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•  Dne 1. dubna 1951 bylo zřízeno středisko traktorové brigády ve statku Felixe Dlouhého č. p. 58… 

Traktory: Škoda 30 – 4, Zetor 25 – 1. Zřízení traktorové brigády stalo se velkým přínosem pro 

budování socialismu na vesnici zvláště s ohledem na rozrůstající a zdárně se vyvíjející Jednotné 

zemědělské družstvo.“

Mgr. Jaromír Chvostek

Informace ze zámku 

•  RO schválila pronájem zámeckého parku za účelem provozování lunaparku při staroveské pouti 

do r. 2014 fi rmě E. a F. Pfl egrovi, Sviadnov za částku 5000,- Kč/rok.

•  RO schválila přemístění ordinace praktického lékaře MUDr. Janečky do jiné části budovy zdra-

votního střediska. 

•  RO schválila užívání závěsného odznaku při občanských obřadech (svatba, vítání občánků) zastu-

piteli: Mgr. Věra Závidčáková, p. Karla Lyčková, Mgr. Kamil Hutěčka, ing. Jan Šeděnka. Starosta 

a místostarosta mohou odznak užívat z titulu své funkce.

•  RO na základě výběrového řízení rozhodla o zadání veřejné zakázky „Komplexní služby nakládá-

ní s odpady“ fi rmě OZO Ostrava s.r.o., Ostrava-Kunčice, za 1.517.014,- Kč bez DPH.

•  RO schválila uzavření dodatku k dohodě o odvádění a čištění odkanalizované vody s fi rmou Os-

travské vodárny a kanalizace a.s., Ostrava.

•  RO schválila uzavření objednávky na zpracování PD úpravy místních komunikací (odvodňovací 

žlaby, kanalizační vpustě dešťové kanalizace apod.) s fi rmou EUROprojekt, s.r.o., Ostrava-Hra-

bůvka.

•  RO schválila zapůjčení dvoustupňové sněhové frézy Westa SL-36 k odzkoušení a poté případ-

nému nákupu. Důvodem pořízení frézy je zajištění odhrnování sněhu podél protipovodňových 

hrázek a valu.

•  RO bere na vědomí informace o průběhu prací na odkanalizování obce. Základní část stavby 

bude dokončena ve stanoveném termínu a dokončovací práce, zvl. úprava místních komunikací, 

bude realizována v I. pololetí 2011.

•  RO schválila výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo v  rámci veřejné zakázky 

„Zvukový panel pro turistické informace“ DVG Totem (180 tis. Kč) a DVG Park (318.000,- Kč) ve 

prospěch fi rmy DARUMA Plzeň.

•  RO schválila roční příspěvek Domovu pro seniory ONDRÁŠ, p. o., Brušperk ve výši 94 968,- Kč.

•  RO schválila nájemní smlouvu s p. Drahomírou Weissmannovou, Brušperk pro poskytování ma-

sérské, rekondiční a regenerační služby v budově zdravotního střediska.

•  RO schválila udělení licence k provozování osobní dopravy na lince 910 373 Ostrava – Brušperk 

– Kateřinice a na lince 910 378 Ostrava- Stará Ves n. O. – Staříč pro dopravce Veolia Transport 

Morava, a.s., Ostrava. 

•  RO schválila fi nancování dopravní obslužnosti na rok 2011 ve výši 237 400,- Kč a odložení pro-

jektu zavedení linek do oblasti Ostravy- Svinova.

•  RO schválila předsedy a složení nových komisí rady obce: komise stavební (ing. Radislav Folta), 

komise životního prostředí (p. Slavoj Palička), komise kulturní (Mgr. Věra Závidčáková), komise 

pro občanské záležitosti (p. Karla Lyčková).

•  RO promíjí na období 2011 - 2014 nájem v KD Odra Košatka pro akce pořádané TJ Sokol Košat-

ka. Správcovstvím sálu KD je pověřen nájemce restaurace Odra p. Jan Milkovský.

Vážení občané,
svůj příspěvek píšu první jarní den, kdy venkovní teplota mírně překračuje bod mrazu, ale slu-

níčko už je vysoko a dává zimě jasně najevo, že i přesto, že se houževnatě brání, její nadvláda končí. 

Právě to slunce nás láká na zahrady a do přírody, kde spřádáme plány, jak si prostředí kolem sebe 

upravíme a vylepšíme, jak vysadíme novou zeleň. O tom vylepšení prostředí píšu záměrně, neboť 

jsme jistě všichni unaveni ze staveb, které se dokončují - tedy kanalizace a úpravě řeky - a netrpělivě 

čekáme, kdy začne ta slibovaná doba, „kdy už bude líp“. Takže v dubnu startujeme a květen bude 

měsícem největšího budování. Začneme opravou komunikací po výkopech kanalizace, připravíme 

základy pro nový most u hasičárny, po nezbytné přeložce vody bude zahájena stavba Nové Spor-

tovní. Jestli se podaří úspěšně dokončit výběrové řízení, zahájíme i stavbu cyklostezky do Brušper-

ka. Chtěl bych touto cestou vyzvat ke spolupráci při terénních úpravách kolem budovaných cest. 

Mám tím na mysli drobné úpravy travnatých ploch kolem Vašich domů, například pokud nějaké 

auto sjede na zelený pás a zůstane vyjetá kolej. Tyto „detaily“, které vzniknou následně po opravách, 

si přece nebudeme objednávat. Pokud bude třeba nějakou hlínu na dosypání kolem komunikací, 

obraťte se na obecní úřad.

Stavba kanalizace je ve fázi zahájení kolaudačního řízení. Naše stavební komise připravuje zpra-

vodaj „speciál“, kde budete informováni o všech úkonech, které budete muset udělat ke zdárnému 

napojení na kanalizační systém. Pokud půjde vše, jak má, nejpozději od června se budou moci 

napojovat první nemovitosti. Přípravné práce, zejména technické řešení napojení, lze realizovat 

průběžně.

Doufám, že nejbližší měsíce se budou vyvíjet v duchu přísloví, které jsem si připravil: „Březen 

suchý, duben mokrý a máj prochlazený, roček bude vydařený“.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Bývávaly časy

•  „Hřbitov kol kostela byl do r. 1731 nepatrný. Když téhož roku od dvorní kanceláře přísný rozkaz 

přišel, že vesnický hřbitov buď nový založen, neb starý rozšířen býti musí, koupena od souseda 

zahrada, načež vsí hřbitov byl rozšířen. Na hřbitově je křížová cesta, na kterou mezi r. 1730-33 

Rosalie Lednická větší část jmění věnovala. Stála 600 zl. Táž Lednická učinila na ni fundaci 20 zl.“

•  „15. února 1921 bylo všeobecné sčítání lidu v celé Československé republice. Obec Stará Ves n. O. 

měla 1801 obyvatelů. Dle národnosti 1800 Čechů a 1 Rusa. Dle pohlaví 873 mužů a 928 žen. Dle 

náboženského vyznání 1706 římských katolíků, 52 bez vyznání, 38 církve československé, 2 židé, 

1 evangelík ang. vyznání a 1 český bratr.“

•  „16. ledna 1931 byla kolaudace elektrisace obce. Obec je připojená na primární sítě, napájené 

elektřinou z  podniku Moravskoslezských elektráren, akciové společnosti v  Moravské Ostravě. 

Připojená je primární přípojkou o napětí 22 000 voltů střídavého proudu na vedení Moravská 

Ostrava – Příbor. Dvě transformační stanice jsou zděné o výkonu 15/30 kva. Místní rozvodná 

síť je provedena pro třífázovou proudovou soustavu s uzemněným nulovým vodičem pro napětí 

380/ v 50 kmitů…elektrárny vybudovaly z vlastních prostředků 2 transformační stanice (1. na 

pastvisku B. Novobilského č. d. 32 a 2. na pozemku Rud. Holaně č. domu 50) a veřejné osvětlová-

ní do 30 žárovek. Pro účely všeobecně prospěšné (veřejné osvětlování, školy, kostely, nemocnice, 

chudobince a t. d.) poskytují 20 % slevy na světelný proud a 10 % pro pohon.“
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•  RO schválila uzavření smlouvy s fi rmou UDIMO, s. r. o., Ostrava na zpracování PD stavby „Úpra-

va křižovatky I/58-III/48615 ve Staré Vsi n. O.“, cena 260.400,- Kč vč. DPH.

•  RO schválila prodloužení nájemní smlouvy se skupinou KELTIK, o. s., Ostrava na rok 2011.

•  RO schválila podání žádosti o dotaci na projekt „Pokračování restaurátorských prací na zámku 

ve Staré Vsi n. O.“ a přidělení zakázky (podmíněno přidělením dotace) MgA. J. Gajdovi, Ph.D., 

Ostrava, za nabídkovou cenu 469 920,- Kč vč. DPH.

•  RO schválila  uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování chráněných děl na rok 2011 

s OSA, o. s., Praha.

•  RO schválila smlouvu s dopravcem (Veolia Transport) a koordinátorem (KODIS, s.r.o., Ostrava) 

k zajištění provozování linky č. 910333 Ostrava-Mošnov. Prokazatelná ztráta za r. 2010 činí pro 

obec 17 526,- Kč.

•  RO schválila rozbor hospodaření a návrh rozpočtu knihovny Stará Ves n. O. na rok 2011.

•  RO schválila navržený plán přípravy a výcviku JSDH Stará Ves n. O. a návrh Evidenční karty 

JSDH Stará Ves – JPO III.

•  RO schválila uvolnění částky 60 tis. Kč pro odstranění technických závad zdravotního střediska 

(pro r. 2011 nelze očekávat zahájení rekonstrukce střediska).

•  RO rozhodla o zveřejnění výzvy na dodávku „Ocelová konstrukce a zvedací mechanismus pojízd-

né lávky u silničního nadjezdu – Stará Ves n. O.“

•  RO schválila uzavření Smlouvy o dílo s fi rmou ROVINA, a.s., Hulín na provedení nosné části 

stavby Pojízdná lávka u silničního podjezdu za cenu 614 406,- Kč vč. DPH.

•  RO schválila výměnu oken a dveří restaurace Odra v  Košatce s nabídkovou cenou 57.072 Kč 

vč. DPH. Zakázka bude hrazena z prostředků nájemce, obec úhradu započte odečtením částky 

z měsíčního nájmu.

•  RO schválila prominutí nájmu v KD Odra Košatka Českému rybářskému svazu, m. o. Jistebník 

pro výroční členskou schůzi a Mysliveckému sdružení Soutok Košatka pro myslivecký večírek. 

•  RO schválila uzavření Smlouvy o dílo s fi rmou DIGIS, spol. s r.o., Ostrava na aktualizaci map 

katastru nemovitostí.

•  RO schválila poskytnutí fi nančního příspěvku 3 000,- Kč k zajištění provozu Záchranné stanice 

a centra ekologické výchovy Bartošovice na Mor.

•  RO nesouhlasí s rozšířením veřejného osvětlení podél ulice „k radaru“ pro vysoké náklady.

•  ZO schválilo rozpočtový výhled obce na období 2011–2013:

r. 2011 r. 2012 r. 2013

Příjmy 24.000 tis. Kč 24.000 tis. Kč 24.000 tis. Kč

Výdaje 20.600 tis Kč 22.500 tis. Kč 22.000 tis. Kč

Saldo 3.400 tis. Kč 1.500 tis. Kč 2.000 tis. Kč

•  ZO schválilo záměr na odkoupení pozemku pro výstavbu „nové“ ulice Sportovní.

•  ZO schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionu soudržnosti Moravsko-

slezsko na projekt Cyklostezka Stará Ves n. O. – Brušperk. Výběrové řízení bylo z důvodu pod-

hodnocení zakázky přerušeno.

•  ZO pověřuje radu obce provádět rozpočtová opatření do 500 tis. Kč mezi zasedáními ZO. O pro-

vedených změnách bude ZO informováno na následujícím zasedání.

•  ZO schválilo Plán společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy obce (projednáno pře-

dem se sborem zástupců) a návrh Komplexních pozemkových úprav, zpracovaný fi rmou Geocart 

CZ Brno.

•  ZO rozhodlo o zřízení osadního výboru v místní části Košatka. Určilo počet členů výboru na 7 

a zvolilo p. Miroslava Solara jeho předsedou.

•  ZO schválilo uzavření darovací smlouvy mezi obcí a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha (po-

zemky pod mosty na silnici I/58 do majetku obce).

•  ZO schválilo rozpočet obce Stará Ves n. O. pro rok 2011 takto:

Příjmy celkem   58.265.900,00 Kč  

Výdaje celkem   62.049.000,00 Kč

Saldo příjmů a výdajů  - 3.783.100,00 Kč

•  ZO schválilo Smlouvu o úvěru od České spořitelny, a.s., Praha ve výši 7 mil. Kč. Úvěr bude použít 

na stavbu mostu za hasičárnou a opravu místních komunikací.

•  ZO schválilo Zásady pro tvorbu a používání fi nančních prostředků sociálního fondu zaměstnan-

ců obce a uvolněných členů zastupitelstva pro období 2011–2014.

Mgr. Jaromír Chvostek

Výsledky Tříkrálové sbírky 2011 

S radostí Vám oznamujeme výsledek Tříkrálové sbírky 2011, která probíhala ve 

dnech od 1. 1. do 14. 1. 2011. Charita Studénka letos organizovala sbírku ve Studén-

ce, Albrechtičkách, Pustějově,  Bartošovicích, v Petřvaldu, Kateřinicích, Mošnově, 

Trnávce, Staré Vsi nad Ondřejnicí, Bílovci, Výškovicích a Tísku.

Do koledování se zapojilo 252 dětí a 84 dospělých.

Výsledek Tříkrálové sbírky 2011:

Albrechtičky    6 pokladniček   22.675 Kč

Bartošovice   6   18.298 Kč

Bílovec   10   49.525 Kč

Bravantice   1     4.127 Kč

Kateřince   2   13.149 Kč

Mošnov   4   14.139 Kč

Petřvald   7   37.268 Kč

Pustějov   3   11.736 Kč

Slatina   1     6.610 Kč

Stará Ves n. O.   11   67.708 Kč

Studénka   10   62.812 Kč

Studénka - Butovice   15   56.697 Kč

Studénka - Nová Horka   2     4.145 Kč

Tísek   5   22.005 Kč

Trnávka   1   12.227 Kč

Celkem      403.121 Kč

Vybraná částka je o 1.707 Kč vyšší než v loňském roce.
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Z vybraných peněz směřuje 35 % na pomoc lidem v nouzi, obětem živelných katastrof u nás 

i v zahraničí, na celostátní projekty charity. Dalších 65 % výtěžku sbírky zůstává Charitě Studénka 

na realizaci vlastních projektů. Protože zájem o zapůjčování zdravotnických a kompenzačních po-

můcek je stále velký, rozhodli jsme se výtěžek letošní Tříkrálové sbírky použít na zakoupení nových 

pomůcek a opravu a údržbu těch stávajících.

Děkujeme všem dětem a jejich dospělým průvodcům, kteří v roli tří králů navštívili téměř všech-

ny domácnosti ve výše uvedených obcích. Poděkování patří i všem ostatním, kteří zabezpečovali 

přípravu a zdárný průběh sbírky.

Velký dík patří Vám, kteří jste koledníkům otevřeli nejen dveře svých domovů a bytů, ale s vlíd-

ností, laskavostí a citem jste otevřeli také svá srdce a dlaně.

Ještě jednou Vám děkujeme.

Mgr. Martina Pituchová, koordinátorka sbírky

V Košatce byl ustaven osadní výbor

Na zasedání Zastupitelstva obce dne 28. 2. 2011 byl na základě návrhu Rady obce jmenován sed-

mičlenný osadní výbor pro lokalitu Košatka nad Odrou v následujícím složení:

Ing. Miroslav Solar předseda OV 602 765 354

Milan Korpas informatika, webové stránky 737 283 967

Ing. Lucie Kantorová zapisovatelka 604 645 030

Ing. Petra Chvostková člen 737 509 876

Jiří Maralík člen 604 409 175

Jiří Chmelíček člen 774 405 808

Jiří Pilnáček člen 724 132 613

Pravomoci osadního výboru jsou dány zákonem o obcích č. 128/2000 v tomto znění:

§ 120

 (1) V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní nebo místní výbory (dále jen „osadní vý-

bor“). Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce.

 (2) Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu

 v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou jmenováni zastupitelstvem obce.

 (3) Předsedu osadního výboru volí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.

§ 121

Osadní výbor je oprávněn

◆   předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy, týkající se rozvoje části obce a roz-

počtu obce,

◆   vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se 

týkají části obce,

◆   vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trva-

lému pobytu v části obce, orgánům obce, 

◆   požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být udě-

leno.

V rámci přípravných jednání na založení osadního výboru byl navržen následující způsob ko-

munikace mezi občany Košatky a osadního výboru:

◆   Chystá se spuštění webových stránek Košatky http://www.kosatka-no.cz, které bu-

dou sloužit jak pro zveřejňování informací osadního výboru, tak pro jednotlivá sdružení

a zařízení v Košatce (kulturní dům, volnočasový areál TJ Sokol, restaurace Odra atd.).

◆   Na informační desce osadního výboru (před obchodem) budou zveřejňovány jak obecní infor-

mace, týkající se Košatky, tak informace osadního výboru a místních organizací.

◆   Pro připomínky a písemné návrhy občanů Košatky je připravena e-mailová adresa info@ko-

satka-no.cz a v obchodu bude umístěna schránka, kde mohou občané vkládat případné ná-

měty.

◆   Hlavním posláním osadního výboru je zlepšení komunikace mezi občany Košatky 

a správními orgány obce, výrazně se podílet na zpracování plánu rozvoje Košatky a defi novat 

prioritní akce či investice.

Tímto Vás chceme srdečně pozvat na veřejné zasedání osadního výboru, 

sobota 30. 4. 2011, 16 hodin,  KD Košatka.

* V 18 hodin bude slavnostně zapálen táborák. *

V průběhu roku 2012 se připravuje mimořádné vydání časopisu Poodří. Celé číslo bude věnová-

no obci Košatka. Jménem osadního výboru prosíme občany o dočasné zapůjčení historických foto-

grafi í, písemných materiálů a osobních vzpomínek, vztahujících se k naší obci (osobnosti, spolková 

činnost, zemědělství, školství, lidová slovesnost, zvyky, recepty…).

Garantem za sběr těchto informací, který bude úzce spolupracovat s redakcí časopisu Poodří, je 

Ing. Milan Hrabovský, Lubinská 48, Košatka.

Na předání materiálu je možno se kontaktovat předem na tel. čísle 605 514 968 nebo zaslat pří-

spěvek, naskenované fotografi e na e-mailovou adresu: milan.kosatka@seznam.cz.

Poznámka redakce: Pokud se chcete stát předplatiteli Poodří – časopisu obyvatel horní Odry, může-

te kontaktovat pro objednávku předplatného adresu redakce – Výškovická 102, 700 30 Ostrava. V čele 

redakce stojí Ing. Radim Jarošek. Časopis vychází 4x ročně, cena jednoho čísla je 30 Kč.

Informace o průběhu realizace stavby

„Úprava Ondřejnice, Stará Ves nad Ondřejnicí km 2,300 – 6,500“

Stavba, zabezpečující protipovodňovou ochranu na toku Ondřejnice v intravilánu obce Stará Ves 

nad Ondřejnicí, je zajišťována správcem toku, kterým je Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49. 

701 26 Ostrava 1.

Realizace stavby byla po zimní přestávce obnovena v únoru 2011 a vstoupila tak do závěrečného 

roku výstavby. 

Po úspěšném zvládnutí spolupráce se stavbou kanalizace obce probíhají práce na levobřežním 

opevnění toku v souběhu s místní komunikací, na kterém zbývají poslední úseky k dokončení před 

místem, kde je plánováno nové přemostění vodního toku. Zrušení stávajícího mostu v km 3,745  

(u hasičské zbrojnice) je plánováno na měsíc květen roku 2011. 
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Nebezpečný odpad

Baterie, akumulátory, zářivky, výbojky, barvy, oleje. Sběrný dvůr. Likvidace ve speciálních zaří-

zeních, případně využití některých složek. Tyto vyjmenované položky lze v rámci zpětného odběru 

odevzdávat i u jejich prodejce.

Elektrická a elektronická zařízení

Staré nebo nepoužívané elektrospotřebiče, elektronika, chladicí zařízení. Sběrný dvůr. Po de-

montáži využití jednotlivých materiálu pro další výrobu. Opět platí možnost zpětného odběru u je-

jich prodejce.

Provozní doba sběrného dvora:

Areál bývalého vojenského monobloku

středa 13.00 - l7.00 hod.

sobota 8.00 - 12.00 hod.

Novinka!

Pro nadcházející vegetační sezonu od 1. 4. 2011 do 30. 11. 2011 připravila fi rma OZO Ostrava 

s.r.o. pro naše občany novou placenou službu – pravidelný svoz biologicky rozložitelného odpadu 

ze zahrádek (tráva, listí a spadané ovoce). Nepatří sem kuchyňský odpad!

Zájemci, který uzavře s fi rmou samostatnou smlouvu, bude k domu přistavena speciální hnědá 

nádoba na bioodpad o objemu 120 nebo 240 litrů. Nádoba je odvětraná, aby v ní odpad ze zeleně 

nezahníval a nepáchl. Svoz odpadu ze zeleně bude probíhat 1x za 14 dní, je možno uzavřít smlouvu 

i jen na jednotlivé měsíce.

Cena služby vč. DPH činí:

popelnice 120 l 80,- Kč/měsíc

popelnice 240 l 95,- Kč/měsíc

Zájemci o tuto službu se mohou hlásit na obecním úřadě.

Přehled množství vyprodukovaného komunálního odpadu v obci za 
posledních pět let.

Sběrný dvůr 2006 (t) 2007 (t) 2008 (t) 2009 (t) 2010 (t)

Pneumatiky 3,17 4,41 10,2 4,52 8,13

Barvy, lepidla 2,85 3,05 1,7 1,3 4,32

Elektro spotřebiče 0,139 4,82 4,84 9,97 11,37

Spalitelný odpad 19,28 7,3 7,2 14,11 18,42

Objemný odpad 106,87 102,81 120,79 125,11 123,68

Kontejnery v obci

Papír, lepenka 17,93 18,52 8,8 1,36 15,29

Sklo 16,89 28,08 24,45 24,16 23,11

Plasty 12,37 18,08 26,37 25,44 30,85

Popelnice občanů 549,23 466,45 588,1 625,55 593,36

Celkem za rok (t) 728,73 653,52 792,45 831,52 828,53

V současné době, v lokalitě pod sídlem OÚ, také probíhá výstavba gabionových zdí na pravém 

břehu, umožňující vybudování trvalého sjezdu do koryta toku, v budoucnu sloužícímu k provádění 

pravidelné údržby správcem toku. 

V závislosti na povětrnostních a technologických podmínkách budou rovněž pokračovat práce 

na výstavbě ochranných hrází, včetně jejich dokončení vegetačním opevněním, tj. ohumusováním 

a osetím travním semenem, a na výstavbě přeložky vodního toku -  nově tvarovaného koryta toku 

na území CHKO v souvislosti s problematikou sesuvného území.

Pro jarní období se aktuálně připravuje provedení první etapy výsadby náhradní zeleně - dle 

požadavků obce Stará Ves a orgánů ochrany přírody a krajiny. 

Stromová výsadba ve vhodné druhové skladbě bude místy doprovázena keřovou výsadbou 

a vhodným ozeleněním nově vybudovaných betonových zídek.

Dokončení celé stavby je plánováno na podzim roku 2011.

V Ostravě, 3. 3. 2011

Helena Musilová, investiční odbor

Povodí Odry, státní podnik

Nakládání s komunálním odpadem

Separace komunálního odpadu je v dnešní době neodmyslitelnou součástí odpadového hospo-

dářství každé moderní obce. Pro Starou Ves zajišťuje tyto služby fi rma OZO Ostrava, s.r.o., roční 

poplatek činí bez ohledu na množství odpadu 480 Kč na jednoho občana. Rozsah služeb se postup-

ně rozšiřuje, příslibem do budoucna by ze strany občanů mělo být současné zapojení školních dětí 

do třídění odpadu pomocí oddílných sběrných košů na chodbách školy. 

Jistě nezaškodí připomenout některé zásady sběru a třídění odpadu.

Směsný komunální odpad

Odpad z běžného chodu domácnosti mimo separované složky. Ukládá se do popelnic a kontej-

nerů s následným odvozem na zabezpečenou skládku.

Separovaný odpad - sklo

Skleněné láhve, nádoby, okenní sklo, střepy. Ukládá se do zelených kontejnerů ve tvaru zvonu. 

Nepatří sem porcelán, keramika, zrcadla, automobilová skla, skla zpevněná drátem! Po vytřídění na 

lince podle barev slouží k výrobě nového skla.

Separovaný odpad – papír

Papír, časopisy, noviny, kartony. Odběr ve sběrně Nepraš.  Po vytřídění na lince - výroba recyk-

lovaného papíru.

Separovaný odpad – plasty + nápojové kartony

PET lahve, plastové nádoby, kelímky, fólie a sáčky, polystyren, krabice od mléka, džusů a krabice 

od podobných potravinářských výrobků, kovové obaly (konzervy), obaly od kosmetických sprejů 

(kovové i plastové). Ukládá se do žlutých kontejnerů. Nepatří sem výrobky z PVC!  PET láhve a další 

duté obaly je třeba před vyhozením zmáčknout nebo sešlápnout pro maximální využití kapacity 

kontejneru, konzervy opláchnout. Po vytřídění na lince slouží pro výrobu umělých vláken, nových 

PET láhví, recyklovaného papíru, stavebních lisovaných desek a dalších výrobků.

Objemný odpad

Nábytek, koberce, matrace, textil. Sběrný dvůr. Vytřídění využitelných složek (železo, dřevo, 

plasty, karton) pro další výrobu.
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Celkové náklady (Kč) 1.856.860,- 1.829.226,- 1.830.766,- 2.010.066,- 1.994.995,-

Platby občanů (Kč) 1.221.480,- 1.167.734,- 1.145.912,- 1.182.835,- 1.184.404,-

Příjem za tříděný 

odpad (EKO-KOM)
75.139,- 72.501,- 191.123,- 97.560,- 185.097,-

Ztráta dotovaná z 

rozpočtu obce (Kč)
-560.241,- -588.991,- -493.731,- -729.671,- -625.494,-

Závěrem je třeba říci, že ekonomická bilance nákladů spojených s  likvidací komunálního od-

padu není uspokojivá, jak je patrné z přiložené tabulky. Uvědomme si, že více než 600.000 Kč, 

vložených v loňském roce obcí do systému nakládání s odpady, je částka velmi vysoká. Obec musí 

vyrovnat ztrátu mezi skutečným odběrem a výší poplatku od občanů, odvádí jakousi „daň za čis-

totu obce“. Kde se dá ušetřit? Na prvním místě snížením množství netříděného odpadu. Tříděním 

plastů a skla do barevných kontejnerů totiž naopak získáváme od společnosti EKO-KOM odměnu, 

která snižuje celkovou ztrátu dotovanou z obecního rozpočtu. Přestože se tato částka v porovnání 

let 2009/2010 téměř zdvojnásobila (naopak nedosáhla hodnoty z r. 2008), je pořád co zlepšovat. 

Dokládá to i srovnání s vyspělejšími státy Evropy. Zatímco Česká republika recykluje průměrně jen 

asi 16 % komunálního odpadu, v Rakousku nebo Německu je to přes 50 %.

Za komisi životního prostředí Slavoj Palička, Jaroslav Dorotík

Zprávy ze staroveské školy

Pololetí je za námi, udělili jsme tresty, ale i pochvaly (těch bylo podstatně víc), rozdali dětem 

výpis vysvědčení se známkami tu lepšími, tu horšími, prostě nic, co by se vymykalo normálu v dob-

rém i špatném slova smyslu. V poměrně pěkném počasí jsme strávili jarní prázdniny a za námi je 

i Jarní společenský večírek, jako vždy pohodový a příjemný. Souběžně s  tím proběhla a probíhá 

řada školních i mimoškolních akcí. Pro podrobnější informace spolu s fotodokumentací opravdu 

stačí, když si na internetu odkliknete naši staronovou webovou stránku www.zs-staravesno.cz , ale 

k ní se ještě dostanu.  

V projektu Comenius hostila v  listopadu naše škola zástupce evropských škol, v únoru byla naše 

reprezentativní čtyřka ve Španělsku a v květnu bychom se měli naposledy setkat v Německu a celý 

projekt písemně vyhodnotit, zdokumentovat a vyúčtovat. 

S partnerskou školou v Rakové jsme vloni u nás strávili krásný adventní den, s koncerty, tvo-

řivými dílnami, „zumbou“, společným setkáním kantorů, které je vždy milé a bezprostřední. A 

v dalších aktivitách budeme pokračovat i letos v rámci přeshraničních projektů. 

K zápisu do I. ročníku přišlo 27 dětí, z toho jsou 3 žádosti o odklad povinné školní docházky. Děti 

v různých sestavách a ročnících absolvovaly – XIXA Sudoku, školní kolo olympiády v ČJ, recitační 

soutěže školní a obvodní, lyžařský výcvik, Biologickou olympiádu, Pythagoriádu, Matematického 

klokana, sérii sportovních a kulturních akcí, různá vystoupení staroveským spolkům a připravena 

je řada dalších soutěží sportovních, odborných, hudebních. Mateřinka má za sebou lyžařský vý-

cvik, řadu vystoupení a jiných kulturních pořadů a aktivit a rovněž se připravuje na zápis. 

Denně si ráno kontrolujeme úroveň emisí, abychom moc nevětrali a moc nevycházeli a na mini-

mum tak omezili výskyt respiračních onemocnění.  Pravidelně s větším či menším úspěchem boju-

jeme s pedikulózou, což je odborný název pro veš dětskou, ale bez osobní odpovědnosti některých 

rodičů je to boj marný a vyčerpávající.  

Vzpomínal jsem už, že se naše škola zařadila do projektu EU Peníze školám. Projekt byl podán 

správně a výsledkem je přínos ve výši 1,2 mil. Kč. Prioritou jsou kompletní výměna učebny infor-

matiky, pořízení interaktivních tabulí a začlenění toho všeho do výuky. První část prostředků už 

přišla před Vánoci a za ni jsme pořídili dvě interaktivní tabule a zaplatili výměnu učebny informa-

tiky. Zde už jdeme do fi niše, probíhá zkušební provoz, vychytávají se poslední mušky a slavnost-

ní přestřižení pásky je za dveřmi. S touto inovací je spojena i řada změn a vylepšení, tedy včetně 

drobné změny webové adresy. Věříme, že na podzim dorazí zbytek částky EU Peníze školám, aby-

chom opět mohli dokoupit zbytek potřebné techniky, vypracovat monitorovací zprávy, vyúčtovat. 

Za celou tuto částku ale musí učitelé naší školy vypracovat více než 700 DUM – digitálních učeb-

ních materiálů, které musí být digitálně archivovány, ve vyučovacích hodinách odučeny a červeně 

v třídních knihách označeny pro všechny možné kontrolní orgány. 

Takže činíme vše pro to, aby naši žáci v ničem nezaostávali a zkusili si pokud možno vše, co hýbe 

současným moderním školstvím a má sloužit k rozvoji této mladé generace. Držte nám i sobě pal-

ce, protože to budou ti, kteří …

A ostatní si už v současné probíhající důchodové reformě jistě domyslíte sami.

Krásné jarní dny a blížící se veselé Velikonoce přeje Mgr. Pavel Plečka, ředitel školy, spolu s ce-

lým týmem spolupracovníků základní a mateřské školy.

Blížíme se do fi nále

Zdravíme všechny zájemce o dění ve škole a příznivce naší školy. Náš projekt Comenius, o kte-

rém jste se mohli dočíst v předchozích číslech zpravodaje, se pomalu blíží ke konci. Absolvovali 

jsme předposlední setkání ve Španělsku, kde jsme dokončili celou mandalu z obrázků. Tuto man-

dalu máme připevněnou na chodbě školy směrem k ředitelně. Všichni si ji můžete prohlédnout 

společně s fotografi emi z jednotlivých setkání při blížících se třídních schůzkách a školní výstavě 

prací žáků. Celý výtvor zabral stěnu po celé její výšce a myslíme si, že ukončení právě příslušnou 

barvou je nádherné. 

Španělské setkání v krásném andaluském městečku Granada proběhlo v únoru. Při práci na se-

stavování mandaly nám pomáhaly děti zdejší školy, které byly velmi vstřícné, trošku stydlivé, ale 

snažily se domluvit. Počasí bylo nádherné a my byli opět překvapeni některými aktivitami španěl-

ských školáků. Jejich trávení přestávek venku bez dozoru dospělých osob, hry, představení o Zemi 

apod. Zároveň jsme se dohodli na posledních činnostech, které se vážou k našemu projektu, a tím 

je slovníček pocitů a barev. Ten si přivezeme do Německa v květnu, na naše poslední setkání, kde 

si slovníčky vzájemně vyměníme. Jsme zvědaví na rozdíly vnímání barev dětmi jednotlivých zemí 

a jejich vyjádření. 

Jak jsem již v úvodu připomenula, projekt se blíží ke konci, což nás velmi mrzí, protože setkání s 

tak úžasnými a vstřícnými lidmi, komunikace v anglickém jazyce, nové poznávání způsobu výuky 

v cizině a způsob, jak jsme se dokázali na spoustě věcí domluvit, to vše bylo úžasné. Jen doufáme, 

že se nám podaří dohodnout, sestavit a získat další projekt, se kterým bychom navázali na naše 

vybudovaná partnerství s kolegy z Německa, Anglie a Španělska.

Mgr. Hana Cholevová
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Rodinné centrum Starovjáček

Milé maminky, tatínkové, babičky, dědečkové a hlavně děti,

je mi velikou ctí vás informovat o nově vzniklém občanském sdružení v naší obci, nesoucím 

název RODINNÉ CENTRUM STAROVJÁČEK

Jak jsme vznikli?

V měsíci lednu se několik maminek sešlo na první schůzce. Většina z nás se nikdy předtím ne-

viděla a neznala, spojovala nás však společná myšlenka, a to založit příjemné místo pro rodiče 

a jejich děti kojeneckého, batolecího a předškolního věku. V tu chvíli jsme ještě nevěděly, jak vše 

potřebné zařídit. Měly jsme však to nejdůležitější do začátků -  chuť, elán a spoustu energie. Během 

ledna a února jsme se mnohokrát sešly, mnohokrát si napsaly e-mail či si zavolaly. Postupně tedy 

vznikala základní vize rodinného centra.

Proběhlo několik jednání s Obecním úřadem ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, který nám zdarma 

poskytl doposud nevyužité prostory v budově MŠ. Také základní a mateřská škola nám vyšla vstříc 

a nabídla nám možnost trávit čas v tělocvičně u mateřské školky, kterou můžeme v rámci programu 

v RC navštěvovat. Tímto chceme zároveň velice poděkovat za vstřícnost a podporu jak OÚ, tak 

zástupcům ZŠ a MŠ.

V těchto dnech jsme již vše dokončily a naše centrum jsme slavnostně otevřely 21. 3. 2011. Rády 

v něm přivítáme všechny rodiče a jejich děti.

Co je naším cílem?

-  vybudovat a provozovat rodinné centrum pro děti občanů Staré Vsi a Košatky, které bude zaří-

zením sociální prevence pro rodiny s dětmi.

-  napomáhat zlepšení společenského postavení matek (popř. otců) na rodičovské dovolené

-  pomáhat rodičům aktivně prožít čas se svými dětmi

-  podporovat harmonický, všestranný vývoj osobnosti dětí kojeneckého až předškolního věku

-  začleňovat děti do dětského kolektivu, napomáhat při začlenění zdravotně či sociálně handica-

povaných dětí

-  zprostředkovávat poznatky o výchově, zdraví, vzdělávání a psychologii.

Co nabízíme dětem?

-  vybavenou hernu

-  pohybové aktivity 

-  hudební aktivity

-  výtvarné aktivity

-  výlety (zoologická zahrada, bazén …)

Co nabízíme maminkám, popř. tatínkům?

-  možnost rozšíření jazykových dovedností (jazyk anglický)

-  setkání s lékaři, psychology, odbornými pracovníky...

-  možnost koupě a prodeje dětského oblečení, dětských pomůcek v naší burze

-  semináře zprostředkované naším občanským sdružením

Jak často se budeme scházet?

pondělí  9:00 – 11:00 (děti ve věku 0 – 4 roky)

čtvrtek 9:00 – 11:00 (děti ve věku 0 – 4 roky)

čtvrtek 16:00 – 18:00 (děti ve věku 4 – 6 let)

Kdo vlastně jsme?

Maminky, které mají zájem vybudovat rodinné centrum pro děti občanů Staré Vsi a Košatky 

a aktivně se podílet na jeho provozu.

Jmenovitě?

Adéla Adamusová, Hana Šíchová, Kamila Pavelková, Irena Kupková, Lucie Buchtová, Monika 

Štegnerová, Denisa Sopuchová, Michaela Pavlasková, Lucie Selcová, Darja Hamalová a Kateřina 

Pilňáčková.

Kdo nás podpořil, komu chceme poděkovat?

-  Obecní úřad Stará Ves nad Ondřejnicí - přispěl částkou 9.000,- Kč na nákup koberce a hlavně 

zdarma poskytl prostory v budově MŠ

-   RJ Best s.r.o., Jan Marie 642/8, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava - paní Jarmila Dostálová při-

spěla částkou 10.000,- Kč na nákup bazénku na kuličky, kuliček a hraček

-  Potraviny Marie Tylečková, Stará Ves - paní Tylečková věnovala úklidové prostředky a další 

potřebné produkty ze svého obchodu

-  paní Jaroslava Máchová, Stará Ves - přispěla částkou 2.000,- Kč na nákup skluzavky

-  paní Pavlína Rechtíková, Krmelín www.pavlina.rechtik.cz- zdarma vytvořila logo, věnovala 

obrázky ze své dílny, dále gauč a poličku

-  pan Jaroslav Kubala, Stará Ves - zdarma vytvořil projektovou dokumentaci pro výrobu nábytku 

interiéru

-  pan Miroslav Pavlasek, Stará Ves - bez nároku na honorář za práci vyrobil nábytek interiéru

-  Pekařství Šeděnka, Stará Ves – paní Petra Šeděnková nám věnovala chutné občerstvení k naše-

mu slavnostnímu otevření

-  maminky a tatínkové Staré Vsi a Košatky - darovali hračky v rámci sbírkové akce.

Nemůžeme zapomenout poděkovat také dobrovolníkům z řad našich rodinných příslušníků, 

zejména z mužské části, kteří pomáhali přivrtat poličky, pokládat koberec a další tyto práce a hlav-

ně tolerovat to, že jsme svou energii v poslední době věnovaly především rodinnému centru a ne 

jim. Dále bych ráda poděkovala všem maminkám z RC Starovjáček za obětavost, trpělivost, pevné 

nervy při řešení složitých úkolů spojených se založením RC a sháněním sponzorů, dále za veškeré 

úklidové práce, nakupování, zařizování všeho možného, a také za dary do RC, vymýšlení, malová-

ní, šití a ještě za mnoho dalších věcí, které dělají dobrovolně, ve svém volném čase a bez nároku na 

honorář.

Více informací najdete na http://starovjacek.webnode.

Za Starovjáček maminka Adéla Adamusová :-)

120. výročí návštěvy Leoše Janáčka v Košatce

Světově uznávaný hudební skladatel Leoš Janáček byl známý tím, že inspiraci pro své skladby 

často čerpal v okolí své rodné vesnice Hukvaldy. Procházel různé vesnice a sbíral lidové hudební 

motivy a popěvky, které později použil ve svých hudebních dílech. Z vyprávění a vzpomínek bý-

valých košateckých občanů předávaných z generace na generaci vyplynulo, že na svých cestách za 

kulturou a poznáním navštěvoval Leoš Janáček i bývalou hospodu u Mikesky v Košatce. Říká se, že 

„na každém šprochu pravdy trochu“, a proto jsem se rozhodl tyto vzpomínky ověřit. A kupodivu se 

podařilo najít jedinečný a unikátní dokument, který tyto pověsti plně potvrzuje, v Památníku Leo-
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še Janáčka na Hukvaldech. Je zajímavé si všimnout nejen bezprostředního popisu a účelu samotné 

návštěvy, ale i dobových údajů vztažených k obci Košatka.

Košatka nad Odrou

Košatka nad Odrou vznikla v roce 1923 spojením samostatných obcí Velká Košátka a Malá Ko-

šátka. Obec leží v severním cípu SO Příbor v nadmořské výšce 223 m. Velká Košátka ležela na 

pravém břehu Odry, Malá Košátka na levém břehu Lubiny – nedaleko jejího soutoku s Odrou. 

Vznikla jako osada obce Velká Košátka a v roce 1900 měla 35 domů a 251 obyvatel, obě Košátky 

měly společně 75 domů a 610 obyvatel české národnosti a katolického vyznání. Hlavní činností 

obyvatel bylo zemědělství. Samostatná škola tu byla zřízena v roce 1871 a na přelomu století ji 

tvořily dvě třídy.

Janáčkova návštěva v Košatce se uskutečnila bez předchozích příprav v létě roku 1891. Cimbali-

sta Jiří Mikeska mu tehdy přehrál několik čísel tanečního repertoáru a vyprávěl o vyučování mla-

dých cimbalistů v okolí. Janáček se o něm vyjádřil na stránkách studie Osnovy hudební lidových 

tanců na Moravě: „Mikeska z Košatky na Odře, též si navzpomínal starodávných. Cimbál u něho 

leží na čestném místě, vždy na stole. Rád dosud zahraje svým hostům v hostinci.“ Také později ko-

mentoval jeho tóniny: „Mikeska z Vratimova, naposledy v Košatce, hrával v D tvrdém i měkkém.“ 

Obvyklý nákres hudebního nástroje v materiálech nenajdeme, avšak v původním archívu Pvms se 

dochovala fotografi e, která je popsána jako snímek cimbálu z Košatky.

A co konkrétního si např. Leoš Janáček v Košatce zapsal?

„Sběr Košatka – 1891, červenec, srpen

Zaznamenané písně a tance:

Ach, těžky je, těžky, ten kameň mlynsky – starodávný

Již všecky sirotky na vojnu pobrali

Sem, sem, sem já rád, že mi roste vinohrad  

a tanec polka.“

Janáček se hodlal k Mikeskovi opětovně podívat, o čemž se zmínil i v žádosti adresované ČAV 

17. listopadu 1891. „Překvapil jsem již letos cimbalistu Mikesku v Košatce i slíbil mi, že si „navzpo-

mína“ a připraví do mé příští návštěvy starých tanců a písní.“ O případném návratu ale nemáme 

žádné důkazy.

Jiří Mikeska se narodil 21. dubna 1828 ve Vratimově jako syn chalupníka Josefa Mikesky a jeho 

ženy Kateřiny, roz. Válkové. Nejprve měl hospůdku ve svém rodišti a tam si také ponechal domov-

ské právo, když se kolem roku 1890 přestěhoval do Malé Košatky. Koupil si tu malou zděnou hos-

podu, které se říkalo „Pindula“. Živnost hospodskou uváděl jako vedlejší povolání. Hlavní obživu 

přinášelo polní hospodářství, se kterým pomáhali žena Jenovéfa (nar. 1839 v Bludovicích) a děti 

narozené ve Vratimově: Adolf (nar. 1871) a Františka (nar. 1875). V Košatce Mikeska prožil posled-

ní léta svého života, která mu ztrpčovala vleklá ledvinová choroba. Zemřel 19. dubna 1903 a byl 

pochován na hřbitově v sousední Staré Vsi. V době Janáčkovy návštěvy jeho věk ještě nedosahoval 

70 let, jak o tom psal skladatel ve zmíněné žádosti o fi nanční podporu na sběratelskou činnost.

J. Nelhýblovi se podařilo zjistit od pamětníků, že Mikeska byl střední zavalité postavy, nosil vou-

sy a oblékal se „po městsku“. Hrával prý tak, že sloku vyklepal na cimbále a pak ji teprve zpíval. 

Kapela v té době v Košatce nebyla.

Tolik z historické návštěvy hudebního skladatele Leoše Janáčka v Košatce.

Zdroj: Jarmila Procházková - „Janáčkovy záznamy hudebního a tanečního folklóru“, str. 127

Památník Leoše Janáčka v Hukvaldech

Na závěr ještě zbývá doplnit. Hospoda u Mikesky, tzv. „Pindula“, v Košatce není v provozu již 

pěknou řádku let. Nicméně původní chalupa, kde byla tato hospoda v provozu, je sice poněkud 

zrenovována od poslední návštěvy Leoše Janáčka, ale je to pořád ta stejná chalupa, kterou před lety 

kupoval pan Jiří Mikeska. Můžeme ji vidět u hlavní silnice procházející Košatkou a je registrována 

pod č. p. 46.     Ing. Milan Hrabovský, Košatka            

Kytička Elišce Krejčíčkové

Na začátku měsíce května oslaví své významné životní jubileum paní Eliška Krejčíčková, jejíž ži-

vot je po mnoho let spjatý také s životem naší obce. Před čtyřiceti lety přišla do staroveské základní 

školy jako učitelka matematiky a zeměpisu, ale do srdcí svých žáků i ostatních příznivců se vepsala 

nejvíce jako zakladatelka dětského folklorního souboru Ondřejnica. Časem, když děti rostly a stár-

ly, začala v souboru působit i skupina dospělých zpěváků a tanečníků, ze které je dnes tak zvaný 

„pozdní sběr“. Ani padesátníci si už nedovedou život bez lidové písně a lidového zpěvu představit. 

Z původně dětského souboru se stal soubor, se kterým se už diváci seznámili v celé republice a také 

v mnoha cizích zemích.

Před osmi lety byla paní Eliška Krejčíčková také zakladatelkou festivalu Poodří Františka Lýska, 

který probíhá vždy od dubna do června ve třech obcích spjatých s životem tohoto zakladatele mo-

derního dětského sborového zpěvu – v Proskovicích, Staré Vsi nad Ondřejnicí a Jistebníku. Spolu 

s pěveckými sbory každoročně v šesti festivalových dnech vystupují v uvedených obcích i folklór-

ní soubory, protože František Lýsek byl i sběratelem lašských lidových písní, z jeho odkazu čerpá 

i soubor Ondřejnica.

Ale dejme nyní slovo paní Elišce a jejímu vyznání:

„Můj domov je tady u nás, na Lašsku. Tady jsem se narodila a vyrůstala v rodinném prostředí, 

které určitě ovlivnilo můj vztah k tradicím, poznávání života předků, jejich písní a tanců a všeho 

ostatního, co jejich život naplňovalo a utvářelo. Vedle rodiny každého z nás modeluje škola, přesně-

ji učitelé, kterým jsme ochotni naslouchat. To vše jen shrnuje mé dílčí vzpomínky na písničky, které 

jsem doma nebo ve škole zpívala, na mé první otázky, jak se kdysi u nás tancovalo.

Svůj zájem o folklorní dědictví našeho regionu jsem se rozhodla zúročit vedením souborů. Zvo-

lila jsem si obtížnou cestu a ráda využívám této příležitosti, abych poděkovala všem, kteří mě po ní 

vedli, pomáhali mi svými radami, kritickými připomínkami nebo svou přímou činností. Nejdříve 

to bylo v mé rodné Staré Bělé a od sedmdesátých let v sousední Staré Vsi nad Ondřejnicí. 

Už ani nespočítám, kolik dětí a mladých lidí jsem za ta léta poznala. Kolik písní a tanců, říkanek 

jsem je naučila, kolik času jsem tomu věnovala. Ale nebyl to čas promarněný. Byla jsem obohace-

na. To bohatství není na kontech bankovních domů. To naše folklorní bohatství je i v setkáních 

s dobrými a moudrými lidmi, v nových přátelstvích, ale především v tom, co rádi a pro radost 

rozdáváme druhým.

Přemýšlím, jestli se mi podařilo naplnit něco z odkazu Leoše Janáčka. Z vlastního nitra jsem 

rostla. Bylo však mnoho těch, kteří mi v tom růstu pomáhali. Plahočila, nebo neplahočila jsem se za 

uznáním? Uznání přece každého potěší. Jenže k tomu člověk potřebuje, aby ho občas někdo praštil 
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rituál. Sami víte, že se křtí ledacos: kniha, DVD, loď, auto či narozené zvíře v ZOO. Jde o znevážení 

samotného křestního obřadu církve. Není málo občanů, kteří v mládí či dospělosti přijali svátost 

křtu. Když se ptáme na důvody, proč pokřtít, jsou různé: byla jsem také pokřtěna, chci to pro své 

dítě, někdo touží zajistit lepší budoucnost apod. Víme, že budoucnost si nemůžeme zajistit do-

předu. A přesto tu nějaká taková jistota existuje. Tou je účast na životě Božím. Naplnit svůj život 

v Božím království. Bránou a startem k tomuto cíli je právě svátost křtu.

Křtí se vodou. To je znamení. Duch svatý uskutečňuje toto obdarování. Z vody a z Ducha sv. se 

člověk rodí k novému životu. Člověk před vodou neuteče, sami to známe, když se rozvodní řeka 

Ondřejnice. Voda je symbolem smrti i života. Naopak bez vody nemůže nic živého existovat. I člo-

věk sám je z 80 % voda. Je to tedy výmluvný symbol. Ve křtu odumíráme starému způsobu života 

a rodíme se k novému životu v Bohu.

Prvotní církev zřejmě věděla, jak nadchnout pro život s Ježíšem. Ve smýšlení antické společnosti 

bylo mnoho her, soubojů a zápasů. Člověk, který toužil žít dle učení Krista, byl přijat za katechu-

mena a posléze vyučen podle evangelia. Tito lidé zvláště o Velikonocích přijímají křest. Křest se 

provádí trojím politím vodou, nebo v prvotní církvi dokonce trojím ponořením. Horníci, kteří byli 

v Chile uvízlí týdny pod zemí, se obrátili a 21 z nich přijalo křest v řece Jordánu ve Svaté zemi. Toto 

místo je výmluvné, protože zde byl pokřtěn sám Ježíš.

Křtem se stáváme Božími dětmi, Božími přáteli, Božími vyvolenými, a proto si máme „užívat“ 

této hodnoty, kterou v Božích očích máme. Máme velikou hodnotu! Jsme děti, děti nebeského 

Otce. Myslím si, že stojí za to oprášit život ze křtu svatého, uvědomit si, co jsem v dětství přijal, 

anebo, kdo ještě nepoznal Ježíše, má možnost být vyučen a přijmout křest. 

Velikonoční obřady nám nabízejí prožít, obnovit tyto skutečnosti. Každý rok se na ně těším. Na 

nové lidi, které potkávám, na slavení Boží přítomnosti mezi námi. Přeji Vám vyrovnanost v životě, 

sílu v nejistotách a vyprošuji milost Boží každému z vás. Požehnané Velikonoce. O. Kamil

Svátost smíření – rozhovor s knězem v kostele ve Staré Vsi n/O.: 

V sobotu 16. 4. 2011 

16.30 hod. – kající bohoslužba (příprava ke svátosti smíření)

17.00 - 18.00 hod. svátost smíření – bude možnost setkání s cizím zpovědníkem

Bohoslužby o Velikonocích

Květná neděle 17. 4.:

10.25 průvod od kříže u fary (svěcení ratolestí) + bohoslužba + pašije v kostele

 V 16.00 hod. od fary vyjde průvod k novému kříži na Delfi nce – směr k Černému lesu. Okolo 

16.30 hod. bude požehnání nového kříže. Po společné modlitbě malé občerstvení. Zveme všech-

ny turisty, přátelé Božích muk a dědictví obce. 

Zelený čtvrtek - 21. 4.:

 Mše svatá na památku ustanovení Večeře Páně – 18.00 hodin s umýváním nohou 12 mužům, jak 

to dělal Ježíš učedníkům + bdění v Getsemanské zahradě po mši svaté

Velký pátek - 22. 4.: den půstu, zřeknutí se ve prospěch Boha či bližního 

Křížová cesta  - 17.30 hodin

Velkopáteční obřady  - 18.00 hodin

Bílá sobota - 23. 4.:

Ranní chvály + četba Písma svatého v kostele v 8.00 hod.

Bdění u Božího hrobu od 8.30 do 16.00 hodin

přes prsty. Ta rána bolí, ale očišťuje. Člověk se zvedá a zase lopotí. Za uznáním? Za svým cílem…? 

Za tím, co má rád.“ (převzato s časopisu Folklor)

Co popřát paní Elišce do dalších let? Ať jsou to léta plná síly a chuti do práce, i když radost z této 

práce je spojena se sebeobětováním. Přejeme jí ještě mnoho tvůrčích nápadů, kterými inspiruje 

všechny kolem sebe. 

„Vim ja zahradečku překrasnu,

kolem dokolečka pletenu

a v te zahradce

rozmaryn rosce

pěkně zeleny.“

(zapsal F. Lýsek v Petřvaldě v roce 1938)

Rozmarýn, růže, karafi áty a mnoho dalšího kvítí do kytice paní Elišce Krejčíčkové 

posílá kulturní komise při OÚ ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.

Klub důchodců se baví

V předchozích vydáních zpravodaje jsme se snažili čtenářům přiblížit, jak se bavíme v Klubu 

důchodců. Aby byl výčet našich zábav úplný, musíme se vrátit na závěr loňského roku. Jako každo-

ročně zavítal počátkem prosince mezi nás Mikuláš v doprovodu čerta i anděla. Putování současnou 

Starou Vsí bylo pro ně příliš obtížné a namáhavé. Přivedli si proto s sebou mladší pomocníky – 

děvčata z 9. třídy základní školy – Simonu Holubovou, Lucku Podešvovou a Káju Štulíkovou. Ti 

nadělovali dárečky a jejich vstup přinesl osvěžení do celého večera. A po nadílce následovalo tolik 

očekávané taneční veselí. V předvečer silvestrovské noci proběhl náš klubový Silvestr nanečisto. 

Opět jsme spojili svůj smysl pro humor, recesi i to, že se chceme a umíme bavit. V krátké scénce 

jsme se vrátili ke všemu, co nás v průběhu roku potkalo. Připomněli jsme si naše, jak my říkáme, 

tradiční posezení, vycházky, zájezdy, besedy, dokonce i členskou schůzi a všechny taneční zába-

vy. Všichni účinkující přistoupili ke své roli více než zodpovědně. Jednotlivé výstupy vyvolávaly 

u všech hostů v sále bouře smíchu. Největší ohlas, soudě dle délky potlesku, sklidil Oldřich Jančák 

jako účastník výletu na kolech na tvarůžky a přísný policista Mira Hložanka. Nelze opomenout 

ani předání vlády „Starého roku“, Franty Hrubeše, svému nástupci, Zuzce Petrovské. Následovalo 

vyvrcholení celého večera. Půlnoční přípitek, vzájemná přání, muzika, zpěv, tanec. Proběhl další 

pohodový večer. U někoho naše snažení vyvolává rozpačitý úsměv na tváři. Nám to ale nevadí. 

Bavíme se rádi a o to přece jde. Máme za sebou již další úspěšné chování basy a připravujeme veli-

konoční zábavu. Srdečně zveme. Irena Polášková, Marcela Tylečková

Velikonoční svátky 2011

Vstoupili jsme do přípravného roku na velké jubileum, 1150. výročí od příchodu sv. Cyrila a Me-

toděje na Moravu, které oslavíme v roce 2013. Na takovéto jubileum je potřeba se připravit. Naší 

biskupové Čech a Moravy se rozhodli věnovat přípravné období třem iniciačním svátostem – svá-

tosti Křtu (2011), svátosti Biřmování (2012) a svátosti Eucharistie (2013).

O letošních Velikonocích si chceme nově uvědomit svoji křestní identitu. Křest, to není pouhý 
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Oslava Kristova vzkříšení – 20.00 hodin (největší událost v křesťanství), posezení a pohoštění na 

faře

Slavnost Zmrtvýchvstání - 24. 4.:

Slavnostní bohoslužba - 10.30 hodin + žehnání velikonočních pokrmů (přineste beránky, veli-

konoční pokrmy, vejce apod.) 

Slavnostní Nešpory + svátostné Požehnání – 18.00 hodin

Velikonoční pondělí - 25.4.: 

Mše svatá – 8.00 hodin

Změny u staroveských rybářů

Letošní členská schůze místní organizace Českého rybářského svazu ve Staré Vsi n. O. proběhla 26. 

3. 2011 v hale TJ Stará Ves. Chtěli bychom se ale ještě vrátit k té loňské. Na ní byl zvolen nový výbor 

a dozorčí komise MO ČRS v následující sestavě: 

předseda, hospodář, statutární zástupce  Mgr. Vladimír Pavlosek 

jednatel, statutární zástupce    Ing. Luděk Palička

místopředseda     Ing. Dalibor Tyleček

zástupce hospodáře    Jakub Vávra

pokladník     Ing. Oldřich Brus 

ekonom      Ing. Renáta Tylečková

vedoucí mládeže     Zbyněk Kratochvíl

zástupce vedoucího mládeže   Miloslav Kratochvíl

rybniční hospodář Stará Ves n. O.   Břetislav Suchý

rybniční hospodář Proskovice   Ing. Václav Malínský

rybniční hospodář Trnávka    Ing. Oldřich Brus

rybniční hospodář Brušperk   Milan Havránek

rybniční hospodář Vaňkův rybník   Ing. Dalibor Tyleček

rybniční hospodář „chovné potoky“   Jakub Vávra

autoprovoz     Petr Palagyi

údržba el. agregátů    Ing. Oldřich Brus

údržba pomůcek pro výlovy    Jaromír Šimečka

kronika, propagace    Miloslav Kratochvíl

další člen výboru     Vlastimil Klímek

vedoucí rybářské stráže    Jakub Vávra

Na členské schůzi v roce 2010 byli navrženi a poté konferencí zástupců všech místních organizací 

ČRS v kraji zvoleni delegáty republikového sněmu ČRS Ing. Palička Luděk a Mgr. Vladimír Pavlosek.

Ing. Palička byl zvolen místopředsedou Územního svazu pro severní Moravu a Slezsko.

Mgr. Pavlosek pracuje v hospodářském odboru při ÚS Ostrava.

Dozorčí komise pracuje ve složení:

předseda      Ing. Zdeněk Mikošek

další členové     Petr Palagyi, Jan Sukač

Čestným předsedou byl zvolen pan Vlastimil Blaheta a právě jemu bychom chtěli poděkovat 

a vyzvednout jeho přínos pro existenci a úspěšnou činnost naší místní organizace. Pan Vlastimil 

Blaheta pracoval ve funkci předsedy MO 30 let! Po celou dobu dovedl svým přímým a lidským 

jednáním řídit, více než sedm volebních období, kolektiv dobrovolných funkcionářů, kterých se 

za jeho předsednictví vyměnilo pár desítek. Dokázal vždy mladým poradit a ty starší usměrnit. Co 

se týká činnosti a práce místní organizace, nikdo si nedovedl a ani dnes nedovede představit, že 

by se výlovy, krmení, vysazování násad a další činnosti obešly bez jeho účasti. Jeho hlavní devízou 

vždy byla nesmírná vůle při všech akcích, které jsme v naši místní organizaci realizovali. Vlasti-

mil Blaheta stál mimo jiné za vytvořením tradice „rybích hodů“, výstavby areálu líhně a ostatních 

rybochovných zařízení a díky jemu je naše organizace hodnocena jako jedna z nejlepších v rámci 

Územního svazu pro severní Moravu a Slezsko. V prosinci loňského roku se náš čestný předseda 

dožil v záviděníhodné duševní i fyzické svěžesti 82 let. Přejeme mu ještě mnoho a mnoho let při 

chovu a lovu ryb v rybochovných zařízeních a revírech nejen naší místní organizace Českého ry-

bářského svazu ve Staré Vsi n. O. Výbor MO ČRS Stará Ves n. Ondř. 

Akce pořádané Kondorem

Jarní toulání s Kondorem – 9. dubna

Děti patří do lesa – taneční zábava s kapelami Rezon a Hec – 15. dubna (hala TJ Stará Ves)

Turistické zájezdy:

1. zájezd - sobota 16. dubna – Polsko - Beskid Žywiecki

2. zájezd - 3 dny: pátek 6. května až neděle 8. května - Rychlebské hory

3. zájezd - 2 dny: sobota 4. června a neděle 5. června - Nízké Tatry

4. zájezd - úterý 5 července – Malá nebo Velká Fatra (bude dodatečně upřesněno)

5. zájezd - 3 dny: pátek 9. září až neděle 11. září – Vysoké Tatry + Slovenský ráj

Podrobnější informace najdete na stránkách www.kondorsv.com 

Budete vysazovat angrešt?

Vedle rybízu se v zahrádkách hojně pěstuje angrešt. Má vysokou nutriční hodnotu. Plody ob-

sahují vitamíny A
1
, B

1
, B

2
 a C, minerály, vápník, fosfor a železo. Bobule angreštu mají blahodárné 

účinky na organismus, posilují cévy, snižují krevní tlak, zbavují tělo jedu a pomáhají při aterioskle-

roze.

Pěstování angreštu ohrožovala houbová choroba americké padlí angreštové. Ta dokázala při sil-

ném výskytu znehodnotit celou úrodu. Šlechtitelská stanice ve Velkých Losinách vyšlechtila nové 

odrůdy s dobrým zdravotním stavem a tolerancí ke zmíněnému padlí. Jednou z nejchutnějších od-

růd je Astrid s vínově červenými plody výborné chuti. Žluté odrůdy Skvost a Chlyso plně nahrazují 

starou odrůdu Zlatý fík – jsou sladkokyselé a lahodné i při přezrání. Zelenoplodá odrůda Mistrál 

má velké kulovité plody s hladkou slupkou s červeným tečkováním. Odrůdy Terno a Dekor vznikly 

křížením odrůdy Bílý nádherný. Plody mají sladkokyselou chuť s aromatem.

Starší odrůdy je nutno chránit přípravkem Bionan. Ten působí tak, že zmíněnou houbu obalí 

mléčnými bílkovinami a tím ji udusí. Hnědé padlí rovněž tlumíme řezem, to je jarním zkracová-

ním výhonů na jejich koncích, kde nemoc přezimuje.

Cizí odrůdy Invica, Remarka a Marlét nedosahují kvality odrůd losinských a navíc jsou drobno-

plodé. Jaroslav Folta
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Činnost TJ Sokol Košatka v roce 2010 

Každý nový rok naše organizace zahajuje tzv. Novoročním pochodem. Scházíme se vždy na 

oderském mostě, odkud vyrážíme do okolí Košatky. Tentokrát jsme se vydali směrem na Starou 

Ves, pak do Petřvaldu, Petřvaldíku a zpět do Košatky. 

V únoru pořádáme ples, na kterém v bohatém programu vystoupila břišní tanečnice Lenka Dzi-

nová z Ostravy. Vystoupení bylo opravdu na profesionální úrovni, všem se líbilo a tanečnice skli-

dila oprávněný obdiv a potlesk.

S dětmi jsme od nového roku připravovali novou pohádku o Zlatovlásce. Tu jsme poprvé před-

vedli 6. března na maškarním plese v Košatce. Maškarní plesy jsou v Košatce velice oblíbené a na-

růstající počet návštěvníků na nich je jen důkazem, že naše práce s dětmi má smysl. S pohádkou 

jsme pak rádi vystoupili v ZŠ ve Staré Vsi a ZŠ v Petřvaldě na Moravě, MŠ v Ostravě-Zábřehu a v 

ústavu pro mentálně postižené v Muglinově. Putování jsme ukončili na Staroveských obecních 

slavnostech.

V souvislosti s výstavbou nového hřiště bylo nutné v březnu na hřišti vykácet několik starých lip. 

Tyto práce provedla odborná fi rma.  Našim úkolem bylo uklidit a zpracovat ořezané větve a ostatní 

odpad, za tímto účelem proběhla brigáda. Na poslední dubnový den tradičně připravujeme pro ve-

řejnost táborák a 1. května vyrážíme na kolech na cyklistický výlet na hrad Hukvaldy a blízké okolí. 

Srpen byl ve znamení zahájení tolik očekávaných prací na rekonstrukci našeho hřiště. Na vlastní 

oči pak mohl každý sledovat, jak se naše stařičké hřiště a jeho okolí mění v moderní multifunkční 

sportoviště, které Košatka dlouho postrádala. Se začátkem zimy bylo vše hotovo, snad jen na pár 

drobností, které je nutné postupně dodělat. Kolaudace proběhla koncem prosince loňského roku.  

Vraťme se ještě k létu, kdy 1. srpna naše jednota pořádala výstup na Ondřejník, kterého se účast-

nilo 20 našich členů. Pro veselý start do nového školního roku jsme pro děti na myslivecké chatě 

uspořádali veselé ukončení prázdnin se spoustou her a zábavy nejen pro ně, ale i pro rodiče. Září je 

pak pro nás spojeno se zajištěním občerstvení na Košateckém Otomanu a koncem měsíce jsme na 

kolech vyrazili na zámek Kunín. Počasí nám přálo a to byla symbolická tečka za našimi cyklistický-

mi výlety. Počátkem října je ten správný čas na vypuštění draků na oblohu, proto jsme to 3. října s 

dětmi šli zkusit, počasí nám však nepřálo. Bylo sice krásně slunečno, ale vítr ten den odpočíval. Nám 

to však náladu nezkazilo, hezky jsme se prošli, popovídali a tento příjemný podzimní den ukončili 

nad svařáčkem a malým občerstvením. Závěr roku jsme uzavřeli turnajem ve stolním tenise.  

Naše jednota je malá, čítající 35 členů, z toho jsou 2/3 dětí, ale pořád se u nás něco děje. Budeme 

rádi, když nás na našich akcích navštívíte a podpoříte naši činnost. Děkujeme všem, kteří s námi 

spolupracují, a těšíme se v letošním roce u nás na shledanou. 

Za TJ Sokol Košatka Renáta Foltová

Sakrovec Stará Ves

Jako každý rok informuji sportovní veřejnost o průběhu sezóny staroveských futsalistů, kteří již 

třetím rokem bojují v kvalitně obsazené soutěži – Moravskoslezském krajském přeboru. Letošní se-

zona začala s ustáleným kádrem posíleným o Daniela Charváta, který společně s Petrem Musiolem 

Dětský maškarní ples s Hopsalínem

Florbalový ples

Ples Tělovýchovné jednoty Stará Ves
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Nové koryto řeky Ondřejnice

Pochování basy v Klubu důchodců

Členové Osadního výboru Košatka

Vánoční turnaj ve stolním tenisu

Dětský maškarní ples v Košatce

Vánoční turnaj ve stolním tenisu

Premiéra hry „Čert a Káča“ - košatecké děti

Přebor žen v národní házené – 3. místo
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měl stoprocentní účast na všech odehraných utkáních. Při třicetizápasovém zatížení se mužstvu 

nevyhnuly problémy se soupiskou, a to zejména vlivem zdravotních obtíží či pracovní vytíženosti. 

Pro dlouhodobé zranění chyběl celou sezonu David Bernklau. Sezonu začal Sakrovec v bráně s Pe-

trem Musiolem, který odchytal převážnou část všech utkání. Obrané řady vyztužil již zmiňovaný 

Daniel Charvát a společně s Petrem Chvostkem patřili k obranným pilířům mužstva. V útočných 

řadách se o střílení branek starali M. Hendrych (24), P. Hranický (22) a ostatní hráči více či méně 

obstarali další přísun branek. Již zmiňované výkyvy v sestavě vedly k jejímu doplňování. Postupně 

se do dresu převlékli oba trenéři D. Dvořák a J. Chvostek, kteří nejen že doplnili kádr, ale také při-

spěli svými góly do konečných statistik. V neposlední řadě musel být povolán i technický vedoucí 

mužstva Aleš Novobilský. Perličkou letošní sezóny je, že po vzoru házenkářských dynastií se v 

Sakrovci setkali na hřišti tři Chvostci, a to Jaromír, Petr, stálý člen obrany, a Tomáš, který se k muž-

stvu přidal během sezóny. Nemusím připomínat, že v Sakrovci už působí otec a syn Dvořákovi.

Výše uvedené vedlo k rozmanitosti sezóny, co se výsledků týče. Výborně odehrané zápasy střída-

la prohospodařená utkání a bodové ztráty, které nás nakonec připravily o možnost bojovat o lepší 

umístění. V konečném účtování Sakrovec Stará Ves obsadil výborné třetí místo. Je třeba sportovně 

přiznat, že na dva první celky jsme vzhledem k průběhu sezony neměli, ač jsme s oběma hráli vy-

rovnané duely a celkového vítěze, Slavii Ostrava, dokonce jednou porazili.

Sestava: brankáři T. Merta, P. Musiol, hráči O. Dvořák, D. Charvát, P. Chvostek, T. Chvostek, L. 

Kohut, D. Hrebíček, O. Gramel, M. Hendrych, P. Hranický, P. Kantor, P. Špaldoň.

Vzhledem k fi nanční náročnosti soutěže bych chtěl na závěr poděkovat sponzorům – fi rmám 

Carpenter, Hranický a TJ Stará Ves. T. Merta

Národní házená v zimní sezóně

Tak jako obvykle bych vás touto dobou rád informoval o dění v národní házené ve Staré Vsi. I 

když venku byl sníh a někdy i pořádně štiplavý mrazík, naše házená fungovala dále, a to formou 

halových turnajů. Ty byly kvalifi kací mládežnických kategorií o postup na halové mistrovství ČR 

a muži samozřejmě hráli Český pohár. A tak pojďme vše zhodnotit a dozvědět se, jaká byla vůbec 

zimní halová sezóna. Zda úspěšná, či neúspěšná?

Začněme již tradičně muži. Ti v zimním období sehráli pouze jeden turnaj, a to čtvrtfi nále Čes-

kého poháru, které hostila naše sportovní hala koncem ledna. Na naše hochy čekali celkem 4 sou-

peři: Svinov, Rokytnice, 1. NH Brno a Studénka. V prvním zápase byl naším soupeřem druholigový 

tým Studénky. V prvním poločase naši hráči prohrávali 7:4, v tom druhém se herně zlepšili, ale 

nakonec podlehli soupeři 12:11. Ve druhém vystoupení náš čekal tým Svinova. Aktuálně 2. tým 

1. ligy. V poločase naši opět prohrávali, a to 8:11. Konečný výsledek byla opět prohra o 1 branku, 

tentokrát 14:15.  Ve třetím vystoupení nás čekal tým Rokytnice a jasný cíl. Pouze v případě vítězství 

byla šance na postup do semifi nále ČP. To se nestalo. Naši muži po poločase 5:7 nakonec prohráli 

13:11 a bylo jasné, že je postup pryč. A tak poslední zápas s Brnem byl pouze povinností. I tam naši 

muži prohráli, tentokrát 10:8, a skončili na posledním 5. místě. Do semifi nále postupují Rokytnice 

a 1. NH Brno. 

Naše ženy toho stihly odehrát daleko více. Jednak listopadový turnaj ve Staré Vsi, dál také čtvrt-

fi nále Českého poháru v Náchodě a naposledy Zimní halový turnaj v Troubkách. V listopadovém 
Mezinárodní tým učitelů v Granadě

Družstvo starších žáků se svými příznivci – národní házená

Družstvo starších žákyň – národní házená
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turnaji, který pořádal náš oddíl za účasti 6 týmů (Modřany A a B, Studénka A a B, Draken Brno 

a Stará Ves) naše holky postupně porazily Studénku A 11:9, Modřany B 10:9, Studénku B 8:1, 

Draken Brno 11:10 a ve fi nále turnaje prohrály s Modřany A 7:4. Což znamená, že skončily celkově 

na pěkném 2. místě. O hodně těžší a náročnější turnaj čekal naše ženy 22. 1. v Náchodě. Bylo to 

čtvrtfi nále Českého poháru za účasti předních celků 1. ligy. Vedle vedoucí Dobrušky to byl druhý 

Krčín, dále ligový nováček z Bakova n. J. a Náchod, který hraje oblastní přebor východočeské ob-

lasti. V prvním zápase naše ženy prohrály s Náchodem po vyrovnaném zápase 19:22. Druhý zápas 

s Bakovem už byl jednoznačnější a prohra 8:14. V posledních dvou zápasech čekaly naše holky nej-

lepší týmy ligy. S Krčínem solidní prohra 11:17, avšak s Dobruškou naše holky prohrály rozdílem 

dvou tříd 8:30. Takže souhrnem nakonec poslední 5. místo a zkušenost, že oblastní přebor je přece 

jenom jiná káva než hráti ligu. 

A teď přejděme k naší mládeži, která přes zimu hraje zimní halové turnaje. Začněme zkraje, tedy 

mladšími žáky.  Ti se zúčastnili pouze turnaje ve Staré Vsi, kde dosáhli pěkného úspěchu - 3. mís-

ta. V základní skupině prohráli se Studénkou 3:8, ale porazili Osek 8:3, což jim zajistilo postup do 

fi nálové skupiny. Tam remizovali se Svinovem 4:4 a porazili Albrechtičky 7:5. A to jim zajistilo již 

zmíněné 3. místo.  Trenéry žáků jsou Iljí Palička a Petra Paličková. 

Mladší žačky se zúčastnily obou turnajů. V prvním ve Staré Vsi obsadily výborné 2. místo, když 

nestačily pouze na Svinov A, se kterým prohrály ve hře obran 2:1. Zbylé zápasy holky vyhrály, když 

porazily postupně Studénku 11:5, Vítkovice 7:5, Svinov B 3:1 a Chropyni 6:1. Druhý turnaj se hrál 

v Troubkách u Přerova. Výkon našich žaček se ovšem otočil o 360 stupňů. V prvním zápase prohra 

s Chropyní A 8:3, další zápas se Svinovem prohra 11:3, třetí zápas prohra s Vítkovicemi 12:11. Až 

v posledním zápase jsme dokázali porazit Chropyni B 6:5. A jelikož jsme měli shodný výsledek 

s Chropyní A z obou turnajů, musel o druhém místě rozhodnout dodatečný zápas. Vítěz tedy skon-

čí na 2. místě. Holky zabraly a ve vypjatém zápase nakonec udolaly soupeře v poměru 4:3 a napravi-

ly alespoň trochu reputaci z nepovedeného turnaje. Trenéry mladších žaček je trio Rostislav Horkel 

ml., Aleš Dostalík a Blanka Hynečková. 

Starší žáci absolvovali také dva turnaje. V tom prvním ve Staré Vsi dokázali celý turnaj vyhrát 

bez ztráty jediné kytičky, i když některé zápasy byly vyrovnané a rozhodovaly maličkosti a někdy 

i více štěstí v  rozhodujících okamžicích. Takže 5 zápasů a 5 vítězství (Svinov 9:4, Osek 9:8, Stu-

dénka 7:6, Vítkovice 9:6, na závěr Rokytnice 11:7). Druhý vítězný turnaj hraný v hale v Troubkách 

potvrdil ambice celého týmu k postupu na zimní halové MČR, které se hrálo v Lázních Bělohrad. 

Zde sice hoši utrpěli jednu porážku (s Rokytnicí 6:5), ale zbylá utkání vyhráli (s Osekem 9:6 a 9:3, 

s Vítkovicemi 9:7 a 12:7 a s Rokytnicí 7:6). Trenéry žáků jsou Oldřich Sýkora a Petr Straňánek. 

Starší žačky měly před turnaji jasný cíl, a to postup na ZHMČR. K  tomu samozřejmě potře-

bovaly vyhrát v součtu Zimní halový pohár. Holky začínaly v Troubkách u Přerova. První zápas 

vyhrály nad Studénkou 13:10. V tom druhém je čekal největší soupeř - tým Svinova. Vyrovnané 

utkání, kde šlo o co nejlepší pozici do druhého turnaje, nakonec naše holky nedotáhly do vítězného 

konce a prohrály 13:12. Což znamenalo, že ve Staré Vsi musely soupeře porazit alespoň o 2 branky. 

V dalších zápasech si hravě poradily s Chropyní 19:8, s Rokytnicí 22:6 a skočily tedy na 2. místě. 

Očekávaný druhý turnaj ve Staré Vsi holky začaly vítězně. Porazily jasně Studénku 17:5 a Svinov 

B 12:7. A pak přišel očekávaný duel. Druhý zápas se Svinovem A. Utkání v krásné atmosféře, kdy 

tábory obou týmů a fanoušků vytvářely kulisu, která se nevidí ani na utkáních ligy mužů, bylo 

vyrovnané po celý zápas. Stále měly více ze hry domácí hráčky, ale soupeř vždy dokázal vyrovnat. 

Až v závěru se domácím hráčkám podařilo získat kýžené vedení o 2 branky. Po konečném hvizdu 

rozhodčího bylo jasné, že Stará Ves porazila Svinov 13:11 a postoupila na vysněné ZHMČR v hale 

v Nezvěsticích v západních Čechách. V posledním zápase ještě porazily Chropyni 18:4. Celkově 

tedy výborné 1. místo. Trenéry jsou Roman Galásek a Renáta Hýlová. 

Po roční odmlce máme opět dorostence. Ti opět odehráli oba turnaje jak ve Staré Vsi, tak 

i v Troubkách. V tom úvodním prohráli všechny 4 zápasy a skončili na posledním 5. místě. Pro-

hry byly se Svinovem 14:10, s Drakenem Brno 16:9, s Rokytnicí 14:8 a na závěr s Kokorami 18:10. 

Druhý turnaj ve Staré Vsi už přinesl zlepšení a urvaný 1 bodík se Svinovem, a to výsledkem 13:13. 

Další zápasy už však přinesly porážky a celkové 5. místo v Zimním halovém turnaji. Prohry byly 

s Rokytnicí 11:12, s Kokorami stejně jako v Troubkách 18:10 a s Drakenem Brno 12:7. Trenérem 

dorostenců je Oldřich Sýkora. 

Tak probíhalo dění v naší národní házené v zimním období. To jarní, tedy odvety z podzimu, 

začne 10. 4. 2011 od 11:00, kdy naši ligoví muži přivítají celek 1. NH Brno. Doufáme, že přijdete ve 

velkém počtu podpořit náš tým, ale i naši mládež, která má opět šanci probojovat se na závěrečné 

akce konané Svazem národní házené - na mistrovství republiky a poháry ČR. 

Rostislav Horkel, organizační pracovník výboru NH

Starší žáci na halovém mistrovství ČR bronzoví!

V sobotu 12. března se v Lázních Bělohrad hrálo o titul halového mistra ČR v národní házené v 

kategorii starších žáků. Naši mladí házenkáři se probojovali do závěrečného turnaje, kde obhajo-

vali loňské vítězství. Tým hrál v sestavě: brankáři - Jan Straňánek, Adam Šeděnka, obránci - Jakub 

Novotný, Lukáš Lyčka, Radek Pelíšek, Richard Košťál, Jan Pelíšek a útočníci Roman Šiller, Václav 

Polášek, Zdeněk Vaněk, Adam Chmelíček, Dominik Juráš a Tomáš Urbánek. Trenéry týmu jsou 

Oldřich Sýkora, Petr Straňánek a Jiří Chmelíček.

Družstvo postupně porazilo týmy Lázně Bělohrad (9:8), TJ Vřeskovice (10:7) a Draken Brno 

(11:8). Remízu uhrálo s TJ Žatec (8:8). Sokol Krčín (7:12) a NH Řevnice (6:9) byly tentokrát nad 

jejich síly. Turnaj vyhrály NH Řevnice před Sokolem Krčín.

Přestože se nepodařilo obhájit loňský titul, konečné 3. místo v ČR je vynikajícím úspěchem mla-

dých staroveských házenkářů. Celý tým, podporovaný početným doprovodem vlastních fanoušků, 

odvedl výborný výkon a patří mu za to dík! Libuše Sýkorová, TJ Stará Ves

Starší žačky v boji o titul halových mistryň

Naším druhým účastníkem závěrečných bojů o titul halového mistra republiky v národní házené 

byly starší žačky. Pod vedením Renáty Hýlové a Romana Galáska vybojovaly v Nezvěsticích na Pl-

zeňsku po 2 vítězstvích, 1 remíze a 3 porážkách celkové 5. místo. Děvčata se neztratila ani v indivi-

duálních oceněních a při vyhlášení nejlepších brankářů, obránců a útočníků obsadily Alenka 

(A. Galásková) a Maki (M. Kolková) 3. místo a Vevi (V. Vitekrová) 2. místo. Gratulujeme 

také Veronice Vitekrové k titulu nejlepší střelkyně turnaje se 45 brankami. Děkujeme holkám 

za krásný výkon! I když to po velkém boji bylo až 5. místo, nevadí - kdo tam byl, tak sám viděl…

Konečné pořadí:1. TJ Tymákov, 2. TJ Příchovice, 3. TJ Opatovice, 4. Litvínov, 5. TJ Stará Ves, 

6. TJ Vracov, 7. Sokol Bakov.
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Sestava: brankářky A. Galásková, P. Molnárová, obrana M. Kolková, P. Millová, N. Ličková, M. 

Dostalíková, V. Tomečková, M. Klimková, P. Chvostková, L. Luterová, útok V. Vitekrová, K. Hýlo-

vá, V. Šlégrová, V. Urbánková, A. Dvořáková. Libuše Sýkorová, TJ Stará Ves

Vánoční turnaj

Dne 27. 12. 2010 se podeváté uskutečnil v areálu TJ Stará Ves „Vánoční turnaj ve stolním te-

nise“. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. První kategorie byla pro školní mládež do 15 let a druhá 

kategorie pro dospělé. Kategorie dospělých byla rozdělena na ženy a muže. Utkání se uskutečnila 

v soutěži jednotlivců. Do soutěží se přihlásili nejenom účastníci ze Staré Vsi, ale i z okolí (Studénka, 

Petřvald, Frýdek - Místek, Ostrava, Hájov).

Přehled výsledků:

Mládež 11 – 15 let (8 účastníků)

Pořadí nejlepších:  1. Jiří Menšík

   2. Jaroslav Matějček

   3. Dominik Juráš

       Matěj Jančák

Ženy (3 účastnice)

Pořadí nejlepších:  1. Lenka Hynečková

   2. Naďa Sedláčková

   3. Libuše Sýkorová

Muži (39 účastníků)

Pořadí nejlepších:  1. Jiří Růža

   2. Jan Menšík

   3. David Hyneček 

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, 

který zajistil pro všechny možnost velkého výběru občerstvení, a především sponzorům turnaje – 

obchodu Cyklosport Martin Přikryl, Obecnímu úřadu Stará Ves, OZO Ostrava, Pojišťovně Allianz 

(p. Matějčková) a Letišti Mošnov - za věcné ceny.

Dále chci připomenout, že v sousedním Petřvaldě na Moravě se dne 30. 12. 2010 konal IV. ročník 

turnaje neregistrovaných hráčů O pohár starosty obce. Soutěžilo se v kategoriích muži a ženy. Zá-

stupci obce soutěžili pouze v kategorii mužů. Naši obec reprezentovali Bohumil Glombíček, Pavel 

Sedláček a Petr Pělucha. I přes velkou konkurenci se naši zástupci neztratili. Všichni bez větších 

problémů přešli přes základní skupiny do vyřazovacích bojů. Ve vyřazovacích bojích se nejvíce 

dařilo Bohumilu Glombíčkovi, který se probojoval do fi nále soutěže. Ve fi nále se utkal s Marti-

nem Hýlem, který reprezentoval nastupující  mladou generaci z Petřvaldu. Po velkém boji zvítězil 

Bohumil Glombíček a tím navázal na loňské prvenství „Starovjaků“. Všem účastníkům bych chtěl 

poděkovat za reprezentaci naší obce a poblahopřát k úspěchům, kterých dosáhli.

Ing. Jan Menšík

Z OBECNÍ MATRIKY

Naši noví občánci

Martin Dohnal - rodiče Pavel Dohnal a Eva roz. Šimečková

Albert Nykel - rodiče Marian Nykel a Jitka roz. Stuchlá

Kryštof Selc - matka Lucie Selcová

Sandra Sedláčková - rodiče Roman Fuksa a Lenka Sedláčková

Antonín Figa - matka Andrea Ličková

Radim Tyleček - rodiče Martin Tyleček a Stanislava roz. Voznicová

Daniel Dvorský - rodiče Břetislav Dvorský a Ilona roz. Paclíková

K narození děťátka blahopřejeme.

Své významné životní jubileum oslavili naši občané:

Božena Dostálová - 85 let Marie Sýkorová - 80 let

Marie Zemanová - 80 let Drahomír Cvaček - 80 let

Břetislav Šrámek - 80 let Jaruška Menšíková - 80 let

Blažena Stuchlá - 80 let Jiřinka Polášková - 80 let

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

V letošním roce nás opustili tito naši občané

Zdenka Hložanková - ročník 1918 Jiřina Dlouhá - ročník 1931

Zdenka Millová - ročník 1941 Miroslav Mlčoch - ročník 1929

Jindřiška Maxová - ročník 1935 Karel Belda - ročník 1924

Lubomír Polášek - ročník 1928

Kolik nás v loňském roce přibylo a ubylo …

Můžeme konstatovat, že nás v loňském roce opět oproti minulému roku přibylo, sice jen o sedm 

osob, ale i tak už celkový počet obyvatel naší obci k 31. 12. 2010 dosáhl počtu 2 630 osob. Ženy 

převažují nad muži, žen žilo ke konci roku 1342 a mužů 1288. Průměrný věk byl 40,72 let. V místní 

části Košatka žilo ke konci roku 385 obyvatel, z toho 185 mužů a 200 žen.

Do obce se k trvalému pobytu přihlásilo loni 46 osob a odhlásilo 41 a již druhým rokem převa-

žuje počet narozených dětí, kterých bylo loni 26, nad počtem zemřelých – 24.

V loňském roce bylo v naší obci uzavřeno 110 manželství, z toho 4 sňatky byly uzavřeny v kos-

tele. V naší obřadní síni bylo uzavřeno celkem 6 sňatků s cizinci (jednalo se o státní příslušníky 

anglické, německé, rakouské, italské a samozřejmě slovenské). B. Pavlosková, matrikářka

OZNÁMENÍ

Vážení občané,

dovolujeme si vám připomenout, že končí období pro úhradu plateb stanovených obecními vy-

hláškami. Jedná se o následující poplatky:
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-  Úhrada poplatku za svoz, zpracování a třídění odpadu – 480 Kč. Možno zaplatit buď celou část-

ku (do konce března), nebo ve dvou splátkách (polovinu do 31. března, polovinu do 30. září).

-  Úhradu poplatku za psy – za jednoho psa 100 Kč, za každého dalšího 150 Kč. Splatnost 31. břez-

na.

Platby je možno provést ještě dodatečně v hotovosti na Obecním úřadu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 

v úředních hodinách nebo bezhotovostně na účet obce – číslo účtu 168 197 7339/0800, variabilní 

symbol – číslo rodinného domu.

Změna ceny vodného a stočného

Podle sdělení fi rmy Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava se s účinností od 1. 1. 2011 

stanovují ceny takto (cena v Kč za 1m3) :

Vodné (voda pitná)  32,08 Kč (vč. 10 % DPH)

Stočné (voda odvedená)  28,97 Kč (vč. 10 % DPH)

Kominické služby

S platností od 1. ledna 2011 je v platnosti nové nařízení vlády ČR z 1. března 2010 o podmínkách 

požární bezpečnosti. Z nařízení pro běžné komíny a kotle v rodinném domku mimo jiné vyplývá, 

že kontrola spalinové cesty (komína) se má provádět 1x ročně odborně způsobilou osobou - komi-

níkem, čištění spalinové cesty u vytápění pevnými palivy 3x ročně (je možno i svépomocí), u plynu 

1x ročně.

Kominictví je tzv. volnou živností a tuto činnost je oprávněna vykonávat za smluvní cenu odbor-

ně způsobilá osoba vybavená živnostenským oprávněním z oboru kominictví. Není přitom vázána 

místem, kde může svou službu nabízet. Na OÚ ve Staré Vsi n. O. prokázali odborné předpoklady 

pro vykonávání odborných služeb:

p. Josef Papřok, Lískovecká 223, Frýdek-Místek, tel. 728 073 808

p. Chmelíček, Brušperská 180, Krmelín, tel. 739 310 649, 605 379 799, 558 433 116, E-mail re-

-dis@seznam.cz

Kvalifi kovaný pracovník je povinen vyhotovit zprávu o provedení kontroly anebo čištění spali-

nové cesty, kde je mj. uvedeno IČO a číslo osvědčení odborně způsobilé osoby. Novou závaznou 

normu (NV ČR č. 91/2010 Sb.) si můžete prostudovat na webových stránkách obce 

www.staraves.cz v části Aktuality.

Provozní změny dětské ambulance

Milí rodiče a pacienti dětské ambulance, od 2. 5. 2011 začínáme provoz v nově rekonstruovaných 

prostorech stávající budovy (vedlejší vchod). Péče o naše pacienty bude rozšířena - ambulance 

bude dostupná dle potřeby i ve čtvrtek (po předchozí telefonické dohodě). Přijímáme pacienty 

těchto zdravotních pojišťoven:  111 (Veřejná ZP), 201 (Vojenská ZP), 205 (Česká průmyslová ZP), 

207 (Oborová ZP), 211 (ZP ministerstva vnitra), 213 (Revírní bratrská pokladna), 217 (Metal Ali-

ance ZP), 228 (Media ZP). 

Nová ordinační doba (od 2. 5. 2011): Ordinace pro nemocné/ordinace pro zvané

Pondělí 11.30 - 13.30 13.30 - 14.00

Úterý    7.30 - 9.00

Středa  14.30 - 16.00 13.00 - 14.30 poradna pro kojence 

Čtvrtek    7.30 - 9.00 (jen po telefonické dohodě)

Pátek  11.30 - 13.30  13.30 - 14.00

Srdečně zve MUDr. J. Iwanuszková s kolektivem, tel. 558 669 246

mobilní tel. 604889763 - neodkladné stavy

nově - možnost konzultace na e-mailové adrese: mudr.iwanuszkova@volny.cz

Taneční kursy

Od 16. září budou opět probíhat pod vedením tanečního mistra pana Riedela kursy taneční 

a společenské výchovy. Přihlášky přijímá a informace podá osobně, telefonicky na tel. č. 731047601 

nebo mailem správkyně haly Ing. Libuše Sýkorová, libuse.sykorova@seznam.cz 

Informace najdete i na facebooku TJ Stará Ves, o. s.

Volná hala

V jarních a letních měsících se přesouvají sportovní aktivity na hřiště a uvolní se hala v odpo-

ledních hodinách a o sobotách a nedělích pro badminton. Na hale jsou 2 hřiště. Cena za 1 hřiště je 

120,- Kč/hod. Libuše Sýkorová

POZVÁNKY

Zveme Vás na požehnání kříže
na cestě k Černému lesu – tzv. Delfínka

Květná neděle
17. dubna 2011

Vyjdeme průvodem od fary v 16.00
Samotné požehnání v 16.30

Na milé setkání se těší kněží z farnosti a přátelé farního společenství.

Místní organizace KDU-ČSL Stará Ves nad Ondřejnicí

pořádá dne 14. 5. 2011 zájezd do

   Frenštátu pod Radhoštěm – prohlídka pohankového mlýna s mož-

ností nákupu různých výrobků z pohanky

   Prostřední Bečvy – prohlídka kostela s účastí na mši svaté 

   Rožnova pod Radhoštěm – návštěva Valašského muzea v přírodě
Cena zájezdu činí 200,- Kč na osobu.

Zájemci se mohou přihlásit u pana Sniehotty Františka ze Staré Vsi nad Ondřejnicí a paní No-

váčkové Vlasty z Košatky nejpozději do 10. 5. 2011.
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OPRAVY 
CHLADNIČEK 
A MRAZNIČEK        

oprava v bytě zákazníka

tlakování a plnění 

autoklimatizací

Mechanik: Radim Holaň

Mobil: 605 140 362

Ostrava-Nová Bělá, 

Krmelínská 357

ČESKÁ POJIŠŤOVNA
Jednatelství na zámku 

sudý čtvrtek  14.00 – 15.30 hod.
-  Pojištění životní, úrazové, rizikové
-  Pojištění auto, moto
-   Pojištění ČP zdraví, špitál, dávky 

v nemoci
-   Pojištění u ztráty příjmu
-   Penzijní pojištění
-   Pojištění majetku – stavba, domác-

nost, chaty
-   Pojištění odpovědnosti – běžné, 

pracovní
-   Pojištění PIETA
-   Pojištění vkladové

Milena Kubaláková (Zemanová)
Tel.: 603 418 347, 775 091 199

Anténní servis
Marek Šťastný             

Montáže a opravy televizních an-
tén, satelitních kompletů – včetně 
instalace rozvodů a všech potřeb-

ných komponentů pro příjem 
digitálního signálu.

Tel.: 604 784 471
Jugoslávská 28
Ostrava-Zábřeh

IČ: 73350389

www.montaz-satelitu.eu

ŠITÍ – OPRAVY ODĚVŮ
Jana Vacková

l. Veselá 465, 
Stará Ves nad Ondřejnicí

Příjem zakázek:
Út: 8.30 – 18.00
St: 8.30 – 18.00

Po telefonické domluvě
 i mimo tyto dny.

Tel.: 737 316 499
e-mail: vackovajan@seznam.cz

STŘECHY
pokládka rovných a šikmých střešních krytin

výroba a montáž klempířských prvků 
a parapetů

◆  montáž střešních oken
◆  nástřik půdních prostor proti škůdcům
◆  zateplení střech
◆  hydroizolace
◆  stavba pergol
◆  montáž dřevěných podhledů
◆  odvoz a likvidace odpadu
◆  zednické práce
◆  zateplení stěn budov
◆  montáž plastových oken a dveří
◆  výroba a montáž okenních sítí a žaluzií
◆  kompletní dodávka materiálu

Zdarma zhotovení cenové nabídky.
Dohodnutou cenu nenavyšujeme.

Tel.: 775 210 970
www.pokryvacstvi-chrastina.wz.cz

chrastinar@seznam.cz

MALÍŘSTVÍ 
– NATĚRAČSTVÍ

Miroslav Tomíček

Tel.: 605 339 657
Dolní Domaslavice 248

ZEMNÍ 
A VÝKOPOVÉ 

PRÁCE

Luděk Bujnoch
739 45 

Fryčovice 209

Tel.: 602 513 369

Dovoz stavebních 
materiálů, štěrků, 
písků, zásypových 
hmot, strusky, dře-
va, uhí, odvoz suti, 

zeminy.

Vozidlem AVIA.

Petr Palagyi
Tel.: 739 559 472
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MALÍŘ – NATĚRAČ – fi rma Malucha
Provádí - malířské a natěračské práce

•  malování pokojů barvou Remal, Promalex, Jupol atd.
•  speciální úpravy povrchů na ničení řas a plísní na malbě a zdivu
•  napouštění a injektáž dřeva proti červotočům a plísním
•  nátěry fasád, oken, dveří
•  nátěry střech a práce ve výškách s horolezeckým vybavením
•  nátěry ocelových konstrukcí
•  nátěry okapů a okapových svodů
•  nátěry radiátorů (topení), teplovodního potrubí
•  opravy a nátěry lepenkových střech ELASTODEK
•  malování pokojů a nanášení strukturových maleb JUBOLIT a IZOLUX, dekorativ-

ní malby ANTIK, AKRILDEKOR A BATIKY 
•  odstraňování starých maleb a tapet a jiných nátěrů
•  lepení polystyrénových stropních podhledů a podlahových a obkladových korků
•  lakování a nátěr nábytku
•  protiplísňové nátěry a tenkovrstvé omítky k vyrovnání starých omítek
•  broušení a lakování parket a dřevěných podlah
•  pokládka plovoucích podlah
•  ořezy a kácení stromů, sečení trávy
K práci používáme vysokotlaké zařízení ARLLESS, stříkací pistole PRO-FINISH 
TSR, laserové měřící zařízení a vzduchové stříkání.
Úklidové práce v domácnosti – mytí oken po malování atd.
Firma poskytuje na tyto práce záruku v délce 24 měsíců a na materiál dle výrobce.
Rozšíření o speciální služby v domácnosti (hodinový manžel):
Opravy – údržba – instalace, např.: vodovodní baterie, potrubí, instalatérské, 
zednické, zámečnické a elektro práce, bez materiálu v ceně 200 Kč za 1 hod.
Nabídkové ceny (orientační):
•  nátěry oken, dveří s opálením dle potřeby od 250 Kč/m²
•  malováním pokojů v bílé barvě od 20 Kč/m²
•  malování pokojů v barevných odstínech, ceny dle vzorníku od 30 – 50 Kč/m²
•  nátěry fasád od 90 Kč/m²

V ceně je práce včetně materiálu. 

Těším se na spolupráci s Vámi.
Petr Malucha

739 24 Krmelín, Okrajní 241
Tel.: 603 777 182, 608 777 182

malucha.p@seznam.cz

Kadeřnictví Jana Onderková
Pracovní doba:

Pánské: Út 15.00 – 18.00
Dámské: St    8.00 – 12.00
 Čt 15.00 – 19.00
 Pá 15.00 – 19.00

U Jezu 617, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
Tel.: 558 669 024

Mobil: 737 564 036
kadernictvi@seznam.cz
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Komplexní nabídka pojišt ní
•   životní pojišt ní
•   penzijní p ipojišt ní
•   cestovní pojišt ní
•   pojišt ní majetku ob an
•   autopojišt ní
•   pojišt ní podnikatel

Dagmar Mat j ková
pojiš ovací kancelá  
U Staré pošty 54, Frýdek-Místek 
tel.: +420 608 857 633; 
pojistovaci.kancelar@seznam.cz  
po,st 9:00–12:00; 13:00–17:00
út, t 9:00–12:30; 13:00–15:00

S vámi od A do Z

        
        Jedna rada:
        Pocítejte s t

ím, 

        že stát se m
uže                  

           cokoliv.
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A.G.C. Ostrava spol.s.r.o.
Hasičská 551/52

700 300 Ostrava

Bc. Čech Martin

Potřebujete zhotovit napojení na veřejnou kanalizaci?

Kontaktujte nás a my Vám zhotovíme cenovou nabídku a zhotovíme napojení.

Volete 777 828 446
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Veselý Silvestr v Klubu důchodců

Dětské centrum „Starovjáček“


