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Vážení spoluobčané,

zdá se, že se teplého a slunečného jara nedo-
čkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár 
jarních střípků z dění v obci.

Přestože má obec po loňském roce stabilizo-
vanou ekonomickou situaci, na přílišné utrácení 
to není, a tak se věnujeme spíše malým věcem. 
Podařilo se nám dodržet slib a splnit část poža-
davků na zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů 
kolem Ondřejnice zbudováním dřevěných zá-
bran. Další část požadavku na odlehčení dopravy 
na levém břehu bude doufám do konce června 
vyřešena položením asfaltového koberce na uli-
ci Nová Sportovní. Přestože už dneska se tam 
dá vcelku pohodlně jezdit, absence kvalitního 
povrchu odrazuje cyklisty i pěší. V rámci oprav 
místních komunikací připravujeme úpravy po-
vrchu ještě na dalších třech místech, kde evidu-
jeme dlouhodobé stížnosti občanů, zejména na 
prašnost vozovek.

Košatečtí si právem stěžují na kvalitu spojo-
vací komunikace od hřbitova do Košatky. Tato 
cesta je v majetku Moravskoslezského kraje 
a přes naše urgence k opravě bylo pouze přislí-
beno vyspravení.

Mezi nepředvídané výdaje patří oprava 
obecního bytu na poště, kde odpadl strop a byla 
poškozena jeho hurdisková konstrukce. Na silni-
ci I/58 probíhá oprava poškozeného zábradlí po 
tragické nehodě.

S ohledem na letošní bohatou úrodu trávy 
tak tak stiháme údržbu zeleně.

Mezi chystané akce patří příprava 2. etapy 
výstavby kanalizace. Byla zpracována studie, kte-
rá řeší nové trasy, a nyní se fi nalizují podklady 
pro výběrové řízení na projektanta.

V oblasti vybavenosti pro naše dětská hřiš-
tě jsme neuspěli s dotacemi, a tak budeme chtít 
aspoň část projektu realizovat z vlastních zdrojů. 
Myslím, že k této práci budeme moci vhodně 
využít našich pracovníků na veřejně prospěšné 
práce, kterých máme k 1. 6. 2013 třináct. Na 
zřízení těchto pracovních míst se nám podařilo 
získat dotaci ze státního rozpočtu a Evropského 
sociálního fondu v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost.

Tolik tedy několik informací k aktuálnímu 
dění v obci. Doufám, že zlepšení nálady nám při-
nese i letní sluníčko, kterého je letos jako šafránu, 
ale sluneční svit už není v naší kompetenci…

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Úvodní slovo

• R. 1570 zemřel stavitel zámku Jaroš Syra-
kovský „a ve zdejším kostele v hrobce pod 
hlavním oltářem sv. Jana Křtitele pochován 
jest. Nápis na náhrobu, z neznalosti věci, dal 
některý z pozdějších farářů sedřít v domně-
ní, že byl pikardem. Týž měl za manželku 
Kateřinu z Petřvaldu, dceru Hanuše Pet-
řvaldského, která vedle něj v kostele v hrob-
ce pochována jest. I její nápis na náhrobku 
došel téhož osudu. Oba nápisy uchovány 
jsou ve Strahovské knihovně v  Praze, kte-
ré Bartoloměj Paprocký z Hlahol osobně 
ve zdejším chrámu opsal v knize z r. 1593 
Zrcadlo slavného markrabství moravského 
zvěčnil.“

• Živnostensko-obchodnická strana stře-
dostavovská ve Staré Vsi n. O. založena 

byla 11. ledna 1923 na ustavující schůzi 
v hostinci Františka Paličky ve Staré Vsi n. 
O. č.  28. Podnět ku založení dal obchod-
ník Josef Ševčík a řezník Jindřich Ryšavík 
soustředěním živnostníků rozptýlených 
v jiných stranách. Účelem strany jest hájiti 
zájmy živnostenské. Při založení měla stra-
na 22 členů, počet ten vzrostl v krátkosti na 
32 členů. Předsedou byl zvolen obchodník 
Josef Ševčík a jednatelem holič Alois Hyne-
ček z č. 183.

• „V roce 1943 přišli na své bludné pouti 
do Březin ruští zajatci Vladimír Pavlovič 
Alexejev, pocházející z Voroněže na Donu, 
v říjnu r. 1942 uprchl ze zajateckého tábo-
ra u Vídně v Rakousích, druhým byl Viktor 
Vinianimovič Kononov z Brjansku, který 

Bývávaly �asy...
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Vážení spoluobčané, milí čtenáři. V třetím 
vydání seriálu Fotohistorie bych se rád věnoval 
staroveské škole. 

Nejstarší zmínku o místní škole můžeme 
najít v prvním díle školní kroniky z let 1874-
19111.  Je zde zmíněn rok 1660 v souvislosti 
s prvním známým učitelem a rechtorem Vojtě-
chem Růžanským. Kdy přesně byla škola vybu-
dována, bohužel nevíme. Původní škola stávala 
v místech, kde se dnes nacházejí schody vedou-
cí k současné nové školní budově. Škola měla 
jen jednu učírnu, dva byty, kuchyň a sklep.

Jelikož kapacita školní budovy přestávala 
dostačovat, bylo na přelomu 60. a 70. let 19. sto-
letí rozhodnuto postavit školu novou na novém 
místě blíže ke kostelu. Stavba započala 21. červ-
na 1872 pod vedením podnikatele Valentína 
Tomáška z Bravantic, který vytvořil stavební 
plány a navrhnul realizaci stavby za 9350 zla-

tých. Škola byla na novém místě do roka vysta-
věna a ještě téhož roku, 21. září 1873, vysvěce-
na. Budovu školy z roku 1873 můžeme vidět na 
první fotografi i3. 

Na přelomu 19. a 20. století přestala kapaci-
ta školy opět dostačovat. Roku 1902 navštěvo-
valo školu již 271 dětí a původní dvě učírny byly 
na čtyřtřídní školu málo3.

Trvalo to ovšem dalších 20 let, než byla situ-
ace s nedostatkem prostoru pro žáky vyřešena. 
Z původního plánu postavit novou školní budo-
vu sešlo, a tak byla škola z roku 1873 pouze roz-
šířena do podoby, v jaké ji známe dnes (dnešní 
stará školní budova). K dokončení z částí pře-
stavěné a rozšířené budovy školy došlo až v září 
roku 1918, jak můžeme vidět na druhé fotogra-
fi i ze stejného roku2. Žáky čekaly nové vzdušné 
místnosti a škola byla rozšířena na pětitřídní. 
Celkový náklad na školní budovu činil 146 000 

Fotohistorie

z tábora uprchl v září 1942. Přicházeli i do 
vesnice. Byli našimi spoluobčany v lese i ve 
vesnici všemožně podporováni. Hlavně se 
o tuto jejich podporu zasloužili občané: Vi-
lém Šrámek č. 307, manželé Alois a Božena 
Tylečkovi č. 88, Jan a Jana Hýlovi č. 85, rodi-
na Šeděnkova č. 55, Adolf Skotnica, pekař č. 
54, Alois Javorek, mlynář č. 161, Jan Nosek, 
mlynářský vedoucí č. 161, Emilián Filipec 
č. 85, Josef Filip č. 182, a ještě jistě jiní uvě-
domělí občané.

• R. 1953 – „Dne 10. května náhle napadlo 
množství sněhu, který ležel několik dnů. Byly 
způsobené škody na ovocném stromoví.“

• R. 1953 – „V měsíci červnu byla provede-

na měnová reforma a v naší obci nedošlo 
k  žádnému porušení klidu, i když mnozí 
lidé měli doma závratné sumy peněz.“

• „Koncem minulého roku a začátkem roku 
1953 podepsalo mnoho zemědělců souhlas 
s HTÚP (hospodářsko-technická úprava 
půdy). Pro stáří a neplnění dodávek byl pře-
vzat podle zákona § 55 z roku 1947 statek 
Felixe a Amalie Dlouhých č. 58 místnímu 
JZD do užívání. Pro stálý třídní boj a nátlak 
rozhodli se téměř všichni zemědělci pro 
vstup do JZD. Byl proveden svod dobytkař 
společných stájí dne 15. 5. 1953 bez ruši-
vých jevů.“

Mgr. Jaromír Chvostek
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korun. Téhož měsíce, dne 22. 9. 1918 ve 14 h., se 
konalo slavností posvěcení a otevření školní bu-
dovy. Ceremoniál začal o půl druhé odpoledne 
na nádvoří zámku. Odtud byl veden průvod na 
slavnostní místo ke škole. Po slavnosti následo-
val banket v budově školní.

Rozšíření nové školní budovy bylo velice 
urgentní, protože již během 1. světové války 
bylo žáků tolik, že bylo nutno učit jen poloden-
ně bez prázdného (volného) dne [2], aby byla 
uspokojena poptávka po školní výuce. 

Na poslední fotografi i z roku 1923-1924  
můžeme spatřit školní budovu po založení škol-
ní zahrady [2].

Na fotografi i si můžete povšimnout mno-
hem členitější fasády školní budovy oproti 
dnešnímu stavu. Též okna byla původně více-
dílná a nad hlavním vchodem nebyl přístřešek. 
Záhony před školou byly původně na úrovní 
cesty a původně dřevený plot školní zahrady je 
už také minulostí. 

RNDr. Michal Janošek, Ph.D.

Kontakt: Michal Janošek, tel.: 777 81 55 69, 
email.: michal.janosek@gmail.com_________________
1  Školní kronika obce Staré Vsi, 1. díl, 1874-

1911. SOkA F-M.
2  Školní kronika obce Staré Vsi, 2. díl, 1911-

1940. SOkA F-M.
3  http://www.zs-staravesno.cz/historie.htm

• RO schválila zřízení věcného břemena pro 
Povodí Odry s. p., Ostrava, k uložení odvod-
ňovacího potrubí v rámci stavby Stabilizace 
sesuvu nad pravým břehem Ondřejnice.

• RO schválila Dohodu o vytvoření pracov-
ních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí 
příspěvku ze státního rozpočtu a Evropské-
ho sociálního fondu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 
2014, počet pracovních míst 6, s možností 
dalšího rozšíření. 

• RO schválila realizaci kanalizační přípojky 
v  ulici U Jezu fi rmou Jan Slabý, Brušperk, 
cena 105.685,- Kč vč. DPH. 

• RO schválila nabídku fy KOVHOKR s.r.o. na 
realizaci rampy přes protipovodňovou hráz 
k lávce U Jezu za cenu 148.346,- Kč vč. DPH. 

• RO schválila Smlouvu na zajištění dopravní 
obslužnosti s dopravcem – Veolia Transport 
Morava a.s., Ostrava a Koordinátorem ODIS 
s.r.o., Ostrava. Stanovení prokazatelné ztráty 
za období 1. 1. - 31. 12. 2013 pro obec činí 
275.702,- Kč. 

• RO schválila uzavření smlouvy o nájmu 
nebytových prostor AT stanice Dukla 
a  pronájem nebytových prostor v domě na 

ul. D. Růži 288 za účelem zřízení kanceláře 
a odběrního místa internetového obchodu. 

• RO schválila dovybavení informačního cent-
ra a pořízení propagačních předmětů ve výši 
20.000,- Kč.

• RO schválila žádost osadního výboru Košat-
ka na dovybavení kuchyně v KD Odra.

• úvěr bude splacen ihned po obdržení dotace.
• ZO vzalo na vědomí úhradu dluhu bývalé 

nájemkyně restaurace Odra z r. 2008 (do-
hoda o splátkách), a to k 21. 12. 2012 (před 
lhůtou splatnosti).

• RO schválila žádost SDH Košatka na nákup 
šatních skříní a plovoucího čerpadla. 

• RO zamítla žádost p. Wežranowského o pro-
nájem pozemku před restauraci U Dvou ba-
bek z bezpečnostních důvodů.

• RO vzala na vědomí průběh valné hroma-
dy Honebního společenstva Stará Ves n. O. 
(zvolen honební starosta p. Tomáš Kukla)

• RO pověřila starostu jednáním s fi rmou RE-
VENGE a.s., Praha 5 k zajištění kontejnerů 
na sběr starého šatstva, bot, textilu, hraček 
a doplňků.

• RO schválila umístění uzamykatelného shro-

Zpravodajství ze zámku
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maždiště a zajištění zpětného odběru elek-
trozařízení s f. ELEKTROWIN a.s., Praha 4.

• RO schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ Stará 
Ves n. O. za r. 2012.

• RO schválila ukončení smlouvy s fi rmou Te-
lefónica Czech republic, a.s., Praha 4 na pro-
vozování stanice veřejné komunikační sítě 
v objektu ZŠ k 31. 12. 2013. 

• RO vzala na vědomí ukončení činnosti Bc. 
Petry Tomíčkové a komise pro projednává-
ní přestupků k 28. 2. 2013. Pověřila starostu 
jednáním k zajištění agendy o přestupcích.

• ZO schválilo návrh rozpočtu obce na rok 
2013 takto:
• Příjmy celkem 35.141.530,- Kč
• Výdaje celkem 26.572.060,- Kč
• Saldo příjmů a výdajů   8.569.470,- Kč
• Financování  - 8.569.470,- Kč

• ZO schválilo návrh rozpočtového výhledu 
obce na období 2014-2015 a účetní závěrku 
obce k 31. 12. 2012.

• ZO schválilo žádost o bezúplatný převod po-
zemků 1982/7 (ŘSD ČR) a 1970/27 (MSK). 
Pozemky jsou potřebné pro řešení zámě-
ru fi rmy Hruška postavit v obci prodejnu 
s ohledem na bezpečnost (výjezd z místní 
komunikace a přemístění autobusových za-
stávek).

• ZO schválilo záměr prodat vodovod v majet-
ku obce fi rmě SmVaK Ostrava. 

• ZO schválilo záměr odprodat část pozemku 

785/3 (102 m2) a 1661 (26 m2) na ulici Mlýn-
ská p. René Matějovi (provedeny úpravy 
vjezdu a místo pro míjení aut). 

• ZO schválilo Směnnou smlouvu a smlouvu 
o zřízení věcného břemene s Povodím Odry, 
s. p., Ostrava, obec získá pozemek na horním 
konci obce. 

• ZO schválilo veřejnoprávní smlouvu se Sta-
tutárním městem Ostrava, obvod Ostrava-
-Jih, Ostrava-Hrabůvka, Horní 791/3, k za-
jištění výkonu přestupkové agendy.

• ZO schválilo dodatek ke smlouvě o úvěru 
s  Českou spořitelnou na modernizaci ZŠ, 
RO schválila nabídku na zpracování průka-
zu energetické náročnosti budov (PENB) ZŠ 
a MŠ Stará Ves n. O. fi rmou ing. Jana Špilová, 
Ostrava-Poruba, za cenu 34 tis. Kč. 

• RO schválila Smlouvu o výpůjčce předmě-
tů na výstavu Dřevěné kostely v Beskydech 
a  Pobeskydí (J. Blizňák, Frýdek-Místek, 
soubor dřevěných modelů kostelů, kapliček 
a zvonic v hodnotě 1.865.000 Kč) a honorář 
3.000,- Kč. 

• RO schválila příspěvek obce na vydávání ča-
sopisu Poodří ve výši 5.000,- Kč.

• RO schválila nabídku fi rmy Tesařství, sto-
lařství Hranický Petr, Stará Ves n. O., na 
zajištění dodávky a montáže hrazení podél 
řeky Ondřejnice ke zvýšení pasivní bezpeč-
nosti chodců a cyklistů v ulici U Vody (cena 
197.064,- Kč bez DPH).

Mgr. Jaromír Chvostek

Stará Ves n. O., pátek 17. 5. 2013
Staroveské arkády

10. ročník festivalu Poodří Františka Lýska 
letos začal ve Staré Vsi v pátek 17. května. 
V  17  hodin se v prostorách staroveského zám-
ku konala vernisáž výstavy Kovové plastiky od 
mladého tvůrce Jana Rybičky, vnuka známého 
akademického sochaře Miroslava Rybičky z Jis-
tebníku. Sešla se veřejnost jak z obce Stará Ves, 
tak rodinní příslušníci mladého sochaře i známí 
a přátelé z Jistebníku. Výtvarník, umělecký ko-
vář, nám ukázal, jak šikovně dovede použít těžký, 

beztvarý kov a co krásného, skoro živého, dovede 
ruka umělce vytvořit.

Výtvarník oslovil řadu obdivovatelů, kteří 
si kovovou plastiku zakoupili nebo objednali. 
Vernisáž probíhala v zaplněném výstavním sále 
zámku a všichni přítomní si odnášeli krásné zá-
žitky. 

V 18 hodin na nádvoří zámku pokračoval 
program vystoupením čtyř pěveckých sborů. 
Již klasicky začal sbor festivalu nejbližší, Dětský 
pěvecký sbor při ZŠ a MŠ Stará Ves n. O. pod 
vedením paní Hany Klimešové, která je zároveň 
i korepetitorkou, doprovází zpěv svých žáků ve 

Obecní slavnosti 2013
St�ípky a post�ehy z 10. ro�níku festivalu Pood�í Františka Lýska  
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hře na klavír. Dalším sborem byl Ostravský dět-
ský pěvecký sbor při ZUŠ Eduarda  Marhuly 
z Ostravy-Mariánských Hor pod vedením Mila-
na Chromíka. Za mnohé úspěchy sboru je třeba 
se zmínit o posledním koncertu na festivalu ve 
Švýcarsku na Montreux Choral, v dubnu 2012 
získal od mezinárodní poroty ocenění „Exce-
lent“. Dále účinkovaly sbory dospělých zpěváků. 
Ženský pěvecký sbor Bohuslava Martinů z Frýd-
ku-Místku pod vedením známého ostravského 
skladatele Milana Báchorka, jehož jednu skladbu 
zazpívaly děti z dětského sboru z Ostravy. Po-
sledním vystupujícím sborem byl Pěvecký sbor 
Chorus z Ostravy, ten vznikl v roce 2008 při Eko-
nomické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě. 
Zpívali bez doprovodu nástrojů, což je obzvlášť 
náročné.  Sbor je smíšený, účinkovalo 20 žen a 9 
mužů, včetně pana ředitele zdejší ZŠ. Sbormistr 
Jan Mlčoch vybral do programu českou klasiku, 
skladby současných autorů i písně lidové.

Celý podvečer v prostorách staroveského 
zámku byl umělecky povznášející, obohacující, 
zkrátka uměl pohladit na duši. 

Stará Ves n. O., sobota dopoledne 18. 5. 2013
Staroveské obecní slavnosti a 10. ročník 
festivalu Poodří Františka Lýska

Žádný z organizátorů té noci moc nespal, 
jen sledoval vývoj počasí na internetu. A všechny 
zajímala jedna otázka: Jak zní předpověď na so-
botu? Přání bylo jediné: Kéž by nepršelo! A vyšlo 
to. Sice chladno, ale na sluníčku příjemně. Nic 
nestálo v cestě rozjet přesně načasovaný bohatý 
program. Nejprve přivítat VIP hosty: místosta-
rostu Folklorního sdružení ČR, pana Michálka, 
starosty obcí Raková ze Slovenska, Proskovic, 
Krmelína, zástupce obce Jistebník. Všechny pří-
tomné a občany vítá fanfárami Zámecká kapela 
z nejvyšších pater zámku, tóny dechových ná-
strojů se rozléhají po okolí.  Může se začít s ví-
táním vzácné návštěvy, a to hraběte s chotí, jsou 
to původní majitelé panství, jinak starosta, čle-
nové obecní rady a zastupitelé obce, ředitel školy, 
nesmí chybět duchovní - Otec Kamil, všichni 
v  dobových krojích. Krásná kulisa zámku s re-
nesančními sgrafi ty dokresluje iluzi divadelního 
výstupu.

O legraci není nouze ve všech výstupech 
hlavních postav, mistrně uvádí události celého 
roku ve vsi písař. Letos se předvedli mezi mnohý-

mi chovatelé, kteří přivedli jako dar pro hraběte 
živého beránka. Nechybělo vystoupení Ondřej-
nice - Pozdního sběru před zraky hraběcí dvojice 
a obecenstva. Každým rokem je průvodní slovo 
jiné, podle událostí, které vesnicí hýbají. A obča-
né tomu rozumí, smějí se každé replice. 

Po vyplácení nezbedných selských synků 
rákoskou všichni nasedají, panstvo do kočáru 
a další na koně, ostatní do bryček a povozů. Le-
tos velmi početný průvod „koňařů“ doprovází 
na cestě „kole obila“. V parku je už zatím připra-
ven program kynologického klubu a předvádění 
drezúry psů s ukázkami z výcviku. Mnohé psí 
miláčky však dovedlo množství diváků do trémy 
a bleskurychle utíkají ze scény. Byli mezi nimi 
ale i šampióni, předvedli své umění bravurně. 
Všechny psí kousky jsou odměněny potleskem.

Od 14. hodiny na hlavním jevišti amfi teátru 
startuje velkolepý program. Množství účinkují-
cích dávalo záruku, že rodiče, prarodiče a známí 
nechtějí přijít o zážitek z vystoupení. Od koša-
teckých dětí v pohádce Tři oříšky pro Popelku, 
přes všechna oddělení MŠ na moderní hudbu 
i  vystoupení žáků ZŠ s nacvičenými skladbami 
na současné hity. Množství účinkujících bylo bez 
konce, někteří vystupovali i v několika číslech, 
všichni by si zasloužili velkou jedničku s  hvěz-
dičkou. Je třeba se zmínit o sourozencích Fran-
cových, kteří zdařile na melodii za doprovodu 
Adélčiny harmoniky děkovali za proběhlé číslo 
vedoucím skladby a zároveň ohlašovali další čís-
lo programu. Nevšední a vtipné.

Dvojice dalších mladých lidí, Adélky a Mi-
chala, nás přivedla do atmosféry folkloru. Ve 
folklorních pásmech vystoupily děti Malé On-
dřejnice, celkem jich bylo 70. Pak pokračovali 
v programu tanečníci z Lašského souboru písní 
a   anců Ondřejnica a po nich host, Folklorní 
soubor Haná Velká Bystřice. Obdivovali jsme 
pečlivě udržované kroje, perfektní taneční kroky 
a stálý úsměv na rtech tanečníků. Předávali všem 
přítomným spoustu kladné energie. A co by to 
byl za tanec bez hudby? U nástrojů se vystřídali 
Cimbálová muzika Fojt, Tragač a Švec. I jim patří 
velké poděkování za náramnou atmosféru.

Po folkloru následuje číslo staroveských ak-
tivních žen z kroužku Břišní tance. I toto číslo 
bylo strhující. Ženy mladší i zralé dokázaly di-
váky přesvědčit, že jim záleží na vlastním zdraví 
a dokázaly, že „Ve zdravém těle zdravý duch“. 
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Od 20. hodiny na nádvoří zámku pokračo-
valo vystoupení folklorních souborů: Ondřejni-
ca a Haná Velká Bystřice. Díky průvodními slovu 
Yvony Voráčové, která nás provedla odbornými 
názvy částí lidových krojů a spolu s Eliškou Krej-
číčkovou, ředitelkou festivalu Poodří Františka 
Lýska (FPFL), tou největší odbornicí na lidové 
kroje, tance i hudbu jsme se podrobně seznámili 
s mnohými detaily krojů. Jejich slova byla dopl-
něna výstupy tanečníků s muzikanty. Folklorní 
soubor Haná měl připravený humorný program 
s lidovými zvyky s názvem Zelí a Baba zlá. Ve-
doucím souboru je Josef Langer. Celý program 
na nádvoří zámku byl přímo skvostný. Vřelé díky 
všem za obětavou práci se soubory.

Ani tímto bohatý program ve Staré Vsi 
n.  O. ještě nekončil. Koncert - Michal Tučný 
Revival Band potěšil mnohé příznivce folkové 
hudby.  A  když potemnělo, předvedl ohňovou 

show a fantastický ohňostroj soubor SHŠ Keltik.  
Country kapela Paďouři hrála k poslechu i tanci 
do brzkých ranních hodin.

Součástí již 14. staroveských obecních slav-
ností je 10. ročník festivalu Poodří Františka 
Lýska. Letošní jubilejní byl svým programem 
velmi bohatý, pobavil i částečně poučil celou 
řadu diváků, kteří na slavnostech byli přítomni. 
Všichni odcházeli spokojeni a natěšení na příští 
ročník. Nutno ještě připomenout, že 10. ročník 
FPFL se koná s fi nanční podporou Moravsko-
slezského kraje, pořádajících obcí a sponzorů ve 
spolupráci s Folklorním sdružením ČR. 

Jiřina Matějová, Jistebník
Díky, díky, díky všem organizátorům z OÚ 

Staré Ves n. O. a Správní radě FPFL. Byli jste 
skvělí, přeji mnoho sil do organizace příštího 
ročníku.

V Jistebníku, květen 2013, JM

Písařovo ohlédnutí
To zas bylo radosti
na obecní slavnosti!
Otec Kamil předem ještě
zajistil nám zákaz deště.
Slyšeli jsme v pátek spolu
překrásný zpěv čtyřech sborů.
Málem bylo překvapení – 
- jeden sbor bez vystoupení! 
V sobotu šlo všechno hladce
ve Staré Vsi i Košatce.
Kopa koní byla jistě,
na vozech se pěly písně.
Účastníků mraky bylo,
čtyři sta nás vystoupilo,
všichni jsme tu Vaši píli 
potleskem vždy odměnili.
Lidu přišlo požehnaně, 
večer guláš nezbyl na ně.
Závěr oslav byl už vstoje
u skvělého ohňostroje.
Děkujem Vám, drazí, milí,
že jste slavnost navštívili.
Všichni hosté si nás cení,
stejná akce jinde není. 
Doufám, že Vám bylo hezky,
s úctou písař staroveský.

PS: Bude-li Vám smutno na chvíli,
zkuste naši píseň z obilí…
Ó, ládylí, dneska máme dost času,
máme dost času jezdit kol obilí,
máváme všem, rodičům i vám dětem,
vám všem a dětem a je krásný jarní den.
Rád objíždím si Starou Ves po ránu,

Košatku mám v plánu, všechna pole prohlížím,
Ráno vyhlížím, že dneska je právě 
den, když přímo z koně Starou Ves si obhlížím.

Přejeme vám mnoho radosti a štěstí,
radosti a štěstí, smutek ať vás netíží,
já vám přislíbím, že dál bude krásně
tak, že každý poutník Starou Ves si oblíbí.

Ó, ládylí, dneska máme dost času,
máme dost času jezdit kol obilí,
mějte se fajn, buďte dál věčně mladí,
máme vás rádi, tak k vám přijdem za rok zas.

Radislav, písař staroveský
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Jak ukazuje počasí dnešních dnů, víkend, ve kterém se konaly obecní slavnosti, patřil k několika 
málo dnům, kdy počasí ukázalo svou přívětivější tvář a jen tak podtrhlo úsilí všech, kteří se na zajiš-
tění tak náročné akce podíleli. Dovolte mi tedy poděkovat všem, kteří zajišťovali organizační průběh 
celé akce, a taky Vám všem, kteří jste si na obecní slavnosti našli cestu, neboť jste tím dali jasně najevo, 
že práce, která byla do příprav vložena, má svůj smysl. Všem tedy ještě jednou děkuji a již se můžeme 
těšit na jubilejní 15. ročník, který se bude konat 7. 6. 2014.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

V letošním roce slaví Košatka nad Odrou vý-
znamné výročí; a sice 90 let své existence. V roce 
1923 se totiž na základě výnosu Ministerstva vnitra 
sloučily osada Velká Košatka a osada Malá Košat-
ka. Sloučením obou osad tak vznikla obec Košatka 
nad Odrou. Občané Košatky si toto významné ku-
laté výročí důstojně připomněli na obecních slav-
nostech dne 18. května 2013 v Košatce. 

Košatečtí občané se rozpomněli na slavnou 
tradici ochotnického divadla v Košatce a poku-
sili se navázat na slavnou éru ochotníků, která 
podle dobových záznamů započala již v roce 
1912, kdy máme první zmínku o pořádání di-
vadelních her v Košatce. Zároveň byl tímto 
představením vzdán hold i všem bývalým koša-
teckým ochotníkům z řad tělovýchovné jedno-
ty Sokol a Dělnické tělocvičné jednoty, z nichž 
většina už dávno není mezi námi a kteří sledo-
vali další vývoj a pokračování ochotnického di-

vadla v Košatce už pouze z ochotnického nebe.
Novodobí košatečtí ochotníci si autorsky, 

režijně a herecky připravili ochotnické předsta-
vení, které vycházelo z historických dobových 
skutečností, které si mnozí občané mohli přečíst 
v mimořádném vydání časopisu Poodří 4/11, 
věnovanému pouze Košatce, a které je stále ješ-
tě v prodeji v košateckém obchodě a v místní 
restauraci „Odra“. Dále bylo pro toto představe-
ní čerpáno z historických dobových protokolů 
Obecního výboru v Košatce z let 1897 – 1911, 
které jsou uloženy ve Státním archívu ve Frýd-
ku-Místku. Tyto vybrané výpisy z protokolů 
byly umělecky ztvárněny pro potřeby ochotnic-
kého představení. A co se skutečně projednáva-
lo v té době na Obecním výboru v Košatce si 
budete moci v autentickém přepisu přečíst i vy 
v příštím čísle Staroveského zpravodaje.

Ing. Milan Hrabovský, Košatka

Pod�kování

Obecní slavnosti v Košatce 18. kv�tna 2013

Kolotoč dotací pokračuje. A i když může-
me žehrat na jejich složitost, komplikovanost 
při získávání a ještě obtížnější vyúčtování, je to 
stále cestička, jak nafouknout omezený obec-
ní rozpočet o zajímavé částky. Samozřejmě se 
zpožďovačem v podobě neuvěřitelných admini-
strativních soukolí. 
Jaký je tedy současný stav? 

V současnosti dobíhá administrativní pro-
ces vyúčtování a kontrol velkého projektu ZŠ 
a MŠ – Modernizace zázemí pro vzdělávání za 

více než 7,5 mil. Kč (jeho nedílnou součástí je 
také dosud probíhající dláždění dvora školy). 
Totéž snad platí i o mikroprojektu Poznáváme, 
soutěžíme (spolupráce s Rakovou), kde je přes 
relativně malý objem (necelých 450.000 Kč) 
administrativa v podstatě stejně rozsáhlá. Měli 
jsme tu čest seznámit se také s kontrolou z mi-
nisterstva fi nancí na dávno ukončený projekt 
sportovního hřiště v Košatce. Ke zvelebování 
obce přispívá také 13 pracovníků na dotova-
ných veřejně prospěšných pracích.

A zase ty dotace…
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Dne 30. 5. 2013 byla zveřejněna Veřejná vyhláška, kterou se oznamuje:
- Konání opakovaného veřejného projednání
- Vystavení
- Výzva k uplatnění připomínek a námitek k upravenému návrhu ÚP.
Veřejné projednání opraveného návrhu proběhne 3. 7. 2013 v 16.00 hodin v 1. patře zámku. Ko-

nečný termín pro případné námitky a připomínky je 10. 7. 2013. Veřejné projednání slouží jako závě-
rečné shrnutí celého procesu projednávání. Pokud budou k návrhu nějaké připomínky, bude vhodné 
je v průběhu lhůty od 30. 5. do 10. 7. prodiskutovat s pořizovatelem, tj. útvarem hlavního architekta, 
nebo na obci (nejlépe po telefonické domluvě – tel. č. 558669201). Dotazy je možné podat také emai-
lem - oustaraves@stara-ves.cz.

Celý územní plán je k dispozici na stránkách obce www.staraves.cz
Ing. Dalibor Dvořák

Územní plán obce Stará Ves n. O.

Snahou obce je pokračovat v získávání pro-
středků na další projekty. Koncem května byl 
podán mírně inovovaný projekt na restaurová-
ní malých církevních staveb – kapliček a křížů. 
Na rozhodnutí teprve čekáme. Jasno bohužel 
už máme o neúspěchu rozšíření hřiště v areálu 
tělovýchovné jednoty (viz samostatný článek). 
Věřme, že v dalším kole budeme úspěšnější.
Co do budoucna? 

Námětů by se našla celá řada, ale musí se 
protnout naše potřeby s tím, co je vybráno 
jako soubor krajských, resp. celostátních pri-
orit. Určitou naději přinesla informace o do-

datečných 800 milionech korun z evropských 
fondů, schválených vládou jako navýšení pro 
ROP Moravskoslezsko. Peníze budou určeny 
na městskou dopravu, školství a sociální služby. 
Rozšiřují se tak možnosti na získání prostředků 
k využití dotací z Operačního programu Život-
ní prostředí, Národních programů a programu 
Nová zelená úsporám. Z těchto zdrojů bychom 
chtěli ukrojit prostředky pro zateplení staré 
školní budovy spojené s výměnou oken, pří-
padně vyřešit stav některých dalších obecních 
budov, jako jsou hasičské zbrojnice.

Mgr. Jaromír Chvostek

Cena elektřiny a zemního plynu se stává významnou položkou v rodinném rozpočtu. Proto 
hledá každý cestu, jak tyto nutné výdaje snížit. Mnozí využili nabídku podomních prodejců nebo si 
sami na internetu zjistili, kde je nabídka výhodnější. 

Je všeobecně známo, že čím větší množství čehokoli nakupuji, tím se má pozice vůči prodejci 
vylepšuje. Proto se stále častěji občané sdružují do skupin a poptávají u dodavatelů dodávky elek-
třiny a plynu. V naší obci tuto organizační činnost připravuje fi rma E-centre Ostrava, se kterou má 
obec zkušenosti v rámci elektronických aukcí pro obecní objekty. Postup je jednoduchý:
1.  Ti občané, kteří projeví zájem, se dostaví ve stanovený čas s dosavadní smlouvou o dodávkách 

plynu a elektřiny.
2.  Zástupce fi rmy posoudí, jaké smlouvy mají zájemci vlastně uzavřeny a s jakou dobou platnosti.
3.  Provede se sumář všech spotřeb účastníků akce a defi nuje se celkové množství (plyn, elektřina).
4.  Vyhodnotí se nabídka a ti občané, u kterých je vysoutěžená cena výhodnější než měli stávající 

cenu, jsou vyzváni k uzavření smlouvy.
5.  Účast na této společné poptávce je zcela dobrovolná a zdarma. Zástupci fi rmy osloví jednotlivé 

domácnosti prostřednictvím nabídkového letáčku během nejbližší doby.
Ing. Dalibor Dvořák

Jak na snížení náklad� na energie v domácnosti?
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Jak jistě mnozí víte, dne 24. 4. 2013 bylo vydáno Rozhodnutí o Komplexních pozemkových 
úpravách obce Stará Ves n. O., které mělo nabýt právní moci dne 29. 5. 2013. Těsně před vypršením 
této lhůty bylo podáno odvolání, což znamená, že celý spis bude odeslán k odvolacímu orgánu, tj. 
Ministerstvu zemědělství, do Prahy k posouzení. Tento úkon přerušuje řízení přibližně na 3 měsíce. 
Po rozhodnutí o odvolání budete informováni o dalším postupu. Rád bych věřil tomu, že se nám 
podaří KPÚ dokončit do konce roku 2013.

V rámci rozšíření služeb obec rozmístila na 
třech místech v obci (prodejna GANY, Hasičárna 
Stará Ves, obchod Košatka) kontejnery na sběr 
drobných elektrospotřebičů (žehličky, kulmy, 
rádia apod.). Zároveň je před Hasičárnou ve Sta-
ré Vsi umístěn kontejner na staré šatstvo. Tento 
sběr bude v  nejbližším období rozšířen o  další 
kontejner na šatstvo, umístěný ve sběrném dvo-

ře. Po ověření zájmu o tuto službu může být po-
čet míst pro uložení odpadu rozšířen. Zároveň 
probíhají jednání o  možnosti umístění větších 
nádob na biologický odpad, neboť máme po-
znatky, že 200litrové nádoby v době sezóny (na 
jaře a na podzim) kapacitně nestačí.

Ing. Dalibor Dvořák

Komplexní pozemkové úpravy

Nové možnosti separace odpadu v naší obci

Vážení přátelé,
v jarním zpravodaji jsem Vám podával 

zprávy o adventu a hodnocení 1. pololetí a je 
tu červen a do prázdnin už jen skok. Také ty 
uplynulé necelé tři měsíce byly naplněny řadou 
událostí, úspěchů i neúspěchů. V řadě případů 
nám i svým rodičům udělali naši žáci radost, ale 
jsou i případy, kdy jsme museli sáhnout ke sní-
ženému stupni z chování ještě před závěrečnou 
pedagogickou radou.

Ale pojďme ke zprávám potěšujícím. Všich-
ni naši žáci, kteří se hlásili na střední školy z de-
vátého i nižších ročníků, jsou přijati. Ne všem 
zájemcům se podařilo dostat na víceletá gym-
názia, ale ani zde se jejich další možnosti ne-
uzavírají. K zápisu do MŠ se dostavilo 28 dětí, 
tříleté v počtu 24 jsme přijali všechny a 2 mlad-
šími jsme doplnili kapacitu MŠ na maximum 
90 dětí. V těchto závěrečných měsících dobíhá 
řada soutěží, přehlídek a olympiád spolu s vy-
stoupeními ZŠ, MŠ a ZUŠ k příležitostem jako 
obecní slavnosti, Den matek, folklorní a umě-
lecká vystoupení. Vrcholem je pak atletický 
Pohár Povodí Ondřejnice, a 13. 6. mezinárodní 

XIXASTAR 2013, pěvecká soutěž s účastí zpě-
váků a zpěvaček partnerských škol Raková ze 
Slovenska a některé polské školy regionu Gmina 
Lipowa. K tomu doprovodný program – pozná-
vání našeho regionu, ukázka cvičených dravých 
ptáků. Proběhlo testování žáků 5. a 9. ročníků 
z  českého jazyka, matematiky a cizího jazyka. 
Do fi niše dospěl projekt EU peníze do škol 
schválením naší závěrečné monitorovací zprá-
vy. Na webových stránkách naší školy, v doku-
mentech školy, už je vyvěšena letošní inspekční 
zpráva, čtěte, chvalte a gratulujte.

Proběhly tyto akce: Projektový den Moje 
země – můj jazyk, kde žáci 1. a 2. stupně vybírali 
informace z oblasti historie, umění, sportu a ná-
sledně je představili svým spolužákům. Se sluš-
ným úspěchem se setkal společenský den, kdy 
žáci i učitelé přišli do školy ve společenském. 
Byl to krásný pohled na ty za katedrou a  ty 
v  lavicích, všichni tak nějak zvážněli. Tradiční 
umělecká soutěž Xixa má talent - ve zpěvu, tan-
ci, recitaci měla jednoznačné vítěze – Adam Ro-
hel a Vojta Hýl s písní od skupiny Kabát a Do-
minik Chalupa se svým tanečním vystoupením. 

Zprávy ze staroveské školy
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V minulém vydání zpravodaje jsme Vás 
informovali o podané žádosti na vybudování 
nového hřiště v lesoparku pod Sokolovnou.

Na začátku května byly vyhlášeny vý-
sledky grantového kola – na grant jsme kvůli 
omezeným fi nančním zdrojům Nadace OKD 
nedosáhli. Přesto jsme se rozhodli dokončit 
probíhající anketu, ve které jste mohli vybí-
rat herní a cvičební prvky, které by se Vám na 
tomto hřišti líbily. Důvod je jednoduchý – tyto 
výsledky bychom rádi použili při zpracování 
další žádosti o grant. 

A jak jste hlasovali?
Z herních prvků pro děti si největší obli-

bu získala herní sestava, procházka, lanovka, 
pískoviště a houpačka; z fi tness stezky to je 
Golem, žebřík a kruhy; a z venkovního fi tness 

(stroje podobné těm ve fi tku) jste nejčastěji 
vybírali rotoped, twist, veslování a elliptical 
trainer.

Mrzí nás, že se do akce, která má za úkol 
zlepšit kvalitu života v naší obci, zapojilo málo 
občanů – například na informativní schůz-
ku dorazilo kromě organizátorů pouhých pět 
osob. Přáli bychom si, aby to příště bylo lidí 
mnohem více, protože tím, že se do akce může 
zapojit každý, může hřiště vypadat i podle Va-
šich představ, a nejen podle představ organizá-
torů projektu.

A samozřejmě budeme doufat, že v příštím 
grantovém kole budeme úspěšní a že obec bude 
pokračovat ve svém snažení o nové hřiště!

Za garanty projektu
Hana Šíchová

H�išt� v lesoparku pod Sokolovnou

Vítězové pak vystoupili tentýž den na společném 
vítání jara žáků, dětí a rodičů. S dílnami, ukázka-
mi různých technik a  jarmarkem. Paní kuchař-
ky napekly a učitelky a učitelé zajišťovali servis 
a prodej, úklid. Krásná akce a chvála ze strany 
zúčastněných. V Matematickém klokanu získala 
Věrka Hynečková 3. místo mezi stovkami soutě-
žících okrsku Ostrava-Město. Opravdu přátel-
skou spoluprací byl výchovný koncert ZUŠ pro 
naše žáky v obřadní síni v zámku. Děkuji p. uč. 

Klimešové a Habernalovi. Stále větší oblibě se 
těší soutěž Xixa sudoku a letošní 5.  ročník měl 
řadu vítězů. V McDonald´s Cupu obsadili naši 
mladí fotbalisté 5. místo, v  atletickém trojboji 
v  Petřvaldě obsadili naši žáci I.  stupně celkové 
2. místo. Teď už jen ať vyjde staroveská pouť a ví-
tězně dokončíme školní rok.

Krásné letní dny Vám přeje
Mgr. Pavel Plečka, ředitel školy

Své významné životní jubileum oslavili 
a ještě oslaví tito naši občané:

Luděk Fišer - 80 let
Anna Máchová - 93 let, 
   naše nejstarší občanka
Václav Stuchlý - 80 let
Drahomír Nováček - 91 let
Bedřiška Staňková - 90 let
Břetislav Šlejtr - 85 let
Anna Valchová - 80 let
Alois Chvostek - 80 let
Marie Sítková - 80 let
Jiřina Polášková - 85 let

Našim jubilantům přejeme pevné zdraví, 
hodně štěstí a rodinné pohody.

V tomto měsíci oslavili významné životní 
jubileum, diamantovou svatbu, naši milí spo-
luobčané Vlastimil a Božena Blahetovi, kte-
rým do dalšího společného života přeje hodně 
zdraví a pěkných společných chvil dcera Marta 
s manželem, vnuci David, Stano, Martin, Ma-
rek s rodinami a pravnoučata Aťka, Stanko, To-
máško a Emka. K blahopřání rodiny se připoju-
je Obecní úřad ve Staré Vsi n. O.

Z obecní matriky
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Pátek 17. kv�tna

P�vecký sbor ZŠ Stará Ves a Canto amabile

Vernisáž výstavy Jan Rybi�ka: Kovové plastiky

Ostravský d�tský sbor

Ženský p�vecký sbor Martin� Frýdek-Místek P�vecký sbor Chorus Ostrava
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Panstvo p�ed zámkem

Zámecká kapela

„Starovjá�ek“

Vyplácení selských synk� Jízda p�es Starou Ves

Sobota 18. kv�tna – „Jizda kole obila“



www.staraves.cz

13

Program v Košatce

B�išní tane�nice

Vystoupení žák� 9. t�íd

Vystoupení mate�ské školy Pohádka košateckých d�tí „Popelka“



SSStaroveský zpravodaj

14

Michal Tu�ný Revival Band

Malá Ond�ejnica

Konferancié�i – sourozenci Francovi

Ond�ejnica na nádvo�í zámku Folklorní soubor Haná z Velké Byst�ice
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Byla popeleční středa,
vítat jaro bylo třeba!
Malá Ondřejnica chystala slávu,
Mařeně u hasičárny popravu!!!
Letos ve škole se tančilo,
bo počasí moc pěkné něbylo.
Skvělá děcka z Ondřejnice
pobavily převelice.
Jarní písně, zvyky oprášily,
synci děvuchám sukně vyprášili.
Mařenu – symbol zimy zmy vyněsli,
ale dobré počasí zmy něpřiněsli.
… Na Velikonoční pondělí
jako v zimě chumelí …

Známým pokřikem „Hu, hu, hu, vesno už je 
tu!“ již třetím rokem Malá Ondřejnica vítala jaro, 
letos na Popeleční středu.

Jelikož nám nepřálo počasí, vystoupení pro-
běhlo ve vestibulu základní školy, kde děti tančily 
a zpívaly jarní písně, předváděly zvyky a obyčeje 
spojené s tímto ročním obdobím. Po vystoupení 
jsme se spolu s rodiči přesunuli k  mostu u  ha-
sičárny, kde jsme společně za zpěvu podpálili 
Mařenu – symbol zimy a vhodili do koryta řeky 
Ondřejnice. Ale jak všichni víme, moc se nám to 
nevyvedlo … o několik dnů později začalo sněžit.

Na závěr této akce děti za vydatné pomoci 
rodičů vyráběly různé výrobky s jarně-veliko-
noční tématikou.

Mgr. Jana Paličková

Oddíl Svišťata funguje ve Staré Vsi již 
8 let. Patří pod organizaci KONDOR – skupi-
na Stará Ves. Letos se děti podívali do Mexi-
ka v době objevení Ameriky a hledali poklad 
tajemných Aztéků. Schůzky míváme vždy ve 
středu od 17:00 do 19:00. Celkově máme 24 
zaregistrovaných dětí, na schůzky dochází 
pravidelně kolem 17  dětí. Byli rozděleni do 
čtyř skupin, které proti sobě bojovaly. Během 
celého roku se děti postupně učili základním 
tábornickým dovednostem, hráli různé pohy-
bové i dovednostní hry. Krom těchto schůzek 
jsme měli i mnoho víkendových akcí. V zimě 
jsme opět podnikli výlet na Pustevny, na ko-
lech jsme objeli Poodří a ne jednou Starou Ves 
na kolečkových bruslích. Také jsme nocovali 

na staroveském zámku v naší klubovně, kde si 
děti plnily odbornost vaření. Asi největší akce 
byly - zájezd do Žďárských vrchů a již tradiční 
spaní v tee-pee v Medenici, kde nám ale pro-
gram zkazilo počasí. Která skupina se stane 
vítězem, se rozhodne poslední středu školního 
roku, kdy máme nachystánu závěrečnou etapu, 
která vše rozhodne. Vítěz bude poprvé v histo-
rii oddílu odměněn putovním pohárem, který 
jsme si sami a za pomoci našich přátel vyrobi-
li. Tímto velmi děkujeme Kamenictví Vorel ve 
Staré Vsi za sponzorský dar.

Vedoucí: Gabriela Heinová,
Karin Tančiboková, Nikola Ličková

HU, HU, HU - VESNO UŽ JE TU!!!

Sviš�ata
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Dobrý den, milí občané.
Bohu díky za časy svobody, lidskosti a vzá-

jemného přátelství, které prožíváme. Mám veli-
kou radost, z obecních slavností, které ukazují na 
lidskou soudržnost. Z Noci kostelů, kdy máte zá-
jem o duchovní hodnoty a dědictví naší předků. 
Chci také poděkovat všem, kteří se starají o krásu 
kostela, okolí fary, zvláště zaměstnancům,  kteří 
pracují na obecním úřadě. Pomohli při sečení 
trávy, výsadbě květin a rozvozu kůry. 

Každý z nás má různé dary pro službu ve 
společenství. Dary naší šikovnosti, slouží pro 
službu druhým lidem. Někdo umí dobře zařídit 
projektovou dokumentaci, někdo dobře vypleje 
záhon či zamete cestu, jiný pěkně promluví či 
zahraje na hudební nástroj. Za všechny tyto pro-
jevy šikovnosti buďme vděční. Nikdy si nezáviď-
me, přejme vše dobré jeden druhému.

Tam, kde vidíme potřebu pomoci, tak nevá-
hejme a jděme vždy s láskou a horlivostí. Myslím 
zvláště na všechny nemocné. Lidi, kteří nemají 
zaměstnání, na lidi, které potkala životní těžkost. 
Vždy je tu pomoc druhého, vždy je tu Bůh, který 
žehná a pomáhá v každé lidské situaci.

Srdečně vás zvu na pouť sv. Jana Křtitele. 
Letos bude pouť v neděli 23. 6. 2013. Mše sva-
té v 8 hod a 10.30 hod – kdy bude zpívat místní 
chrámový sbor. Poutní kazatel bude novokněz ze 
Slovenska o. Janko Koval, sám sloužil jako mlá-
dežník na naší faře.

O prázdninách mají děti možnost se přihlá-
sit na farní tábor 19.-25. 8., více na www.doo.cz/
farnost. Poděkování za úrodu bude v září třetí 
neděli 22. 9. 2013. Letos také oslavíme 1150 let 
od příchodu sv. Cyrila a Metoděje. Pořádáme 
pěší pouť na Velehrad. Více informací u Lenky 
Foltové 604 344 212. Připravujeme také projekto-
vou dokumentaci na rozšíření varhanního stroje 
v kostele. Na rok 2014 plánujeme veřejnou sbír-
ku na tento projekt. Odhadovaná částka činní 
650 000,- Kč.

Díky za každého z vás. Za vaše přátelství 
a vzájemné sdílení lidských a duchovních hod-
not. Nebojte se zastavit, přijít na slovo, či společ-
ně se pomodlit a slavit svátosti Krista.

Ať vám Bůh žehná, po všechny dny vašeho 
života.

O. Kamil Strak - farář

Byla středa 22. května, kdy se začali scházet 
členové klubu důchodců a těšili se na další spo-
lečný zájezd. „Jaké bude počasí?“ ptali se všichni. 
„Vyjde nám to jako na nedávných obecních slav-
nostech?“ Předpověď zněla: polojasno, odpoled-
ne déšť, možnost bouřek.

Cílem našeho výletu byla Hrčava, nejvý-
chodnější obec Česka. Z nejbližší obce Mostů 
u Jablunkova vede na Hrčavu silnice dlouhá při-
bližně 12 km. Stoupá a klikatí se hustým lesem. 
Na konci cesty čeká vesnice se stovkou stavení. 
Několik desítek z nich jsou původní dřevěnice. 
Nejvyšší stavbou Hrčavy je dřevěný, šestnáct me-
trů vysoký kostel Cyrila a Metoděje. Za kostelí-
kem leží malý hřbitov, na kterém je pochována 
patronka Hrčavy Anna Hlaváčová, babička zná-
mé herečky Jany Hlaváčové. Jen o kousek níž sto-
jí budova školy. Hrčavu navštívil i Václav Havel. 
Na jeho počest umístili na budovu školy bron-

zovou pamětní desku. Za zmínku stojí i nejstarší 
hospoda „U Sikory.“ Roubená stavba pochází 
z počátku 20. století. Bývala po dlouhá léta hlav-
ním  hrčavským kulturním centrem. Na slavnou 
éru hospody i na celou historii kostela vzpomínal 
a po Hrčavě nás provázel pan Vojkovský.  

Po prohlídce a dobrém obědě v místní re-
stauraci se skupinka 21 zdatných turistů vydala 
na Trojmezí. Místo, kde se stýkají hranice tří 
států. Česka, Slovenska a Polska. Ostatní se šli 
projít k nedaleké kapličce, u které vyvěrá léčivý 
pramen. Tu se začala naplňovat předpověď poča-
sí. Sluníčko se střídalo s dešťovými přeháňkami, 
které nakonec přešly v průtrž mračen doprová-
zenou kroupami. To jsme však již všichni seděli 
v bezpečí autobusu a chystali se k návratu domů. 
V Jablunkově se opět objevilo sluníčko a tak jsme 
mohli spokojeně konstatovat „zájezd se nám 
opět vydařil.“     Irena Polášková

Pou� sv. Jana K�titele ve Staré Vsi n. O. + info

Klub d�chodc� na výlet�
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Víte, že máme 
v obci úspěšnou spor-
tovkyni – reprezen-
tantku? Představujeme 
Vám prostřednictvím 
krátkého rozhovoru 
účastnici mistrovství 
Evropy v handballu - 
mezinárodní házené, 
Romanu Chrenkovou 
(rozenou Tomečkovou).

� Romano, můžeš se nám krátce představit?
 Narodila jsem se 30. 6. 1987, vystudovala jsem 

Střední školu ochrany osob a majetku v Ostra-
vě-Michálkovicích, teď se věnuju masírování 
a chtěla bych v tom pokračovat. Mimo háze-
né pro zábavu jezdím na lyžích, na kole, mám 
ráda všechny míčové sporty 

� Kdy, kde a jak jsi začínala s házenou?
 S házenou jsem začínala ve Staré Vsi n. O., 

potom jsem šla hrát handball do Ostravy, kde 
jsem vydržela hrát do svých 16 let, než jsem 
dostala nabídku jit hrát do Olomouce. Tam se 
hrála nejvyšší ženská liga, která v Ostravě bo-
hužel nebyla.  

� Dá se srovnat národní a mezinárodní házená?
 Srovnat se to nedá. Handball je náročnější, je 

to úplně jiná hra a úroveň. Tím nemyslím nic 
špatného proti české házené.

� Popiš nám vývoj své kariéry v handbalu.
 Do svých 16 let jsem působila v klubu Ostrava-

-Hrabůvka, potom jsem dostala nabídku jít hrát 
za dorostenky do Olomouce, kde jsem hrála 
přibližně 2 roky, než jsem se dostala do ženské-
ho družstva DHK Zora Olomouc. Po postupu 
DHC Sokola Poruby do nejvyšší ligy jsem se 
v roce 2010 vrátila zpět do Ostravy. V reprezen-
taci působím od doby, kdy jsem začínala hrát 
handball, prošla jsem skoro všemi složkami, 
hrála jsem za kadetky, juniorky a teď působím 
už 6 let v ženském reprezentačním týmu ČR.

� Které země jsi zatím s handbalem navštívila? 
Co tě v cizině zaujalo?

 Navštívila jsem toho už spoustu, s házenou 
se dost cestuje, takže těch zemi bylo spousta. 
Mezi ty nejzajímavější patří například Brazí-

lie, Ázerbajdžán, Norsko, Dánsko, Švédsko, 
Island, Rusko, Srbsko, Rumunsko a tak by se 
dalo pokračovat. Co mě zaujalo, tak toho bylo 
opravdu hodně, nedá se to ani popsat. V ka-
ždé zemi mě hlavně zaujala různá mentalita 
lidí, úroveň bydlení - to bylo hodně zajíma-
vé a poučné zároveň. Největší zábava je však 
vždy v kolektivu, užili jsme si spoustu srandy 
a máme z těch cest nepopsatelné zážitky a za 
ně jsem vděčná.

� Co považuješ za svůj největší úspěch?
 Za můj největší úspěch povazuju to, že jsem 

v  reprezentaci. Házená je kolektivní sport, 
a tak je úspěchem celého kolektivu třeba účast 
na mistrovství Evropy, kde jsme loni obsadily 
12. místo.

� Jak hodnotíš svoje spoluhráčky v reprezentaci? 
 Hodnotit spoluhráčky mi nepřísluší, ale jsem 

strašně ráda, že máme skvělý kolektiv a mys-
lím, že je v něm velká síla.

� Co naší házené schází do světové špičky?
 Naší házené do světové špičky schází naučit se 

vyhrávat posledních 10 minut zápasu �. Do-
kážeme držet krok i s těmi nejlepšími soupeři 
na světě, o tom jsme se přesvědčili i na ME, ale 
pořád nám chybí věřit tomu, že nejsou lepší 
než my a že je dokážeme porazit. 

� Jaké jsou tvoje další sportovní sny a plány?
 Další můj sen je květnová kvalifi kace na mist-

rovství světa, kterou hrajeme proti Islandu. Já 
věřím, že to zvládneme a probojujeme se na 
MS.

� Co říkáš na současnou staroveskou házenou? 
Plánuješ někdy návrat?

 Návrat nechystám, už bych to asi ani neuměla. 
�

Poznámka: V době uzávěrky český tým po-
razil v kvalifi kaci vysokým rozdílem Island a po 
desetileté přestávce bude účastníkem prosinco-
vého mistrovství světa v Srbsku. Držíme palce!

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně dal-
ších sportovních i osobních radostí. 

Ptal se J. Chvostek

Náš rozhovor
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Nejsilnější zastoupení v naší tělovýchovné 
jednotě mají příznivci národní házené. V jar-
ních měsících pokračovala utkání 1. ligy mužů. 
Naši muži neobhájili slibné umístění z podzim-
ní části a skončili v sezoně 2012-2013 na 9. mís-
tě se 16 body a skórem 345:376. 

Do oblastních soutěží se zapojily mládež-
nické týmy. Dorostenci a starší žáci vyhráli ob-
lastní soutěže a postoupili na červnové mistrov-
ství ČR, kde si zahrají o mistrovský titul. Mladší 
žáci a starší žačky v době závěrky nemají dobo-
jováno. V každém případě se mladší žáci zú-
častní alespoň Poháru ČR. Dorostenky již po-
stoupily na Pohár ČR. Mladší žačky hrají první 
sezonu a jejich dobré zápasy jsou příslibem pro 
sezónu příští. Soutěž žen není zatím dohrána.

TJ Stará Ves bude ve dnech 14.-16. 6. po-
řadatelem Poháru ČR mladších žáků. Ve dnech  
28.-30. 6. proběhne na našem hřišti kvalifi kace 
žen o I. ligu.

V jarních měsících pokračovaly fl orbalové 
VOSY a futsalový SAKROVEC v krajské sou-
těži - Moravskoslezské lize. Florbalisté také za-
ložili 2  oddíly mladších a starších žáků. Jejich 
tréninky probíhají celoročně v hale TJ. V hale 
pokračovaly taneční cvičení, břišní tance a ae-
robik pro ženy. Oddíl badmintonu vedle pravi-
delných zápasů zorganizoval turnaj. Samozřej-
mě se po celý rok scházeli příznivci volejbalu 
a futsalu.

V červenci budou v činnosti jen některé 
sportovní aktivity. Házená se zúčastní turnajů 
starých gard. Většina sportovců tráví léto na 
táboře Kondora a dovolené. Tréninky začnou 
počátkem srpna. Také cvičení pro ženy o prázd-
ninách nebude probíhat a znovu začne až v září. 
Ostatní cvičení budou podle domluvy oddílů.

Ing. Libuše Sýkorová

Nejen na poli sportovním, ale i společen-
ském o sobě dávají vědět staroveští fl orbalis-
té. I letos tak již pošesté uspořádal fl orbalový 
oddíl ve spolupráci s mateřským TJ populární 
„Florbalový ples s kapelou REZON“. Účast byla 
hojná, organizace bezproblémová a ve zbytku 
sezóny tak měli fl orbalisti klid na boje o stupně 
nejvyšší.

Na sportovním poli se do ligové soutěže již 
posedmé zapojil tým mužů, a to v rámci Mo-
ravskoslezské ligy, kde obhajoval třetí příčku 
z předchozích tří ročníků. No a nutno konsta-
tovat, že doba bronzová skončila. Na Starou Ves 
n. O. letos zůstaly nepopulární brambory za ko-
nečné 4. místo. Avšak, ruku na srdce, mohlo být 
i hůř. Odliv tahounů a nejlepších střelců muž-
stva totiž pokračoval i letos, když Jan Zindulka 
posílil řady prvoligového Paskova, Jiří Ševčík 
strávil většinu sezóny v zahraničí (byť nikoli 
v  rámci profi -smlouvy), v týmu pak chyběly 
i další tradiční opory – L. Hyneček, L. Novobíl-
ský a další. Již tak dosti zdecimované řady staro-
veských Vos však naštěstí letos rozšířily dvě po-

sily z Ostravy – Petr Rogowski a Michal Prouza, 
kteří se stali nepostradatelnými články týmu. 
Herní projev však nebyl optimální, obzvláště 
když ostatní týmy dělají znatelné pokroky a cel-
ková úroveň ligy se rok od roku citelně zvyšuje. 
Starou Ves však po celou sezónu držel v horní 
polovině tabulky, dokonce na dostřel příčce nej-
vyšší a postupové, zejména nově korunovaný 
nejlepší střelec soutěže – Lukáš Frýdl, jehož 32 
branek z 87, které v celém ročníku Stará Ves na-
střílela, je úctyhodnou bilancí. Zejména tento 
šutér a také tradiční jistota ve staroveské bran-
ce - Tomáš David, udržely muže v MS lize a do 
posledního ligového dvoukola dokonce v  boji 
o příčky nejvyšší. V tomto světle tak nutno brát 
konečné 4. místo za vítězným Rožnovem p. R., 
stříbrným Krnovem a bronzovými Domaslavi-
cemi za současné maximum. Do příští sezóny 
tak staroveským mužům nezbývá, než mobi-
lizovat síly, když se dá očekávat další vzestup 
konkurence. 

Soupisku družstva mužů tvořili tito hráči: 
Tomáš David, Vladimír Pavlosek, Přemysl Po-

�innost TJ Stará Ves

Z oddílu florbalu TJ Vosy Stará Ves n. O.
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lášek, Přemysl Pavlosek, Oldřich Jančák, Robert 
Bernát, Patrik Vasiliadis, Martin Růža, David 
Navrátil, Michal Prouza, Petr Rogowski, Lukáš 
Frýdl, Peter Kollár, Kamil Hutěčka a Jiří Ševčík.

Snad i výše uvedená nutnost omlazení 
mužského týmu, ale také zájem ze strany veřej-
nosti a zejména mládeže a dětí, vedla náš oddíl 
na přelomu roku k otevření oddílu fl orbalu pro 
mládežnické věkové kategorie, v současné době 
alespoň v rozsahu pravidelných tréninků.  

Již půl roku tak probíhá ve sportovní hale ve 
Staré Vsi fl orbalový kroužek mládeže. Jedná se 
zejména o ročníky 1997 - 1999, které by v bu-
doucnu mohly tvořit dorostenecký tým Vosy 
Stará Ves n. O. Pro utvoření kvalitního kádru 

je nezbytná dostatečná hráčská základna, proto 
hledáme další hráče a gólmany. Pokud si chceš 
zkusit nejrychlejší kolektivní halový sport, nevá-
hej a přijď! Trénujeme dvakrát týdně, v neděle 
od 16:00 do 18:00 a ve středy od 15:30 do 17:00. 
Pro více informací - navratild@seznam.cz

V pátky od 16:30 do 17:30 hod. jsme pak 
zahájili i jakési neformální tréninky, či spíše 
cvičení rodičů s nejmenšími dětmi předškol-
ního věku, ke kterému se přidala i skupinka 
mladších žáků. Jak tato činnost bude fungovat 
v budoucnu, však ukáže teprve čas a zájem ze 
strany dětí a rodičů.

Za oddíl fl orbalu TJ Vosy Stará Ves n. O.
Kamil Hutěčka a David Navrátil

Milí spoluobčané, dovolte mi, abych vás 
krátce informovala o činnosti naší jednoty 
v uplynulém období. 

Počátkem února jsme pořádali tradiční so-
kolský ples. Těší nás vzrůstající zájem a hojná 
účast spoluobčanů i přespolních na našem ple-
se. Je to pro nás motivující a máme tak důvod 
stále něco zlepšovat. Bohatá tombola, chutná 
kuchyně a báječná kapela vyhrávající k tanci 
i poslechu je jistě dobrým důvodem náš ples 
navštívit. Další velkou akcí je maškarní ples, 
který se konal koncem března, pro který jsme 
přichystali zbrusu nové představení pohád-
ky „O Popelce“. Přes počáteční problémy se 
zkoušením se nám podařilo představení s dět-
mi zdárně nastudovat a doufáme, že úspěšně. 
Mimo maškarní ples jsme pohádku stačili před-
vést dětem v ZŠ Stará Ves n./O, ZŠ Petřvald na 
Moravě, v ústavu pro mentálně postižené Mug-
linov a na Staroveských obecních slavnostech. 

Dále nás čekala 1. 6. prezentace pohádky na 
slezskoostravském hradě v rámci dětského dne 
pořádaného informačním centrem města Ost-
rava a 11. 6. vystoupení v ZŠ Žabeň. 

V květnu se konal tradiční cyklistický vý-
let na hrad Hukvaldy. Sešlo se nás 27 cyklistů 
a i přes nepřízeň počasí v závěru výletu jsme si 
tento sváteční den náramně užili. Po loňském 
úspěchu Zumba grilovací párty na tento úspěch 
navazujeme. Proto 29. 6. pořádáme na hřišti 
v Košatce Hawai zumba párty. Budeme grilovat, 
tančit zumbu, ochutnávat dobroty a jiné lasko-
miny, vše ve stylu Hawai. Jsou srdečně zváni 
všichni příznivci zumby i jejich rodinní přísluš-
níci, akce je přístupná pro všechny, co nezkazí 
žádnou legraci. Podrobnosti k akci zveřejníme 
v  dostatečném předstihu. Těšíme se na vaši 
účast na některé z našich akcí.

Renáta Foltová

�innost TJ Sokol Košatka

Hledám pronájem v rodinném domě ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
pro maminku – důchodce. 
Kontakt t. č.  732 656 865
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Pozvánky

Festival Poodří Františka Lýska zve
všechny přínivce na

FOLKLORNÍ VEČER
NA ZÁMKU

- pátek 21. června 
- 18 hodin
V programu vystoupí:
LSPT Ondřejnica
CM Fojt
Folklorní soubor Vonička z Havířova
Folklorní soubor „NAYURIBES“ z Kostariky

Kulturní komise při OÚ ve Staré Vsi n.O.
vás srdečně zve  na vernisáž výstavy

Jan Blizňák
CHRÁMOVÉ D�EV�NICE

modely sakarálních staveb v Beskydech 
a Pobeskydí
- pátek 21. června 
- 17 hodin
Výstava bude otevřena do 8. září 2013 
vždy v sobotu a v neděli od 9 do 17 hodin
Výstava je pořádána ve spolupráci s Muzeem 
Beskyd Frýdek-Místek.

TJ Stará Ves nad Ondřejnicí, o.s. 
pořádá pod vedením tanečního mistra pana Jaromíra Riedela

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ
10 lekcí společenského tance bude probíhat vždy v pátek od 18 do 20 hodin

od 13. září 2013 ve sportovní  hale TJ Stará Ves n.O.
Kurz je vhodný pro začátečníky i mírně pokročilé. 

Cena kurzu 1100 Kč.
Přihlašujte se od 15. 6. 2013 osobně na sekretariátu TJ u Libuše Sýkorové, nebo:

e-mail: libuse.sykorova@seznam.cz, telefon: 731 047 601
platba tanečních bude 28. – 29. 8. od 17 do 19 hodin na sekretariátu TJ.

ČZS Stará Ves nad Ondřejnicí pořádá ve dnech 30. – 31. 8. 2013 zájezd na výstavu
ZEM� ŽIVITELKA

Odjezd: v  pátek 30. 8. 2013, ve 4 hodiny ze zastávky na Hůře, dále U Dubu, na Drahách
Program: pátek 30. 8. odjezd, prohlídka zámku Hluboká nad Vltavou

                sobota 31. 8. návštěva výstavy Země živitelka, návrat do Staré Vsi dle dohody
Cena zájezdu:  doprava a ubytování 750 Kč.              Srdečně zve výbor a pořadatelé. 

Občanské sdružení „SLEZSKÝ VENKOV, o.s.“
Vás srdečně zve k návštěvě nově otevřeného muzea

SLEZSKÝ VENKOV V HOLASOVICÍCH
Věříme, že jeho návštěva potěší všechny zájemce o historii a bude vítaným cílem rodinného 

výletu, či příjemnou a zajímavou zastávkou na cestách po Opavsku a Moravskoslezském kraji.
Rádi přivítáme i děti z Vaší školy, pro které máme připravenou

mj. i expozici staré obecné školy.
Další údaje můžete najít na našich webových stránkách www.slezskyvenkov.cz
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ČMMJ – Okresní myslivecký spolek Ostrava
a Myslivecké sdružení Odra – Stará Ves nad Ondřejnicí   

ve spolupráci s obcí Stará Ves nad Ondřejnicí si Vás dovolují pozvat na    

CHOVATELSKOU VÝSTAVU LOVECKÝCH TROFEJÍ
ulovených v mysliveckém roce 2012 

Výstava se koná v zámku ve Stará Vsi nad Ondřejnicí.
Otevřeno pro veřejnost bude: 21. června 2013  9 – 17 hodin
                                                          22. června 2013  9 – 17 hodin
                                                          23. června 2012  9 – 12 hodin
Doprovodný program:
21. června:  - myslivecké dopoledne pro žáky MŠ a ZŠ Stará Ves
   -  ukázky dravců
   -   vyhodnocení výtvarné soutěže „Myslivost očima dětí“ – předání cen

V průběhu celé výstavy:
   -  ukázky mysliveckých trubačů
   -  význačné trofeje MS Odra
   -  výstava kreseb účastníků soutěže „Myslivost očima dětí“
   -  laserová střelnice

Myslivecká kuchyně  a občerstvení zajištěno.
23. června se v době od 12 hodin budou vracet kolekce trofejí zástupcům uživatelů honiteb.

 

 

 

 
 

Jste p�ipraveni zažít prázdninové dobrodružství a poznat tajemství dávných civilizací? 
 

V tomto p�ípad� je zde pro vás oblíbený d�tský tábor, který každoro�n� po�ádá 
Farnost Stará Ves nad Ond�ejnicí.  

 
Termín:  18. - 24. 8. 2013  
Cena:  1200,-/1000,- pro �leny AI (z toho zálohu 200,- spolu s p�ihláškou prosíme odevzdat do konce �ervna) 
Místo:  Blahutovice (u Starého Ji�ína - www.bayeruodkaz.cz), doprava na místo vlastní 
 
Vedoucí: Aneta Hrabovská - 604565742, e-mail: an.hrabovska@gmail.com  

Markéta Šindelová – 737568002 
Markéta Humplíková - 773694979 
Anežka Foltová - 605194890 

 
Veškeré další informace o tábo�e a vedoucích + p�ihlášku naleznete na webu: http://dcm.doo.cz/farnost 

 
Akce je po�ádána ob�anským sdružením ANIMA IUVENTUTIS a podpo�ena grantem MŠMT. 

PPo stopách dávných civilizací  

TTábor 2013 
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Akce plánované na 2. pololetí 2013

datum akce místo pořadatel
29. června Grilovací Zumba párty Hřiště Sokol Košatka Sokol Košatka

4. července 
22 hodin

Staroveský kotel – 16. roč. Noční 
hasičská soutěž Hřiště nad zámkem SDH Stará Ves

31. srpna Ukončení prázdnin Hřiště Sokol Košatka Sokol Košatka

4. září Tradiční posezení s přednáškou 
Svazu zahrádkářů Hasičská zbrojnice Klub důchodců

10. září
11 hodin

Hasičská soutěž – 53. ročník
O pohár starosty obce Hřiště u haly TJ TJ Stará Ves

13. září 
17 hodin Vernisáž výstavy Inf. centrum v zámku Kulturní komise

14. září Košatecký Ottoman Hřiště Sokol Košatka Otakar Mlčoch

22. září Jízda traktorů + Dožínky Kostel sv. Jana Křtitele Farnost St. Ves

2. října Tradiční posezení Hasičská zbrojnice Klub důchodců

4.- 6. října  Výstava ovoce a zeleniny Prostory zámku (zahrádkáři)

4.-6. října Okresní výstava drobného zvířectva Bývalý vojenský monoblok (chovatelé)

19. října Podzimní folklorní slavnost Hala TJ LSPT Ondřejnica,
Obecní úřad

26. října Drakiáda Hřiště Sokol Košatka Sokol Košatka

26. října Hubertova jízda Louka pod vojenským 
monoblokem Jezdecký klub

6. listopadu 
16 hodin Martinská zábava Hasičská zbrojnice Klub důchodců

29. listopadu Vernisáž výstavy Inf. centrum v zámku Kulturní komise

29. listopadu Rozsvícení vánočního stromu 
s programem Prostory zámku Kulturní komise

4. prosince 
16 hodin Mikulášská zábava Hasičská zbrojnice Klub důchodců

12. prosince Vánoční koncert žáků ZŠ Kostel Sv. Jana Křtitele ZŠ Stará Ves

12. prosince Vánoční besídka Jezdeckého klubu Louka pod vojenským 
monoblokem Jezdecký klub

22. prosince Adventní koncert Kostel Sv. Jana Křtitele Farnost St. Ves

25. prosince Návštěva vánočního betlému
+ koledování Kostel Sv. Jana Křtitele Farnost St. Ves

30. prosince 
16 hodin Rozloučení se starým rokem Hasičská zbrojnice Klub důchodců

31. prosince Silvestrovský pochod TJ Stará Ves
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Staroveské  Pouťování  2013
Český i slovenský národ si letos připomíná 1150. výročí příchodu

sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu!

 Učení bratři k nám dorazili v roce 863 z daleké, sluncem zalité Konstantinopole, 
aby vzdělali náš slovanský národ a vytvořili pro něj první slovanské písmo – staroslo-
věnštinu.

Díky nim se naučili číst a psát, 
mohli poprvé porozumět slovům při 
bohoslužbě.

Sv. Cyril a Metoděj se tedy výraz-
ně zapsali do českých dějin a my letos 
s velkou radostí oslavíme kulaté výročí 
jejich příchodu na Velkou Moravu!

Přidejte se i vy! Letos na Velehrad vy-
razíme pěšky z Hostýna. Bližší informace 
u p. Lenky Foltové, tel: 604 344 212

ZHODNOCENÍ PEN�Z DLE PROV��ENÝCH PRAVIDEL

Máte zájem si zajímavě zhodnotit své peníze až o 110% ročně? 

Nebo je necháte ležet v bance na běžném účtu a banka je použije pro svůj prospěch 
a vy z toho nemáte nic?

Mám pro Vás ověřené řešení:
Pořiďte si tvz. forexového robota s plným servisem (je to legální automatický soft -
ware s licencí), který obchoduje na forexu (mezinárodní fi nanční burza) 

Pro bližší informace mě kontaktujte: 

Ivana Dvořáčková 
603 775 662
email: ivana.dvorackova@email.cz
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RE/MAX Class  
- prodávejte  s nejsiln�jší 
zna�kou na trhu

Zajis� me Vám rychlý 
prodej Vaší nemovitos�  
v sí�  RE/MAX.

Bezplatná konzultace prodejní 
strategie Vaší nemovitos� .

Zajis� me právní služby v oboru 
nemovitos� , p�j�ek a úv�r�.

V této lokalit� Vám výše 
uvedené služby zajis�  
realitní maklé�ka:

Pavlína Novobilská
Tel.: +420 733 691 054
Pavlina.Novobilska@re-max.cz

P�ijmeme stavební d�lníky na výrobu a montáž betonových plot�.  Možno i brigádn�. 
Nástup ihned. Požadujeme samostatnost, zodpov�dnost, fyzickou zdatnost.

Vydává Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v nákladu 850 kusů. Uzávěrka příštího čísla je 6. 9. 2013. 
Registrovánu o MK ČR E 12347. Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek.
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