 
Milada Hutěčková, Gabriela Klepková, Naďa 
Janošcová, Darja Hamalová, Denisa Sopuchová, 
Renata Pecháčková,  Monika Štegnerová, Petra 
Filgasová), které se jakkoliv podílejí na chodu 
rodinného centra. Budeme velice rády, když 
mezi nás přijdou nové maminky, které se chtějí 
aktivně zapojit do života Starovjáčku. Naše děti 
už pomalu odrůstají a my věříme, že už brzy 
někdo převezme Starovjáčkovou štafetu.

Maminka Adéla Adamusová  

Kontakt: adela.adamusova@centrum.cz,  
tel. 724 258 598
www.starovjacek.webnode.cz
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Malý zahrádkářský rádce

Co se děje v Kynologickém klubu

Vážení spoluobčané, v tomto článku bych 
se chtěl se všemi, komu záleží na srdci domácí 
zahrádka a chtějí se potěšit z dobré úrody, podělit 
o několik rad, které doporučují odborníci pro 
nastávající dobu jara.

Je březen a na tento měsíc platí pranostika:
„V březnu prach, v dubnu bláto – sedlákovi 

roste zlato.“
Čemu bychom se měli věnovat na zahrádce 

v tomto měsíci?
•	 Postupně uvolňujeme zimní ochranu 

okrasných rostlin.
•	 Zahájíme předjarní řez ovocných stromů.
•	 Opakujeme postřik proti kadeřavosti 

broskvoní s odstupem 14 dní, střídáme 
měďnaté a sirnaté přípravky.

•	 Do skleníku vysazujeme rané odrůdy salátů 
a košťálovin.

Duben
Pranostika nás poučuje: „Mokrý duben 

– hojnost ovoce.“ Čemu se věnujeme my, 
zahrádkáři?
•	 Pokračujeme v řezu ovocných stromů.
•	 Dokončujeme postřik broskvoní.
•	 Podle počasí a  postupu rašení pupenů 

zahájíme postřik ovocných stromů proti 
přezimujícím škůdcům. Používáme 
přípravky	KALYPSO	480	SC,	MOSPILAN	
20 SP, proti strupovitosti jabloní a hrušní 
ošetřujeme 1x před rašením a podruhé 
po odkvětu přípravky DELAN 700 WDG, 
DISKUS,	BAYCOR,	TALENT	aj.

•	 Vysazujeme předpěstovanou zeleninu.
•	 Záhony česneku – pokud mají ztvrdlý 

povrch – rozrušíme.

Květen
I tento měsíc naši předkové okořenili 

pranostikou: „Májová kapka platí za dukát.“ 
A co nás čeká?
•	 Po odkvětu jabloní a hrušní dokončíme 

ochranu proti strupovitosti a také proti rzi 
hrušňové.

•	 Když začnou opadávat první okvětní lístky 
švestky, použijeme přípravky proti pilatce 
švestkové	–	např.	KALYPSO	480	SC.	Stříkat	
bychom měli navečer.

•	 Vysazujeme okurky nakládačky, rajčata 
a papriky po třech zmrzlých.

Ing. Petr Pelíšek, předseda ZO ČSZ

Začátek roku jsme letos započali jak jinak 
než výcvikem a  plánováním akcí na tento 
rok. Od března jsme nově začali s výcvikem 
obedience (často se tomu také říká vysoká škola 
poslušnosti, jelikož jde o něco náročnější výcvik 
pro psa i psovoda), na kterou stále přijímáme nové 
zájemce. V dubnu o velikonočních prázdninách 
opět plánujeme prodloužený výcvikový víkend, 
který se bude konat kousek od Vítkova v Agility 
kempu Větřkovice a bude zaměřen na sportovní 
kynologii a nově také obedienci. 

Letos se také – opět v neděli 31. května 
na hřišti u Sokolovny – uskuteční 3. ročník 
StaroVeského voříška neboli výstavy voříšků 
a  psů bez průkazu původu, která měla 

v loňském roce úspěch a na kterou bychom vás 
tímto rádi pozvali, ať už přijdete soutěžit nebo 
jen jako diváci. Opět budou kromě výstavy 
připravené i hry pro děti u příležitosti Dětského 
dne, bohaté ceny a samozřejmě nebude chybět 
ani občerstvení. Novinkou letošního roku je 
otevření kategorií i pro psy s PP. Více informací 
o akci se dočtete na našich webových stránkách.

A stejně jako v loňském roce nás i  letos 
můžete vidět při vystoupení na obecních 
slavnostech, kde předvedeme ukázky výcviku 
sportovní kynologie, Agility, obedience 
a frisbee.

Jakékoliv další informace o naší činnosti se 
dozvíte na www.kkstaraves.weebly.com
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Národní házená

Tímto děkuji všem, kteří se jakkoli podílejí 
na fungování našeho klubu, a všem ostatním 
za přízeň. 

Za Kynologický klub Stará Ves n. O.
Veronika Višvaderová

SPOR T

V letošním roce oslavíme 90 let trvání 
tohoto ryze českého sportu v  naší obci . 
Oddíl národní házené v rámci oslav uspořádá 
slavnostní schůzi v sobotu 16. 5. 2015 v areálu 
TJ a k tomuto výročí si návštěvníci budou moci 
v informačním centru zámku ve dnech 16. 5. 
– 14. 6. 2015 prohlédnout výstavu věnovanou 
bohaté historii tohoto sportu ve Staré Vsi. Dále 
chceme ve spolupráci s obecním úřadem vydat 
brožuru, ve které bychom chtěli zmapovat 
historii i současnost tohoto tradičního sportu 
v naší obci. Je to nelehká práce. Mnoho faktů 
a poznatků, hlavně těch psaných, z minulosti 
moc není. Na přípravě usilovně pracují pánové 
P. Straňánek a R. Horkel ml.

Samozřejmě však v  zimě neusnula ani 
sportovní činnost. Kromě tréninků se většina 
našich družstev účastní zimních soutěží 
pořádaných Svazem národní házené. Také v naší 
hale jsme uspořádali několik turnajů v rámci 
těchto soutěží (ml. žačky, ml. žáci, st. žačky, 
st. žáci, 2x dorostenky, muži).

Žákovská družstva hrají Zimní halový přebor 
oblasti dvoukolově turnajovým způsobem. Hrálo 
se v naší hale a v Troubkách na Přerovsku. 
Nejlepší z obou turnajů postoupí na republikové 
finále. 

Mladší žačky se umístily na 3. a 4. místě, 
celkově skončily třetí. Přesto se jako domácí 
zúčastnily Zimního halového mistrovství ČR 
v naší hale 15. 3. 2015.

Mladší žáci hráli jenom na turnaji ve 
Staré Vsi. I oni skončili na 3. místě a účasti 
v Troubkách jim bohužel překazila chřipková 
epidemie.

Starší žačky skončily na turnajích na 
3. a  2. místě, celkově opět na 3. stupínku. 

Tato soutěž byla velmi vyrovnaná. O našem 
„nepostupu“ rozhodly dvě těsné porážky: 
V Troubkách se Svinovem a doma se Studénkou. 
Chyběly E. Kolonderová a K. Kollárová, hráčky 
základní sestavy.

Starší žáci v naší hale zvítězili, když porazili 
i favorizovanou Studénku. V Troubkách se už 
tak nedařilo, nestačili jak na Studénku, tak i na 
Chropyni, obsadili 3. místo a celkově skončili 
druzí.

Velice úspěšně si vedly dorostenky v Zimní 
lize mládeže, která se hraje od oblastních turnajů, 
čtvrtfinálových a semifinálových bojů až po 
republikové finále. Naše děvčata bez porážky 
postoupila až do finále soutěže, které se hrálo 
14. – 15. 3. 2015 v Plzni – Bolevci. Udělala tím 
radost nejen trenéru Jiřímu Hynečkovi, ale 
nám všem, kteří se kolem staroveské házené 
pohybujeme. Postupně vyhrála oba oblastní 
turnaje u nás i Pustějově. Neztratila bod ani 
ve čtvrtfinále v  naší hale, kde byla i  silná 
družstva z jižní Moravy Draken Brno, Jihlava, 
Vracov. Nezaváhala v semifinále ve Vracově, 
i když chyběly brankářka Galásková a útočnice 
Dvořáková a  Kollárová. Do finále s  námi 
postupují Vracov, Svinov a Krčín.

Také družstvo dorostenců si vybojovalo 
postup do finále zimní ligy, které se hrálo 
v severočeském Žatci 14. – 15. 3. 2015. Jejich 
postup ovšem už tak suverénní jako u dorostenek 
nebyl. Přišly i porážky. Přesto přes oblastní turnaje 
v Troubkách a Pustějově, čtvrtfinále v Pustějově 
a  semifinále ve východočeském Červeném 
Kostelci se probojovali pod vedením trenéra 
O. Sýkory do finále společně se Studénkou, 
Krčínem a 1. NH Brnem. Tam se k nim připojí, 
stejně jako u dorostenek, 4 družstva z Čech.
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Výsledky vánočního turnaje ve stolním tenisu

TJ Sokol Košatka

Do zimních soutěží se zapojili i  muži. 
V osmifinále Čs. poháru v Pustějově za účasti 
6 druholigových družstev skončili na 3. místě 
a nepostoupili do čtvrtfinále. Tam se dostal 
Svinov a Vítkovice. Neuspěli ani v Zimním 

halovém přeboru v naší hale a  skončili na 
5. místě. Zvítězila Rokytnice. Pozitivem těchto 
turnajů mužů bylo zařazení dorostenců do 
sestavy.

Rostislav Horkel st.

Dne 27. 12. 2014 se uskutečnil v areálu TJ 
Stará Ves XIII. 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, Frýdek-Místek, Ostrava) a poprvé 
i s mezinárodní účastí ze Slovenska.

VýSleDKy:

Mládež do 10 let (1 účastník)  
1. Daniel Kováč 
Mládež 11 – 15 let (9 účastníků)
1. Josef Pelíšek
2. Lukáš Merta
3. Antonín Pelíšek, Antonín Holaň

Ženy (7 účastnic)
1. Eliška Tylečková
2. Ludmila Vavrošová (Petřvald)
3. Naděžda Sedláčková

Muži (26 účastníků)
1. Jiří Růža (Ostrava)
2. František Blaha (Poprad)
3. Zdeněk Vysocký (Petřvald)

Při závěrečném hodnocení bych chtěl 
poděkovat 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.	Matějčková),	PROSYK,	Letiště	
Mošnov, MAHLE Behr Ostrava (Mošnov), 
Arcelor Mittal Ostrava, JUTO, Kadeřnictví 
Jana Onderková, Technosvar - za věcné ceny.

Zapsal Jan Menšík

Vánoční turnaj v Sokolce

Čas letí jako bláznivý, sotva začal nový 
rok a už tady máme brzy jaro. Dovolte, milí 
spoluobčané, abych Vás informovala o činnosti 
naší jednoty v první čtvrtině nového roku. 

Je to už bezmála 11 let, co naše členka, 
Silvie Dostálová, vede hodiny aerobiku. Cvičení 
probíhá každé pondělí od 19 hod. Těší nás, že 
po několika hubených letech, kdy navštěvovalo 
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hodiny sotva 5-6 cvičenek, se blýská na lepší 
časy a do hodin aerobiku dochází i 20 cvičenek. 
Naopak cvičení zumby jsme ke konci loňského 
roku, pro nedostatek zájmu, zrušili. 

Sokolský ples patří již několik let k našim 
tradicím. Letos připadlo na tento den magické 
datum 14. 2. Popravdě, mnohé z nás toto datum 
nechává klidnými, ale přesto jsme neodolali 
a připravili jsme pro každého návštěvníka 
malou pozornost v podobě růžového, ručně 
malovaného perníkového srdíčka. I výzdobu 
sálu jsme ladili do barev korespondujících 
s tímto svátkem zamilovaných. Hořce jsme však 
zalitovali, že kapacita košateckého sálu v KD je 
omezena. V předprodeji vstupenek jsme museli 
některé opozdilce s lítostí odmítnout. Nějakým 
zázrakem jsme nakonec usadili 140 osob. 
Některé návštěvníky jsme dokonce museli, po 
vzájemné dohodě a slevě vstupného, usadit do 
prostor restaurace Odra. K tanci i poslechu nám 
tradičně vyhrávala skupina Nautilus. Po tanci 
nejednomu řádně vyhládne, a proto výběr ze 
dvou hlavních jídel a polévky určitě každého 
uspokojil. Kuchyni, jako už několik let zpět, měl 
na starosti náš dlouholetý člen Tomáš Klečka. 
Jeho pravou rukou byli Tereza Chmelíčková 

a Jan Klečka. Kdo měl v průběhu večera chuť 
na něco ostřejšího či zahnat žízeň, mohl tak 
učinit v baru KD nebo ve výčepu restaurace, 
kde se navíc, pro milovníky pěnivého moku, 
čepovalo pivo a náruživým kuřákům bylo 
dovoleno kouřit.  V programu večera vystoupila 
se svým tanečním číslem skupina Pusa ze 
Studénky. Po půlnoci přišla řada na losování 
oblíbené tomboly, o kterou byl nevídaný zájem. 
Všem sponzorům i jednotlivcům, kteří věnovali 
věcný dar či poukázku do tomboly, bych chtěla 
tímto poděkovat, že i oni přispěli svým dílem 
k úspěchu plesu a doufáme, že i v příštích letech 
se můžeme na ně s prosbou o pomoc obracet.  
Děkujeme.

V nejbližších dnech nás ještě čeká maškarní 
ples s uvedením nové pohádky. Bude se však 
konat po uzávěrce tohoto zpravodaje, a proto 
se o  jeho průběhu dozvíte v příštím čísle. 
Do prázdnin určitě podnikneme nějaké výlety 
a sportovní akce, na které vás upozorníme 
obvyklým způsobem.

Těšíme se na setkání.

Za TJ Sokol Košatka Renáta Foltová

ACK Stará Ves n. O.

S příchodem jara pomalu začínají na cesty 
přicházet také cyklisté. Zimní období vždy dává 
prostor pro všeobecnou sportovní přípravu. 
Cyklistický oddíl ACK Stará Ves n. O. se v zimě 
pilně připravoval. Věříme, že hodiny strávené 
všeobecnou přípravou v hale TJ ve Staré Vsi 
a v nedalekých Beskydech budou tvořit výborný 
základ do nové cyklistické sezóny. Cyklistická 
sezóna začne hned první dubnový víkend 
závody Českého poháru v Plzni. Tímto závodem 
odstartují všichni závodníci mládežnického 
věku. Do nové sezóny jsme prozatím posílili 
o tři nové členy. V kategorii starších žáků bude 
posilou Erik Vávra. V nejstarší mládežnické 
kategorii juniorů naše řady doplní Marek 
Vávra a Marián Krejčí. Všichni tři jmenovaní 
se velice dobře projevili během zimní přípravy 
a lze u nich očekávat postupný růst související 

s počtem najetých kilometrů, absolvovaných 
závodů a především získaných zkušeností 
v sedle silničního kola.

Vrátíme-li se zpět ke konci cyklokrosové 
sezóny, pak musíme vyzdvihnout umístění 
staroveských závodníků na Mistrovství České 
republiky v cyklokrosu. Hynek Palička získal 
svou první medaili z MČR. Po vydařeném 
souboji si dojel pro bronz. Naší největší nadějí 
byl Jakub Ruman, který se pravidelně umisťoval 
mezi nejlepšími, zúčastnil se reprezentačního 
soustředění a bojoval o start na Mistrovství 
světa v Táboře. Kubova forma ke konci sezóny 
prudce klesala a nakonec se z toho vyklubala 
borelióza. Naštěstí bylo toto onemocnění 
podchyceno v samém začátku, a tak se Kuba 
mohl po dvou měsících léčby vrátit zpět do 
tréninkového procesu. 
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Fotopříloha

Taneční škola Trend ze Staré Bělé 
v Klubu důchodců  

Naše dorostenky vybojovaly v Plzni stříbro 
v Zimní lize 

Mladší žačky bronzové na ZHP ve Staré Vsi. 
Nejlepší útočnice Denisa Adamcová 

Malá Ondřejnica - Masopust v Ostravě 

MDŽ 
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Divadélko Theater Ludem - Kvak a Žbluňk jsou kamarádi 

Karneval v cirkuse - dětský bál s Hopsalínem 

Novoroční jízda 
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Vánoční turnaj v Sokolce 
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Stavba lávky u Stabravů 

Pochování basy 
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Poděkování

Finanční úřad upozorňuje!

Ve dnech 5. – 8. 3. 2015 jsme se v počtu 
osmi závodníků zúčastnili prvního jarního 
soustředění v naší oblíbené lokalitě Podhájska 
na Slovensku. Byli jsme nadmíru spokojeni se 
slunečným počasím, s teplotami šplhajícími 
k 16 °C a především s velice ohleduplným 
chováním slovenských vodičů-řidičů. Jejich 
ohleduplnost nám umožnila absolvovat 
trénink v 8členné skupině bez jakýchkoliv 
problémů a  agresivního chování řidičů. 
Domnívám se, že tato tolerance z velké míry 
souvisí s působením slovenské superhvězdy 
Petera Sagana ve světovém pelotonu, kde 
bezpochyby dělá skvělé jméno slovenské 
cyklistice. Další soustředění proběhlo ve 
stejné lokalitě od 19. 3.

Dne 13. 3. 2015 proběhla členská schůze, 
které se zúčastnilo 26 závodníků a  členů 

cyklistického klubu ACK Stará Ves n. O. Byl 
zhodnocen loňský rok a všichni zúčastnění byli 
seznámeni s plánem pro rok 2015. Za zmínku 
stojí  např ík lad počet umístění našich 
závodníků na stupních vítězů. V loňské sezoně 
jsme více než 70x vystoupali na stupně vítězů, 
a to jak v mládežnických, tak i v dospělých 
kategoriích.

V letošní sezóně bychom chtěli svými 
výsledky navázat přinejmenším na rok minulý. 
Budeme startovat na závodech Českého poháru, 
národních pohárů u našich sousedů a také 
na menších závodech, které tvoří skvělou 
přípravu pro vrcholné akce. Více informací 
o chodu klubu, fotogalerii a výsledky ze závodů 
naleznete na www.ackstaraves.cz.

Karel Nepraš

Obecní úřad ve Staré Vsi n. O. vyslovuje jménem všech občanů poděkování našim obětavým 
spoluobčanům, kteří převzali na Magistrátu města Ostravy ocenění za bezpříspěvkové dárcovství 
krve, udělované organizací Českého červeného kříže. Vyznamenání převzali:

20. 10. 2014 Zlatý kříž II. třídy za 120 
bezpříspěvkových odběrů pan lukáš Klepek, 
nar. 1974, K Mostu 87

8 .  12 .  2 014  Z l a t ou  m e d a i l i  pr o f . 
MUDr. J. Janského za 40 bezpříspěvkových 

odběrů paní Gabriela Schellnerová, nar. 1975, 
Nad Školou 406

8. 12. 2014 Zlatou medaili prof. MUDr. 
J. Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů 
pan Roman Hruška, nar. 1966, Brušperská 593

Občané Staré Vsi n. O., kteří jste vlastníky 
pozemků dotčených pozemkovými úpravami 
- podali jste do 1. února 2015 daňové přiznání 
k dani z nemovitých věcí? Pokud ne nebo 
nevíte, zda se Vás tato povinnost týká, 
obraťte se na pracovnice Finančního úřadu 
pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště 
Ostrava	II,	Horní	1619/63,	Ostrava-Hrabůvka.	
Úřední dny jsou pondělí a středa od 8.00 hodin 
do 17.00 hodin, v období 23. 3. 2015 až 1. 4. 
2015 jsou úřední hodiny denně od 8.00 do 
18.00 hodin. 

Telefonní číslo ústředny je 596 705 111 
(poslední trojčíslí podle Vašeho příjmení - viz 
tabulka).

Rozdělení správců daně podle abecedy je 
následující: 

jméno pracovníka kancelář telefon
A - Gr Paukeová Milena 219 454
Gř - Koť Ing. Masariková Kateřina 220 450
Kou - No Ing. Leštínská Bohumila 218 444
Np - Str Kulinská Alexandra 218 455
Stř - Ž Ing. Krejsová Jana 218 453
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Matrika

K 1. 1. 2015 měla naše obec 2 775 obyvatel včetně 20 cizinců.

Své významné životní jubileum oslavili a oslaví naši spoluobčané:

Arnošt Polášek – 80 let
Libuše Hýlová – 80 let
Jindřiška Duhanová – 92 let
Marie Kučerová – 91 let

Anežka Máchová – 93 let
Josef Šeděnka – 90 let
Jarmila Hložánková – 90 let
Karel Koudela – 85 let

Anna Břežná – 80 let
Vojtěch Janečka – 85 let
Marie Hynečková – 85 let

Našim jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a rodinnou pohodu.

Ke konci minulého roku a v letošním roce nás opustili:

Lidmila Flašová – roč. 1957
František Kubeň – roč. 1931
Luděk Fišer – roč. 1933

Josef Palička – roč. 1922
Růžena Tomečková – roč. 1928
Ludmila Chvostková – roč. 1932

Miroslav Kozar – roč. 1931
Rudolf Holaň – roč. 1947
Hana Kacířová – roč. 1954

Věnujte jim tichou vzpomínku.
Bronislava Pavlosková, matrikářka

Pozvánky

Zapomeňte na zlosti
– blíží se nám slavnosti!

Máj, to není jen lásky čas,
kdy k lásce zve hrdliččin hlas,
v máji též k zámku volá nás
otce Kamila zvučný hlas.
V máji letos třiadvacátého,
zas u zámku staroveského,
fanfáry jen co odezní,
vypukne slavnost obecní.

Písař přečte z okna hravě
písmo, co nám poslal hrabě.
Budem se zas fojta ptát,
zda zaslouží si svůj plat.
Uslyšíme, jak se snažil,
rechtor Pavel, otec Kamil.
Co nechtějí přiznat rádi
písař na ně rád prozradí.
Když poledne zvon odbije,

koňský průvod zas ožije.
U mlýna a na Košatce
stát se bude jenom krátce.
Pak už jako každým rokem
program půjde krok za krokem,
jídla, pití bude dosti,
přijedou i z dálky hosti.

Večer přijde hudba, tanec
a jak bude ze tmy ranec,
zámek ohněm ozáříme,
naši slavnost ukončíme.

Nechte doma všichni práce,
přijďte užít si legrace.
Bude nám tu spolu hezky,
zve Vás 
           písař staroveský.
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KDU – ČSL ve Staré Vsi nad Ondřejnicí zve všechny spoluobčany na zájezd

Malá a Velká Skalka u Trenčína,
nejstarší poutní místo na Slovensku.

Na tomto místě, hluboko ve vápencových jeskyních, žili v  11. stol. poustevníci, kteří 
věnovali svůj život modlitbě a těžké práci. Prostory jsou velmi zachovalé, objekty opravené. 
Od r. 2008 se zde setkávají výtvarní umělci ze Slovenska i okolních zemí.
Odjezd: 16. 5. 2015 v 7:00 od zámku ve Staré Vsi, pak po aut. zastávkách.
Cena zájezdu: 300 Kč dospělí, 250 Kč děti do 18 let.
Jízdenky si můžete zakoupit u lenky a Pavla Foltových, ul. Ke Kapli, 481
nebo v kostele ve Staré Vsi n. O.
PROGRAM:

· Komentovaná prohlídka pohyblivého Betléma v Horní Lidči.
· Mše svatá v poutním kostele sv. Beňadika na Malé Skalce. 
· Pěší přechod hřebene kopce k jeskyním poustevníků (3 km), 

nebo přejezd autobusem (podle osobních schopností).
· První komentovaná prohlídka kláštera, kostelíku 

a poustevnických jeskyní na Velké Skalce.
· Druhá komentovaná prohlídka.
· Oběd v blízké restauraci (nutné vzít eura na zaplacení).
· Zastávka na Maninské a  Kostolecké Tiesňavě – prohlídka 

skalnatých soutěsek.
· Návrat domů okolo 19:30 hod.

Pozvánka na Zámecké flétnohraní
Zbystřete pozornost vy, kteří jste někdy hráli na zobcovou flétnu a třeba jste už něco 

pozapomněli, nebo je vám líto, že si nemáte s kým zahrát. Anebo vy, rodičové, kteří byste 
rádi pomohli svým dětem v začátcích hry na zobcovou flétnu. Anebo i vy, kteří jste zobcovou 
flétnu nikdy nedrželi v rukou a chtěli byste si zkusit na ni zahrát.

Spolek Jožky Matěje ve spolupráci se ZUŠ Jožky Matěje Brušperk uskuteční v neděli 
31. 5. 2015 na staroveském zámku pro širokou veřejnost i žáky ZUŠ jednodenní kurz hry 
na zobcovou flétnu se závěrečným koncertem na nádvoří.

Účelem akce je společné muzicírování ve dvou až třech desetičlenných skupinách. 
Do skupin budou hráči rozděleni podle vyspělosti hry. Začátečníci se budou pod vedením Petry 
Rybnikářové, Petra Habernala a Jany Hýlové věnovat základům hudební teorie a základům 
hry na flétnu, pokročilejší hráči se budou věnovat moderním technikám hry a hlavně nácviku 
společné skladby, která pak zazní na závěrečném koncertu na nádvoří zámku. Kurz je určen 
pro děti od 8 let, dále je věkově neomezen.

Bližší informace o kurzu i přihlášku najdete na www.spolekjm.cz.

Jana Hýlová
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NOC KOSTelŮ
29. 5. 2015

I letos se náš kostel nar. Sv. Jana 
Křtitele otevře veřejnosti 

u příležitosti této  
celorepublikové akce. 

Pro návštěvníky připravíme 
zajímavý program, 

který zveřejníme před akcí na 
plakátech. 

Srdečně zveme.
Za pořadatele Lenka Foltová

5. ročník Jistebnického 
vodohospodářského půlmaratonu 

Termín: 23. 5. 2015

Délky závodů: 
- 3, 6 km - běh Galerijní ulicí
- 11, 070 km - čtvrtmaraton 
- 21, 097 km - půlmaraton
- 42, 195 km - maraton  

Navíc:
- dětská olympiáda s následným zábavným 

programem 
- večerní afterparty 

Přihlas se i Ty na: www.vh-pulmaraton.cz
Martin Otto, hlavní pořadatel

Organizace KONDOR skupina Stará Ves zve všechny milovníky turistiky na  8. ročník akce: 

JARNÍ TOULÁNÍ 
S KONDOREM 

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

v sobotu 11. DUBNA 2015 

START: restaurace „SOKOLOVNA“ ve Staré Vsi, od 9:00 do 10:30 hodin 
CÍL: RESTAURACE „U BABEK“ ve Staré Vsi, do 16:00 hodin 
STARTOVNÉ: dospělí ….. 45,- Kč, děti ….. 20,- Kč. 
Každý startuje na vlastní nebezpečí, děti do 12-ti 
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!trase a drobné pohoštění v cíli.                           

TRASY: trasa „A“- 12,7 km,  trasa „B“- 18,4 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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Akce je pořádána ve spolupráci s občanským
 sdružením

 Anim
a Iuventutis a podpořena grantem

 M
ŠM

T 

Letos se bude tábořit  
od 12. do 19. 7. 2015 ve Vendryni! 

Přihláška je ke stažení na w
ebu 

http://farnoststaraves.cz/tabor 

Kontaktovat m
ůžete 

Anetu Hrabovskou 
604565742, 

an.hrabovska@
gm

ail.com
 

Anežku Foltovou  
605194890 

Cena tábora je 
1200 Kč/ 1000 Kč 

(pro členy AI). 

Zálohu 
s přihláškou 200Kč 
prosím

e odevzdat 
do konce května. 

Přihlásit se 
m

ůžou děti 
z 1. – 8. tříd. 
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Přehled staveb Obce Stará Ves nad Ondřejnicí 1. 3. 2015

Název stavby krátký popis rozsahu stavby aktuální stav  

2. etapa splaškové kanalizace ve zbývající 
části obce 

Realizace splaškové kanalizace              
ve zbytku obce, kde kanalizace nebyla 
provedena v rámci 1. etapy. 

Realizace projektové 
dokumentace, předpoklad 
dokončení PD - podzim 
2015 

Oprava bezbariérového nájezdu u ZŠ - 
terénní úpravy 

Terénní úpravy po zrušení 
bezbariérového vstupu vedle 
schodiště, výsadba zeleně 

Dokončování terénních 
úprav  

Výstavba nové lávky přes Ondřejnici u 
Stabravy 

Výstavba nové lávky pro pěší                
v místě bývalé lávky u Stabravy 

Stavba zahájena, 
předpoklad dokončení          
v dubnu 2015 

Územní studie zastavitelných ploch - Na 
Dukli, Nad pekárnou 

Vyhotovení územní studie na 
pozemcích, nově zařazených do 
zastavitelných ploch  

Příprava podkladů pro 
vypsání výběrového řízení 
na zpracovatele studie 

Rekonstrukce KD Košatka - restaurace  - 
PD i realizace 

Stavební úprava části restaurace, 
kuchyně, sanitárního zařízení, výměna 
oken, elektroinstalace, topení, 
vodovodu  

Zahájeny stavební práce, 
předpoklad dokončení          
v červnu 2015 

Chodníky Košatka 
Výstavba chodníku pro pěší v úseku 
od mostu přes Lubinu po restauraci 
Odra  

Realizace projektové 
dokumentace, předpoklad 
dokončení PD - podzim 
2015 

Odtokové poměry na Hůře - od Mostu po 
Mlýn (Mlýnský náhon, Kulišovka, Trní 
apod.)  

Řešení způsobu odvedení dešťových 
vod ze zemědělských pozemků do 
řeky Ondřejnice bez ohrožení majetku 
občanů 

Příprava podkladů pro 
vypsání výběrového řízení 
na zpracovatele studie 

Chodník Stará Ves: úsek křižovatka na 
Košatku - Petřvaldská 

Výstavba chodníku pro pěší na ulici 
Petřvaldská v úseku od křižovatky na 
Košatku po křižovatku s ulicí K 
Pálenici  

Realizace projektové 
dokumentace, předpoklad 
dokončení PD - podzim 
2015 

Chodník Stará Ves: konec ulice 
Proskovické  

Prodloužení chodníku pro pěší na 
ulici Proskovická po konec zastavěné 
části  

Realizace projektové 
dokumentace, předpoklad 
dokončení PD - podzim 
2015 

Optimalizace provozu VO v obci  
Zajištění obnovy a optimalizace 
provozu veřejného osvětlení  

Realizace projektové 
dokumentace, předpoklad 
dokončení PD - podzim 
2015 

Veřejné osvětlení ulice Farní - ke kostelu 
Výstavba stožárového veřejného 
osvětlení  

Příprava realizace, 
předpoklad dokončení 
podzim 2015 

Oprava zábradlí mostu, ulice K Mostu 
Oprava zábradlí dle norem, zvýšení 
bezpečnosti pro chodce Realizace v roce 2015 

Hasičárna Stará Ves - výměna oken, 
stavební úpravy 

Provedení nejnutnějších stavebních 
úprav objektu, výměna stávajících 
oken 

Příprava, hodnocení 
rozsahu úprav 

Studie sportovně-kulturního střediska 
Sokolka ve Staré Vsi 

Provedení rekonstrukce, případně 
výstavba nové haly pro možnost 
sportovního i kulturního vyžití 

Výběr projektanta pro 
zpracování studie. 
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ZO Českého svazu zahrádkářů Stará Ves n. O. 

zve příznivce lahodného moku 

na 0. ročník 

Staroveského koštování, 

které proběhne 11. dubna 2015 od 17 hod. na Domě zahrádkářů. 

Bližší podrobnosti a podmínky soutěže budou zveřejněny 
prostřednictvím plakátů a webu obce Stará Ves n. O. 

Renomovaná  stavební společnost s provozovnou v Jistebníku  
 
 

 
    

přijme do pracovního poměru: 
 

ZEDNÍKY  A  DĚLNÍKY DO 
STAVEBNÍCH PROFESÍ 

 
 

Požadujeme:  
 aktivní přístup k práci, znalosti základních stavebních postupů, 

 časová flexibilita (práce po celé ČR) 
 

Nabízíme: 
nástup ihned, 

 dlouhodobě stabilní pracovní zázemí,  
základní mzda + prémiové ohodnocení (hodnotíme podle pracovních 

výsledků)  
 
 
 
 

Volejte na tel. čísla: 596 139 284, 596 139 270 nebo 602 774 776       

Inzerce
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Inzerce
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POHYBOVÁ AMBULANCE 
MGR. TEREZA ŘEŘICHOVÁ 

Tel.: 773 232 803 
 Vyřešte své problémy s pohybem a 

bolestí s FYZIOTERAPEUTEM ‐ specialistou na pohybový 
systém  

 CVIČENÍ / MASÁŽ / KONZULTACE / KOREKCE ŠPATNÝCH 
POHYBOVÝCH NÁVYKŮ / TEJPOVÁNÍ ‐ komplexní terapie 
vyřeší Váš problém a předchází jeho návratu 
 

 Kde:   Dr. Martínka 186, Brušperk 
 Kdy:   Po telefonické objednávce tel.: 773 232 803 
 Cena:   200.‐/30 min, tejpování 3.‐/cm + 50.‐ vstup.vyš. 
 Web:  www.pohybova‐ambulance.com 
 FB:   www.facebook.com/pohybova.ambulance 
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JEDINEČNÁ MOŽNOST RODINNÝCH (i firemních) ÚSPOR! 

CHCETE  UŠETŘIT ? Za jídlo, léky, oblečení, benzín, školu, dárky, dovolenou… A nejen to! 
Třeba i za každé otočení vypínačem, zapnutí topení, stavbu nebo rekonstrukci! 

Prostě za VŠE!! Tisíce obchodníků, firem, slevových portálů, e‐shopů a služeb Vám nabízí 
společnou kartu, která Vám zajistí slevu vždy a ihned! Rodinné úspory tak činí 13 % ‐ 25 % 

Vašich výdajů. Karta je zdarma, využití bez poplatků. 

Informace: Eva Hýlová, Stará Ves n. O. 273, tel: 603 733 950 mail. evka3008@gmail.com 

Jedna karta ‐ tisíce možností! Být s námi se vyplatí!  
 

 

 
 

 
ilustrační foto 

CVIČENÍ NA MALÝCH TRAMPOLÍNKÁCH 
CVIČENÍ PRO MUŽE I ŽENY  

 PŘÍJĎTE SI ZASKÁKAT, PROPOTIT TRIKO 
 

PONDĚLÍ / STŘEDA / PÁTEK 20 – 21 HOD. 
 

SOKOLOVNA BRUŠPERK, UL.KRMELÍNSKÁ  
 

tel. 732 24 30 12 / jumping.brusperk@seznam.cz 
 

LEKCE SE KONAJÍ  
JEN NA OBJEDNÁVKU  

A PŘI ÚČASTI 6 CVIČÍCÍCH 
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PROVÁDÍME POKLÁDKU KAMÍNKOVÉHO 
KOBERCE TOPSTONE®

EUROprojekt build and technology s.r.o.
Hasičská 551/52, Ostrava – Hrabůvka

tel. 739 453 703 nebo 596 783 302
www.europrojekt.cz

Skvělé řešení pro schodiště, chodníky, příjezdové cesty,  
garážová stání, okolí bazénů,  terasy i interiéry. 

Vhodné na starý 
i nový povrch

Cenová nabídka 
zdarma

 Navštivte naše stránky a podívejte se na další reference!
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Jan Fárek - Servis Počítačů Jistebník
www.servis-jistebnik.cz / 722 300 912

Po-Pá: 9:00 - 17:00

Pozáruční opravy počítačů, notebooků a tabletů.
Dále přijímám do opravy také...

tiskárny, monitory, UPS, skenery, síťové prvky, projektory, kamery...

Svoz zařízení k opravě v této lokalitě zdarma.
Volejte 722 300 912 a domluvíme se.

Vydává Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v nákladu 870 kusů. Uzávěrka příštího čísla je 10. 6. 2015. 
Registrováno u MK ČR E 12347. Sazba a tisk © Kleinwächter, Frýdek-Místek.



Tradiční vykročení do nového roku „Kolem Staré Vsi“
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