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Slovo starosty

Vážení spoluobčané, 

ani se to nezdá a polovina roku 
je pryč a zdá se, že díky shonu, ve 
kterém žijeme, si některé věci ani 
neuvědomujeme. A tak mi dovolte 
připomenout, co se v obci letos udá-
lo a co se chystá. 

Největší stavba – rekonstrukce 
zámku – finišuje a snad bude v ter-
mínu (červenec 2019) dokončena. 
Tím ale práce úplně nekončí, ne-
boť bude třeba dodělat věci, které 
projekt neřešil, tedy hlavně rekon-
strukci zámeckého schodiště, slou-
pů na nádvoří a další drobné sta-
vební úpravy. Poté připravíme 
definitivní projekt obecní knihov-
ny, tak aby mohla být v roce 2020 
zprovozněna.

Ještě nemáme hotovou jednu 
velkou stavbu a  už připravujeme 
další za takřka 100 milionů korun, 
stavbu Kanalizace – 2. etapa. Pro-
bíhají poslední úkony před vyhlá-
šením výsledků výběrového řízení 
na zhotovitele. Poté, co bude defi-
nitivně uzavřena smlouva o dílo, 
vydáme speciální zpravodaj se všemi 
informacemi k této velké stavbě.

Dále v  současné době čekáme na vydání 
stavebních povolení na chodníky v Košatce od 
lubinského mostu po restauraci Odra, cyklo-
stezku Stará Ves-Košatka (2. etapa), celkovou 
úpravu sběrného dvora a rekonstrukci rybníků 
nad zámkem. U dalších projektů probíhají práce 
pomaleji, než potřebujeme, ale je nutné sdělit, 
že i kdybychom potřebná povolení měli, asi by-
chom nebyli schopni všechny projekty najed-
nou „ufinancovat“. 

V době, kdy píšu tento příspěvek, se v mé-
diích probírá auditní zpráva z  Bruselu, která 
prý unikla. Taky si dovolím realizovat jeden únik, 

a to ze závěrů mimořádné kontroly České škol-
ské inspekce v naší základní a mateřské škole. 
Zpráva vyznívá pozitivně, a tak o budoucnost 
vzdělávaní našich dětí nemusíme mít obavy.

Přichází léto, čas prázdnin a dovolených. Mě 
velice zaujala slova jedné významné sportov-
kyně: zapomeňte na  výživové poradce, shon, 
stres a každý den se zasmějte. 

Věřím, že k tomu budeme mít v každoden-
ním životě příležitost.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce
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Zpravodajství ze zámku

 RO schválila dohodu o úpravě práv a povin-
ností vlastníků vodovodů pro stavbu „Stará 
Ves n. O., ulice U Jezu – prodloužení vodovo-
du“ s firmou Axiom line s.r.o., O.-Mariánské 
Hory, v zájmu zajištění provozu vodovodu. 
Tato dohoda bude podkladem smlouvy fy. 
Axiom line s.r.o. s provozovatelem SmVaK, 
a. s., Ostrava.

 RO schválila dodatek č. 1 smlouvy na stav-
bu „Cyklostezka Stará Ves n. O.-Košatka 
I. etapa“ s f. Jan Slabý, Brušperk, o změně 
termínu realizace díla (do 30. 5. 2019) a pla-
tebních podmínek (fakturace 1x měsíčně), 
dále dodatek č. 2 o změně ceny díla z důvodu 
méněprací a víceprací.

 Starosta informoval RO o možnostech pro-
jektů regenerace tzv. brownfieldů – jedná 
se zejména o možnost dotace k likvidaci 
unimobuněk, skladů a „bencaloru“ v pro-
storu vojenského monobloku. Bude zadána 
objemová studie dalšího využití tohoto pro-
storu pro objekty technického zázemí obecní 
techniky.

 RO schválila zveřejnění záměru na pronájem 
části pozemku nad zámkem p. Evě Pflegrové, 
Sviadnov, na provozování zábavních zařízení 
v rámci staroveské pouti.

 RO schválila jako předsedu kulturní komise 
RNDr. Michala Janoška, Ph.D., s účinností 
od 1. 4. 2019. K 31. 3. 2019 končí ve funkci 
předsedkyně komise p. Marcela Tylečková.

 RO schválila nominaci obce Stará Ves n. O. 
za člena Rady Svazu měst a obcí ČR.

 Na  základě doporučení výběrové komise 
schválila RO výběr nejvýhodnější nabídky 
v rámci veřejné zakázky „Komplexní služba 
nakládání s komunálními odpady pro obec 
Stará Ves n. O.“ ve  prospěch firmy OZO 
Ostrava, s.r.o., Ostrava.

 RO schválila dodatek smlouvy na zpracování 
projektové dokumentace stavby „Chodníky 

Košatka n. O.“ firmou Dopravoprojekt Ost-
rava, a.s., do 31. 5. 2019.

 RO schválila návrh rozpočtového opatření 
č. 1/2019 – zvýšení nákladů o  20 tis. Kč  
na odstranění starých zařízení veřejného 
rozhlasu.

 RO vzala na vědomí protokol o provedení 
veřejnosprávní kontroly za r. 2018 u ZŠ 
a MŠ Stará Ves n. O., p. o. Při auditu nebyla 
shledána závažnější pochybení.

 RO schválila smlouvu o právu stavby na 
akci „Odkanalizování obce Stará Ves n. O. –  
ul. Slunečná“.

 RO schválila poskytnutí příspěvku 5.000 Kč 
Společnosti přátel Poodří, Ostrava, na vydá-
vání časopisu POODŘÍ.

 RO schválila dar 12.000 Kč pro Čtyřlístek 
– centrum pro osoby se zdravotním postiže-
ním, p. o., O.-Muglinov, jako příspěvek pro 
1 občana Staré Vsi n. O., zamítla dar Asociaci 
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 
v ČR, z.s., Prostějov, a Lince bezpečí, Praha 8.

 RO rozhodla o pověření dosavadní zástup-
kyně ředitelky Mgr.  Zuzany Stejskalové 
k zastupování statutární ředitelky ZŠ a MŠ 
Stará Ves n. O., Mgr.  Yvetty Kunzové, po 
dobu její nepřítomnosti.

 RO schválila dodatek smlouvy o zvýhodnění 
zákazníka (obce) s firmou O2 Czech Repub-
lic a.s., Praha 4.

 RO schválila jednorázovou úhradu 1000 Kč 
za  pronájem místa pro Cirkus TONY  
21.–22. 5. 2019.

 RO projednala výhrady občanů k plánované 
stavbě chodníku na ulici Brušperské.

 RO vzala na vědomí Žádost o poskytnutí 
dotace z projektu Česká knihovna, kterou 
podala Obecní knihovna Stará Ves n. O. 
Celková cena základní objednávky je 
7331 Kč.
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Stará vinárna

Změnu č. 1 Územního plánu obce Stará Ves 
n. O. zastupitelstvo obce rozhodlo provést 
v  roce 2018. Zpracováním návrhu změny byl 
pověřen Ing. arch. Miroslav Hudák. V květnu 
tohoto roku byl zpracovaný návrh Změny č. 1 
projektantem předán starostovi obce. V  sou-
časné době je návrh předán příslušnému úřadu 
územního plánování, Magistrátu města Ostravy, 
který jsme požádali o  pořízení Změny č. 1 
územního plánu obce.

Útvar hlavního architekta a  stavebního 
řádu Magistrátu města Ostravy na základě naší 
žádosti zahájí projednávání návrhu Změny č. 1 
ÚP. Jelikož bylo schváleno pořízení této změny 
zkráceným postupem, bude prvním krokem při 
projednání návrhu změny konání veřejného pro-
jednání s veřejností i dotčenými orgány. Konání 
veřejného projednání bude v nejbližších týdnech 

oznámeno veřejnou vyhláškou, která bude vy-
věšena na úřední desce Magistrátu města Ost-
ravy a  na  úřední desce Obce Stará Ves n. O. 
V průběhu projednávání bude možné do texto-
vé i grafické části s navrženými změnami ÚP 
nahlédnout na webu obce nebo v písemné po-
době na Obecním úřadě ve Staré Vsi n. O. a na 
Magistrátu města Ostravy.

Věříme, že se podaří projednání návrhu 
Změny č. 1 územního plánu obce provést bez 
zbytečných obstrukcí a  skutečně zkráceným 
postupem, bez nutnosti opakovat veřejné pro-
jednání, a že náš aktualizovaný územní plán 
bude základem dalšího perspektivního rozvoje 
naší obce.

Ing. Radislav Folta, 
zastupitel pověřený projednáním ÚP obce

Informace o změně č. 1 Územního plánu obce

Hlavní zpráva zní: většina prací je ukonče-
na. Konečně, po více než roce, zmizela většina 
„ozdob“ kolem zámku a vše se pomalu začíná 
vracet do normálních kolejí. Při obecních slav-
nostech se mohli návštěvníci pokochat obno-
venou krásou sgrafitové výzdoby, záhony růží 
místo hromad odpadu a stavebního materiálu, 
přesvědčit se, že je funkční nádvoří s  novou 
výmalbou, obřadní síň s  dlouho očekávanou 
klimatizací, WC v přízemí atd. Nemálo dodě-
lávek nás ale ještě čeká ať už v rámci projektu 
spolufinancovaného EU, tak i mimo něj. 

Velmi brzy by mělo dojít k výměně obou 
vstupních dveří (do zámku i na nádvoří), zíd- 
ka před vstupem bude osazena kamennou 

Co se děje na zámku?

 RO schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ Stará 
Ves n. O., p. o., k 31. 12. 2018 a odpisový plán 
pro r. 2019. Hospodářský výsledek r. 2018 
činí 169.906,56 Kč (z  hlavní činnosti), 
10.207,67 Kč (z  vedlejší činnosti), celkem 

180.114,23 Kč. Rozdělení hospodářského 
výsledku: 100.000,00 Kč fond odměn, 
80.114,23 Kč fond rezervní.

Mgr. Jaromír Chvostek
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„Elektrooskar“ 2018 pro naši obec

Vyhlášení vítězů soutěže v Novém Jičíně

krytinou, stále nedokončeny zůstávají dubové 
podlahy v prvním patře, k náročné rekonstruk-
ci se připravuje pískovcové schodiště, hodně 
práce nás čeká na zpřístupnění oblíbené „staré 
vinárny“ v  suterénu... Nepříjemný problém 
představují všudypřítomní holubi, kterým se na 
arkádách i střechách mimořádně líbí. Probíhá 
proto instalace ochranných sítí. Samostatnou 
kapitolou jsou pak různí nenechavci, kterým se 
líbí leccos a přidělávají další starosti.

V průběhu měsíce července by měla ukončit 
svoji činnost realizační firma a pak už bude vše 
probíhat v režii obce. Nádherné nové prostory 
prvního patra budou připraveny na další fázi 
rekonstrukce – totiž vybavení místností nábyt-
kem a vybavením pro obecní knihovnu a spole-
čenské vyžití. Financování by zčásti mohly pokrýt 

různé dotační tituly, o které máme požádáno, 
hlavní tíže financování ovšem bude na bedrech 
obecního rozpočtu.

Mgr. Jaromír Chvostek

Zámecké arkády

Obce, jejichž občané nejlépe třídí komunál-
ní odpad, získávají každoročně prestižní oce-
nění mimo jiné i za třídění vysloužilých elek-
trozařízení. Právě za toto třídění získala naše 
obec cenu „Elektrooskara“ za rok 2018. 

Ocenění obcím předali 30. května 2019 na 
slavnostním ceremoniálu v Novém Jičíně zá-
stupci Moravskoslezského kraje a společnosti 
Elektrowin. 

V soutěži o sošku „Elektrooskara“ se hodnotí 
sběr domácích objemných elektrospotřebičů 
(lednice, pračky, sporáky) a drobných domácích 
přístrojů a nástrojů.

V rámci obcí do 5 tisíc obyvatel zvítězila 
naše obec s celkovým sběrem 20,3 tuny elek-
trozařízení. Spolu se soškou „Elektrooskara“ 
obdržela naše obec i šek na 20 000 Kč z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje. Tyto prostředky 
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využijeme ke  zlepšení životního prostředí 
v obci. Ocenění převzali radní obce pan Slavoj 
Palička a předseda komise životního prostředí 
Mgr. Vladimír Pavlosek. 

Děkujeme všem našim občanům za aktivní 
přístup k ochraně životního prostředí.

Mgr. Vladimír Pavlosek, 
předseda komise životního prostředí

Upozorňujeme občany, že ve druhém pololetí letošního roku dojde k přemístění sběr-
ných nádob a kontejnerů na tříděný odpad od hasičské zbrojnice a zdravotního střediska 
na ulici D. Růži ke sběrnému dvoru obce Stará Ves n. O. 

Mgr. Vladimír Pavlosek, 
předseda komise životního prostředí Rady obce Stará Ves n. O.

Upozornění na změnu umístění sběrných 
nádob a kontejnerů na separovaný sběr

Vážení občané, 

dovolte, abychom vás informovali o rozší-
ření služby InfoKanál v naší obci. 

Od července 2019 se můžete těšit na novin-
ky v  podobě nových informačních kanálů, 
které bude naše obec moci využívat. 

Zdokonalení systému pro zasílání informa-
cí vám přinese možnost se přihlásit k odběru 
informačních emailů a  nově bude také 

v průběhu následujících měsíců možnost při-
jímat zprávy v podobě push notifikací do mo-
bilní aplikace InfoKanál, která bude zdarma 
ke stažení na Google Play a v App Store (o do-
stupnosti aplikace budou přihlášení občané 
SMS InfoKanálu informováni formou SMS). 

Registrovat se do služby stále můžete for-
mou SMS, přes webový formulář nebo osobně, 
vyplněním a odevzdáním písemného formuláře 
na OÚ.

Novinky u Infokanálu

UPOZORNĚNÍ!

Každou formou registrace dáváte Souhlas se zpracováním vašich osobních údajů 
za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS 
InfoKanál, viz informace na webu obce.

Doplnění registrace o emailovou adresu

Pokud už jste přihlášení k odběru SMS InfoKanálu obce a chcete svou registraci aktualizovat 
o e-mailovou adresu, využijte k tomu aktualizační SMS nebo email nahlaste osobně na OÚ. 

Tvar aktualizační SMS je: REGISTRUJ mezera VASEMAIL@VASEMAIL.CZ

Aktualizační SMS odešlete na číslo InfoKanálu obce 558 669 201, po úspěšné aktualizaci  
vašeho kontaktu budete informováni potvrzovací SMS. 
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Obecné informace o službě InfoKanál

Jaké informace budete po přihlášení k od-
běru InfoKanálu obce dostávat?

1. informace, které jsou důležité pro všechny 
občany nebo spojené s místem bydliště

I  nadále pracujeme s  registracemi, které 
jsou spojeny s místem vašeho bydliště. 

Na základě registrace budete dostávat uži-
tečné informace spojené se životem v obci a bu-
dete včas informováni:

− o krizových situacích jako jsou povodně 
a jiné mimořádné události

− o mimořádných změnách v provozní době 
OÚ

− o plánovaných odstávkách vody, vzniklých 
haváriích a stavu jejich řešení

− o plánovaných přerušeních dodávek elek-
trické energie, popř. plynu

− o uzavírkách místních komunikací
− o termínech mimořádných svozů odpadu 

atd.

2. specializované okruhy informací 

Na základě přihlášení k odběru specializo-
vaných Témat informací budete odebírat násle-
dující informace: 

− informace z Kultury a Sportu, očekávat 
můžete informace o významných kultur-
ních a sportovních událostech v obci

− informace od sezónních nebo příležitost-
ných prodejců, a to spotřebního či potravi-
nářského zboží atd. 

Formy registrace

Pro odběr výše jmenovaných informací 
můžete využít:

1. online registraci, více na webu obce
2. registraci formou vyplnění písemného for-

muláře nebo osobně na OÚ
3. registraci, kterou provedete odesláním regi- 

strační SMS na číslo 558 669 201 (v jakém 
tvaru SMS odeslat se dozvíte v podrobném 
návodu níže). 

Podrobnosti k SMS registraci pro nové registrace

1. Jak provést základní registraci a přihlásit se k odběru informací, které jsou důležité pro 
všechny nebo spojené s místem vašeho bydliště

Pokud chcete provést registraci, postupujte podle následujícího klíče a použijte tvar SMS dle 
lokality, pro kterou chcete zprávy odebírat, emailovou adresu uveďte na konec registrační SMS: 

REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera STARA mezera VES mezera  
ULICE mezera CISLOPOPISNE mezera EMAIL

REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera KOSATKA mezera  
CISLOPOPISNE mezera EMAIL

 
Příklad: 

REGISTRUJ JAN NOVAK STARA VES NA ZAVODI 130 NOVAK@VASEMAIL.CZ
 

!!! Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy.  
Email není při registraci povinný!!!
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Písařovo rozjímání nad obecními slavnostmi

2. Jak se registrovat k odběru specializova-
ných Témat 

Při tvaru registrační SMS věnujte pozornost 
klíčovým slovům jednotlivých Témat, která 
použijete v registrační SMS, a to tak, že klíčové 
slovo nebo klíčová slova Témat v  registrační 
SMS uvedete za slovem REGISTRUJ 

Témata a jejich klíčová slova:

Téma 1 – Informace z Kultury a Sportu – 
klíčové slovo KULTURASPORT – očekávat 
můžete informace o významných kultur-
ních a sportovních událostech v obci

Téma 2 – Informace od sezónních nebo 
příležitostných prodejců – klíčové slovo 

PRODEJCI – informace od sezónních nebo 
příležitostných prodejců, a to spotřebního 
či potravinářského zboží ad.

Příklad: REGISTRUJ KULTURASPORT 
PRODEJCI JAN NOVAK STARA VES NA ZA-
VODI NOVA@VASEMAIL.CZ T1T3

Chcete-li provést pouze aktualizaci vašeho 
odběru informací o  vybrané Téma ve  chvíli,  
kdy jste již k základnímu okruhu informací re-
gistrováni, stačí zaslat aktualizační SMS v tom-
to tvaru: REGISTRUJ KULTURASPORT 
PRODEJCI 

Pro příjem všech registračních nebo ak-
tualizačních SMS je platné číslo: 558 669 201

Slavnosti letošní nedávno skončily.
Všem aktérům děkujeme za píli
a za to, že se tak dlouho snažili,
aby program řádně připravili.
Letos sešli jsme se k rozjímání
u opraveného zámku s novou bání.
Tak jsem byl unesen ze zámeckých krás,
že při vyhlášení jízdy jsem ztratil hlas.
Hraběti se představily tváře nové,
zástupkyně rechtorky, konšelé i předsedové.
Fojta jsem letos radši moc netrápil,
všechny jsem hlavně báňovou čepkou překvapil.
Program ráno skončili jsme výjimečně včas, 
začátek jízdy stihl i polední zvonů hlas.
Kol obila jsme pak objeli,
dobrou úrodu všude zhlíželi.
Seznam hůrských problémů byl fojtovi odevzdán
u Mlýna, kde nás čekal hůrský konšel Jan.
V Košatce proběhlo osadního výboru zasedání,
na závěr bylo základního kamene poklepání –
stavby hlavního přístavu průplavu Dunaj – Odra,
který bude umístěn v Košatce u restaurace Odra.
Na pódiu odpoledne nezaháleli
hosté, staroveské děti ani dospělí.
Večer byl plný obdivných výkřiků

u Ohňové show od Keltiků.
Do noci pak hrál Maras,
tančili jsme, pěli nahlas.
Že bavili jste se hezky,
věří

Radislav, písař staroveský.
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A ne abyste se polepšili!!! To byla poslední 
slova, která mně a Miloni Čepelkovi řekl na loň-
ské podzimní premiéře v Semaforu herec Sta-
nislav Zindulka. Předtím nás zásobil hromadou 
vtipů, které nejenže sypal jako z  rukávu, ale 
i bravurně vyprávěl. Každé setkání s mužem, 
kterého proslavila zejména role muže jménem 
Josef Pumplmě neboli Srágorka v  televizním 
seriálu Vlak dětství a  naděje, bylo příjemné, 
nenucené, milé. Byl vždy bezprostřední, na nic 
si nehrál, hýřil vtipem, a to i v době, kdy byl 
vážně nemocen. O jeho nemoci málokdo věděl. 
Jen rodina a také kolega z divadla, z Činoher-
ního klubu, Petr Nárožný. Tomu Stanislav Zin-
dulka prozradil, že mu jistý pan profesor řekl, 
že i s touto nemocí se díky herectví dá kvalitně 
žít. Když se nemoc znovu vrátila, svěřil se panu 
Nárožnému, že mu lékaři dali pět let a on už je 
tu rok navíc. 

V prosinci loňského roku přestal hrát di- 
vadlo a už se nemohl do Činoherního klubu, 
jehož členem byl od  roku 1994, ani podívat. 
Předtím byl pět let v Městských divadlech praž-
ských a  léta předcházející se s  ním setkávali 
diváci brněnští, a to přes dvě desítky let. Stanislav 
Zindulka byl rodákem z Jilemnice, s divadlem 
začínal v Hradci Králové. Měl rád role, jak říkal, 
smutných klaunů. Mezi ně patřil už zmíněný 
Josef Pumplmě z  Kachyňova seriálu, v  němž 
zářil s Helenou Růžičkovou. Zajímavostí je, že 
seriál byl natočen už v roce 1985, ale vysílán byl 
až v roce 1989 – ležel totiž v trezoru.

Pan Zindulka patřil mezi ty herce, kteří 
brali diváky jako partnery, bez kterých by jejich 
práce neměla smysl. Zhruba před dvaceti lety 
nás seznámila Líba Geprtová, která se s panem 
Zindulkou znala z Brna, kde byli oba v angaž-
má. Od té doby jsme se setkávali zejména na 
premiérách v Semaforu, kam chodil rád, vídali 
jsme se také na vernisážích výstav obrazů he-
rečky a výtvarnice Blanky Bohdanové, nebo na 
představeních, na která nás s manželkou pozval. 

Hereckým koncertem byla hra Moje strašidlo, 
v  níž hrál se zmiňovanou paní Bohdanovou 
a  stejné hodnocení si zaslouží i  představení 
Vražedný pátek. V něm se představil se synem 
Jakubem. Když jsme za ním po představení za-
šli, vždy nás požádal o chvilku strpení, protože 
obě role si vyžádaly mnoho energie, zejména 
duševní. Těch rolí bylo samozřejmě mnoho, ať 
už na prknech divadel, v rozhlase, televizi nebo 
ve  filmu. Z  těch televizních bych připomněl 
ještě roli pana Fajsta v seriálu Bylo nás pět, z fil-
mových pak postavu Eduarda v Babím létě. Tam 
hrál po boku Vlastimila Brodského a Stelly Zá-
zvorkové a za tuto roli dostal Českého lva. Měl 
rád Karla Čapka, což dokládá i  natočení CD 
Povídek z  jedné a druhé kapsy, na kterém se 
podíleli i jeho herečtí kolegové Josef Somr a La-
dislav Mrkvička. Velice rád vzpomínal na před-
stavení pražského Národního divadla, a to na 
Scapinova šibalství od Moliéra, zejména pak na 
výkon Ladislava Peška v hlavní roli. Zindulkovi 
bylo tehdy osmnáct let a uvedené představení 
bylo jedním z  impulsů dát se na  hereckou 
dráhu.

Neodešli – jen nás předešli –  
Stanislav Zindulka

(autor: Luděk Kovář, Wikimedia Commons)
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Životním krédem Stanislav Zindulky bylo 
„Lepší se utahat než zrezivět“. Svojí nezměrnou 
aktivitou, pílí a optimismem toto krédo napl-
ňoval měrou vrchovatou. Největším odměnou 
mu byl potlesk diváků, ale i kolegů. A toho se 
mu dostalo i  při posledním rozloučení letos 
v březnu. Byl to potlesk opravdu dlouhotrvající, 

a kdyby ho Stanislav Zindulka slyšel, možná by 
i zaslzel. Stejně jako snad všichni, kteří tehdy 
ve strašnickém krematoriu byli. Pan Zindulka, 
nositel Thálie za  celoživotní mistrovství, nás 
předešel necelé dva měsíce před svými 87. naro- 
zeninami.

Radoslav Mácha

Vážení občané Staré Vsi a přátelé školy.

V minulém čísle Vás paní ředitelka Yvetta 
Kunzová informovala, že nás čeká poslední 
čtvrtletí školního roku 2018/2019 a že nás čeká 
spousta důležitých akcí. V čase, kdy čtete tyto 
řádky, se již blížíme do finále. Tyto tři měsíce 
od posledního vydání zpravodaje nebyly vůbec 
jednoduché, ale musím říct, že jsme vše úspěšně 
zvládli, a to díky spolupráci a pevnosti celého 
kolektivu.

Začátek dubna již tradičně patřil akci Vítá-
ní jara a naší talentové soutěži Xixa má talent. 
Tato soutěž letos oslavila první kulatiny – tedy 
10. výročí. Tematický den – zlatá 80. léta a dží-
nová móda – doplnil atmosféru celé akce. Xixa 
soutěžil ve dvou kategoriích. První tvořili jed-
notlivci a dvojice, druhou skupiny. Porota v čele 
s Davidem Ulrichem to měla letos velmi těžké, 
neboť všechna vystoupení se našim odvážným 
soutěžícím velmi povedla. Zpívalo se, tančilo, 
přednášely básně, viděli jsme skoky mladých 
akrobatů. Úžasné bylo vystoupení žáků hudeb-
ní nauky – naším vestibulem se rozezněla píseň 
Bohemian Rhapsody. Osmáci se pak vrátili do 
dětských let a představili nám Svěrákovu Čer-
venou Karkulku. 

Odpoledne se otevřely dveře naší základní 
školy rodičům, prarodičům, žákům i bývalým 
žákům a všem našim příznivcům, kteří přijali 
naše pozvání a zúčastnili se tradiční akce Vítání 
jara. V tento krásný slunečný den nás uvítaly 
děti ze ZŠ, MŠ i  ZUŠ se svým vystoupením. 
Následovaly již tradiční dílničky, kde si děti 
vyráběly jarní a velikonoční dekorace. K tomu 
jsme mohli zakousnout dobroty, které nám při-
pravily paní kuchařky.

ZŠ a MŠ

1. místo v soutěži XIXA má talent - Natálie Štegnerová

Moderátoři Vítání jara V. Hýl a A. Coritar
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Dne 4. 4. 2019 se uskutečnil zápis dětí do 
1. ročníku naší ZŠ. U  zápisu bylo celkem 
30 dětí, 21 chlapců a 9 dívek. Děti se velmi sna-
žily, většina se do školy velmi těší. Všem dětem 
jsme připravili dárkový balíček a pamětní list 
jako upomínku na tento jejich významný den. 
Děti si společně s rodiči mohly prohlédnout naši 
školu. Pěti dětem byl udělen odklad povinné 
školní docházky. Do 1. třídy tak pravděpodobně 
nastoupí 26 dětí.

A jak už to bývá, s novými dětmi se přiví-
táme, ale na  konci školního roku se budeme 
muset rozloučit s našimi osmnácti žáky. Nejen-
že zvládli společně dojít do  deváté třídy, ale 
i úspěšně bodovali u přijímacích zkoušek na SŠ. 
Všichni se dostali na svoji vybranou školu. Dva-
náct žáků odchází studovat na  střední školy 
s maturitou (jedná se o školy v Ostravě, pouze 
jedna je v Hranicích), 2 žáci na učební obory, 
2 chlapci byli přijati na uměleckou školu, jeden 
žák se dostal na gymnázium a jedna žákyně bude 
studovat dvouletý obor. 

Ve dnech 23. a 24. 5. jsme se opět potkali 
s našimi přáteli ze Slovenska z Rakové. Tento-
krát na půdě naší staroveské školy. 20 sloven-
ských žáků a 20 žáků naší osmé třídy společně 
plnilo projekt s názvem „ Spoločné prepojenie 
skúseností“, který byl zaměřen na  ekologii. 
Společně jsme navštívili záchrannou stanici 
v Bartošovicích a OZO Ostrava. Pro žáky jsme 
měli připravené i EKO-dopoledne a sportovní 
odpoledne.

Ve čtvrtek 23. 5. proběhla v naší škole také 
soutěž XIXA STAR s mezinárodní účastí. Za-
pojila se škola z Rakové a Twardorzeczky. Cel-
kem nám zazpívalo 12 dětí, 4 z  každé školy. 
Vystoupení všech soutěžících bylo provázeno 
mírnou trémou, ale nádherným výsledkem. 
Poslední květnový den jsme oslavili 20. naroze-
ninami. Neslavil žádný žák, dokonce ani žádný 
zaměstnanec. Oslavencem byl náš školní časopis 
Dušanovy zápisky, který letos vychází dvacá-
tým rokem. Takové krásné kulatiny jsme ne-
mohli jen tak přehlédnout, proto jsme ve škole 
připravili výstavu zajímavých článků a infor-
mací od založení časopisu až po letošní ročník. 
Odpoledne si redaktoři s  návštěvníky Dne 

ZŠ a MŠ Stará Ves n. O. – výňatky 
z Inspekční zprávy ČSI z 10. 6. 2019

Základní škola:
• Vzdělávací aktivity se zaměřují přede-

vším na environmentální výchovu, 
zlepšení jazykových a informačních 
dovedností, a práci s dětmi i žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 

• Prostředí školy je průběžně modernizo-
vané, udržované a esteticky podnětné. 
Prezentačními technologiemi, hrač-
kami, literaturou a vhodnými učebními 
pomůckami vybavené třídy základní 
i mateřské školy a školní družiny posky-
tují kvalitní zázemí pro hry, pohybové 
činnosti i odpočinek dětí a žáků i pro 
realizaci moderních výukových metod. 

• Škola má jasně formulovanou vizi a rea-
listickou strategii svého dalšího rozvoje. 

• Školní jídelna i výdejna nabízejí vyvá-
žený jídelníček a průběžný pitný režim.

• Soukromé externí testování ukazuje, že 
učitelé využívají potenciál žáků opti-
málně a žáci dosahují výsledky na 
úrovni svých studijních předpokladů. 
Nadaní žáci se účastní předmětových 
a sportovních soutěží, v nichž jedinci 
dosahují velmi dobrých výsledků a zapo-
jují se do aktivit na ochranu přírody.

Mateřská škola:
• Při sledovaných činnostech bylo zřej- 

mé, že i nejmladší děti se v mateřské 
škole cítily příjemně a bezpečně. Vzta- 
hy mezi učitelkami a dětmi byly zalo-
ženy na vzájemné důvěře a respektu.

• Příznivý vliv na výsledky vzdělávání má 
funkční systém spolupráce s partnery 
školy, především se zákonnými zástupci 
dětí. Vzájemná komunikace založená na 
každodenním osobním kontaktu moti-
vuje rodiče k účasti na akcích školy.  
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otevřených dveří přiťukli na další úspěšná léta 
časopisu, bylo nachystáno i drobné pohoštění.

„Výstava Dušana“, jak jí ve  škole říkáme, 
bude pro žáky k dispozici až do konce školního 
roku ve vestibulu školy a v jídelně. Pokud budete 
mít cestu pro oběd, pro Vaše dítko nebo se 
do školy stavíte z jiných důvodů, můžete si dva-
cet let časopisu prohlédnout také.

V tento den měla naše škola „dveře otevřené“ 
nejen pro žáky, ale i pro veřejnost. Všichni ná-
vštěvníci si mohli prohlídnout odborné učebny, 
třídy, gymnastický sál i další prostory, ve kterých 
trávíme s našimi žáky školní čas. V učebnách 
byli připraveni vyučující s žáky a názorně uka-
zovali naši práci v běžném školním dnu.

Začátek června patřil i sportovním soutěžím, 
kde se našim žákům neobyčejně dařilo. V atle-
tických závodech získali jak žáci prvního, tak 
i žáci druhého stupně krásnou stříbrnou příčku. 
Ve fotbalové soutěži McDonald Cup jsme vy-
hráli v okrskovém i okresním kole a postoupili 
do krajského kola, kde se našim páťákům po-
dařilo obsadit krásné čtvrté místo ze 17 škol.

• Kvalitní vybavení didaktickými pomůc-
kami mateřské školy podporuje rozvoj 
myšlenkových operací.

• Důsledné vedení dětí k dodržování vnitř-
ních pravidel mateřské školy se příznivě 
odráží v celkové vzdělávací atmosféře.

Doporučení ke zlepšení:
• Diferencovat a individualizovat ve větší 

míře výuku v základní škole a tím pod-
porovat nadané žáky a rozvíjet jejich 
schopnosti.

• Zařazovat ve vyšší míře do výuky různé 
formy hodnocení a vést děti i žáky 
k sebehodnocení a vzájemnému hodno-
cení.

S kompletní zprávou ČŠI se budete moci 
seznámit prostřednictvím webových 
stránek ZŠ a MŠ Stará Ves n. O. 

http://www.zs-staravesno.eu/

Dušan slavil 20 let
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Významnou událostí jak pro naši školu, tak 
i pro celou Starou Ves byly Obecní slavnosti, 
kde měli naši žáci spolku s menšími „školkáč-
ky“ hodinový vstup. Musím konstatovat, že 
svými vystoupeními opět nezklamali a před-
vedli perfektní výkony. Tímto bych ráda podě-
kovala všem, kteří se na nácviku podíleli a všem 
žákům za skvělou reprezentaci školy. Z důvodu 
dlouhodobé nemocenské paní ředitelky jsem 
byla požádána o záskok v roli rechtorky. Musím 
přiznat, že to nebyl jednoduchý úkol, ale jsem 
moc ráda, že jsem mohla být součástí tak krás-
ného zvyku, který Stará Ves má. Pevně věřím, 
že příští slavnosti už bude přítomna paní ředi-
telka a užije si její příjemnou atmosféru.

V  mateřské škole se událo také několik 
akcí. Odpolední akce Den pro rodiče s dětmi 
s  názvem „V  zámku a  v  podzámčí“ proběhl 
11.  6. 2019, výlet do  Dinoparku 19. 6., 18. 6. 
ukázka práce s dravými ptáky.

21. 6. 2019 proběhla beseda s humanitárním 
pracovníkem organizace International Huma-
nity v rámci projektu „Kozy do Malawi“. Na 
tuto besedu v dopoledních hodinách byla zvána 
i veřejnost. Projekt probíhá v souladu s povinnou 
multikulturní výchovou a vzděláváním. V rámci 

projektu jsou děti seznamovány s životem v od-
lišných životních podmínkách na  vzdáleném 
kontinentu, dozvědí se o chudobě a hladomoru. 
Poté se naše děti seznámily s možností humani-
tární pomoci a solidarity, konkrétně pak školka 
věnovala dětem v africkém Malawi kozu, která 
může uchránit od hladomoru celou rodinu. Zá-
roveň děti navštívily kozí farmu v Krmelíně, aby 
formou zážitkové a vzdělávací aktivity pochopily, 
jak může toto hospodářské zvíře sloužit lidem. 

20. 6. 2019 v dopoledních hodinách si děti 
užily nevšední zážitek ve Sférickém kině, které 
nám přijelo promítat do školky. 26. 6. 2019 pro-
běhla na  louce před školkou ukázka výcviku 
policejních psů. V týž den se odpoledne se škol-
kou slavnostně rozloučili naši předškoláčci 
a v pátek 28. 6. 2019 se s tímto školním rokem 
rozloučíme. Školka bude v provozu ještě první 
dva červencové týdny a v posledním srpnovém 
týdnu už všechny paní učitelky začnou připra-
vovat třídy na další školní rok 2019/2020. Pro 
nový školní rok bylo přijato 30 dětí. Doufáme, 
že se jim bude v naší školce líbit a těšíme se na 
všechny děti v září!!! 

V závěru ještě jedna informace. V průběhu 
května byla naše škola kontrolována Českou 
školní inspekcí. Kontrolována byla jak doku-
mentace školy, tak i výuka v základní i mateřské 
škole. Musím hrdě napsat, že výsledek inspekč-
ní činnosti byl pro naši školu i školku pozitivní 
a nebyla shledána žádná vážnější pochybení.

Blíží se nám konec školního roku, uzavření 
klasifikace, školní výlety, rozloučení s deváťáky 
a  28. 6. i  slavnostní předání vysvědčení. Ani 
během prázdnin nebudeme zahálet. V plánu je 
přestavba odborné učebny přírodopisu a malo-
vání velké části vnitřních prostor školy. 

Byl to rok náročný a pevně věřím, že příští 
příspěvek do zpravodaje už napíše naše paní ře-
ditelka. Dovolte použít slova z dialogu z obec-
ních slavností: „Rechtorka leží polámaná v ne-
mocnici, ale všem Starovjakům posílá ze špitálu 
zdravici!“

Přeji všem žákům pohodové, slunečné 
prázdniny plné zážitků.

Zuzana Stejskalová, zástupkyně ředitelky

Den otevřených dveří
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Chtělo by se říct – konečně! Ano, konečně 
jsme se 1. června dočkali toho, že dlouho a peč-
livě připravovaný svátek dětí letos nezmokl. 
Vždyť loni – jako na nějaký povel – spustil přes-
ně v plánovaný čas začátku takový liják, že mu-
seli naši obětaví hasiči převážet několik účast-
níků na trase park u TJ – hala TJ autem…

I letos se do přípravy oslav zapojili staro-
veští hasiči, oddíl národní házené, Kondoři 
a  oživený Starovjáček, to vše pod patronací 
obecního úřadu a se sponzorským přispěním 
Staroveského centra vína. A tentokrát „vše klap-
lo“: hasičům se podařilo rozdělat oheň a poté 
ho i uhasit, na deseti stanovištích si děti mohly 
dosyta zasoutěžit, pěknou vsuvkou bylo vystou-
pení p. Rostislava Sýkory s ukázkou ovládání 
dronu a otce a syna Červenkových s miniatur-
ními závodními vozy řízenými rádiem. Děti se 
mohly vydovádět na velké skluzavce a skákacím 
hradu. No a nakonec si mohly (konečně na po-
řádném táboráku a ne na plotně!) spolu s rodiči 

i opéct připravené párky. Cenu pro vítěze sou-
těže o nejpěknější opékací klacík si odnesl žák 
2. třídy Slávek Křenek.

Myslím, že 97 spokojených dětských účast-
níků je nejlepším poděkováním všem, kdo se 
do přípravy a průběhu letošního Dětského dne 
zapojili.

Mgr. Jaromír Chvostek

Slunečný Dětský den
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Drazí přátelé,

rád bych se ohlédl za  krátkým, ale velmi 
intenzivním obdobím po Velikonocích. V naší 
farnosti je to čas několika akcí, ve kterých se 
farní aktivity propojují s těmi obecními, a osob-
ně mě každé takové propojení velmi těší. 

Jednou z aktivit, na kterých se podílí farní-
ci, je tzv. NOC KOSTELŮ. Tato událost, která 
už má nějakou tradici i v naší farnosti, opět letos 
přilákala řadu návštěvníků z naší obce i okolí. 
Farní společenství se vždy snaží připravit pestrý 
program rozložený do celého večera a také letos 
byl obohacením prohlídky našeho kostela, která 
návštěvníky vždy okouzlí. Všem, kteří tento 
program připravili a o náš chrám se jakkoliv 
starají, patří velký dík. 

Když jsme u našeho kostela, kromě církev-
ních svátků se v něm tradičně každý rok konají 
bohoslužby, při nichž se děkuje a zároveň prosí 
zvláště za naši obec, jejich obyvatele, život v ní 
atd. Mezi významná výročí patří posvěcení 
kostela, které je už od  samotného vysvěcení 

v  roce 1591 spojeno s datem 28. dubna. Toto 
výročí se pak slaví tradičně v  neděli nebližší 
tomuto datu. Dalším významným datem je sa-
mozřejmě pouť na sv. Jana Křtitele 24. června 
a už třetí rok se pomalu stává tradicí i mše sv. 
spojená s obecními slavnostmi, která je oběto-
vaná za všechny lidi v naší obci, jejich předsta-
vitele i jako vzpomínka na naše předky. 

Při rozhovorech, zejména s dříve naroze-
nými, zjišťuji, že řada z vás je spojena s kostelem 
skrze svátosti, které jste zde přijali a ze kterých 
můžete čerpat. Jak zaznělo na obecních slav-
nostech, letos je zatím hojnost udělování svátosti 
křtu a  začátkem května jsme mohli prožívat 
také První svaté přijímání, u kterého bylo 8 dětí. 

S Košatkou jsou spojeny dvě události – jed-
nak poutní mše sv. u kapličky v Košatce, která 
je vždy začátkem měsíce května, a zanedlouho 
potom obnovení zničeného zastavení s obrazem 
sv. Michaela Archanděla, které se nachází na 
lesní cestě za staroveským hřbitovem směrem 
k řece Lubině.

Čím žije (žila) farnost?

Noc kostelů
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Jaro u seniorů SPOPVES

Plán akcí farnosti a na faře

• Pěší pouť na Velehrad – 2.-5. 7.

• Tábory na faře: 
 − diecézní tábor dětí 8.-14. 7., 
 − tábor pro teenagery 23.-28. 7., 
 − tábor farnosti Blahutovice 29. 7.-7. 8.

• Farní tábor 5.-11. 8. ve Frenštátu pod 
Radhoštěm.

• Rozloučení s prázdninami, starými tý- 
máky a přivítání nových – sobota 31. 8. 
– zahájení v 15 hod. modlitbou, násle-
duje kulturní, hudební, zábavné odpo-
ledne.

• Dožínková slavnost – děkování za 
úrodu – neděle 8. 9., v 9:30 královská 
jízda traktorů, 10:30 slavnostní mše sv. 
obětovaná za zemědělce a jejich rodiny, 
pak společný oběd a zábavné odpoledne 
pro děti.

Žehná a modlí se o. Jan +

Jsem moc vděčný i za  lidské propojení se 
Spolkem přátel veselého stáří, které se uskuteč-
nilo v areálu fary před Slavností Seslání Ducha 
svatého – samozřejmě spojeno s tradičním zvy-
kem škvařenice. 

Všem moc díky za veškeré zapojení a pří-
prav těchto i dalších událostí. Přeji vám všem 
pokojné prázdninové dny, dostatek času na od-
počinek a přátelská setkání. A na jedno takové 
setkání těsně po prázdninách bych vás rád po-
zval, a to na Dožínkovou slavnost, která se bude 
konat v neděli 8. září a „hlavním hostem“ bude 
o. Kamil Strak (hlavní celebrant). 

Žehná a modlí se o. Jan +

První svaté přijímání

Letošní jaro příliš nepřálo ani seniorům. 
Po dlouhé zimě se už jistě všichni těšili na zdra-
ví posilující sluneční paprsky, ale bylo jich pra-
málo. Nepřízeň počasí nedovolovala ani pustit 
se do prací na zahrádkách. Přesto se ale senioři 
nenudili a mohli se bavit při akcích pořádaných 
naším Spolkem přátel veselého stáří.

27. března se na svém pravidelném posezení 
v hasičárně setkali se zástupci Diecézního cen-
tra mládeže, které celoročně pracuje na místní 
faře. Otec Jan Slavík informoval o činnosti mlá-
deže na faře a mladí členové této organizace se 
nejen představili, ale připravili několik zajíma-
vých poznávacích her, do kterých se senioři rádi 
zapojili. Nechyběl ani zpěv za doprovodu ky-
tary, a tak se všichni společně dobře pobavili. 

24. dubna byla pomlázková zábava s živou 
hudbou DUO STAR, která velmi úspěšně navo-
dila dobrou veselou atmosféru. S chutí si zazpí-
vali i senioři a šťastlivci se pak radovali z výher 
bohaté tomboly. 

15. května proběhla oslava Dne matek. Tu 
již tradičně připravují společně členky komise 
pro občanské záležitosti, kulturní komise při 
obecním úřadě a  výbor SPOPVES. Celé akci 
předchází osobní návštěva osmdesáti– a více-
letých seniorek s kytičkou, dárkem vyrobeným 
dětmi staroveské školy a pozváním na setkání. 
Potlesk za velmi pěkný program recitací, zpěvu, 
hry na zobcové flétny a moderního tance si za-
sloužili žáci ZUŠ i ZŠ a taneční skupiny Trend 
i jejich učitelky. Gratulovat přišel starosta obce 



SStaroveský zpravodaj

18

Dalibor Dvořák a místostarosta Jaromír Chvos-
tek. Kytička z  jejich rukou všechny ženy jistě 
potěšila. Setkání u  příležitosti Dne matek je 
jednou z akcí vytvářejících dobrou společen-
skou atmosféru v obci.

28. května jsme vyjeli za poznáním památ-
ných míst Moravy. Cílem byl hrad Šternberk 
a dochovaný hanácký statek v Příkazech. Sta-
robylá stavení i  vnitřní vybavení související 
nejen s bydlením, ale i s hospodářskou činností 
na venkově skýtají návštěvníkům možnost při-
pomenout si období života i našich rodičů a pra-
rodičů v 19. a 20. století.

Zajímavá byla návštěva hradu Šternberk. 
Z města až ke vstupu do hradu jsme si „užili“ 
strmé cesty a nespočet schodů. Mnohým z nás 
chybělo dechu, ale po několika odpočinkových 
zastávkách jsme to zvládli. Odměnou nám byla 
prohlídka hradu, který je zaslouženě státem 
památkově chráněn. Bohaté sbírky uměleckých 
děl, dochovaný mobiliář i  samotná stavba si 
to plně zaslouží. Počasí nám nepřálo, a tak pro-
hlídku města Šternberk nahradila návštěva 
místní restaurace a cukrárny. Lilo jako z konve, 
v autobuse nám to však nevadilo a šťastně jsme 
dorazili do Fryčovic na večeři U Chamráda. Zá-
jezd se vydařil a těšíme se na podzimní zájezd 
na Lysou horu. 

Činnost našeho spolku se neobejde bez kul-
tury a návštěvy Národního divadla moravsko-
slezského. 17. dubna to bylo představení Eugéna 
Labicheho Šťastni ve třech v hlavní roli s vyni-
kajícím Vladimírem Polákem a 28. května La-
zebník sevillský Gioachina Rossiniho. Byli jsme 
mile překvapeni osobitými texty libreta Jaro-
míra Nohavici umocňujícími humorné scény 
tohoto představení.

Škvařením vaječiny 5. června v areálu sta-
roveské fary skončilo bohaté jaro u seniorů ze 
Spolku přátel veselého stáří. Co nás čeká dále? 
O neformálních letních aktivitách a určitě bo-
hatém podzimním programu se dozvíte v dal-
ším čísle Staroveského zpravodaje.

Alena Ševčíková

SPOPVES na Obecních slavnostech

Škvaření vaječiny na faře

Červen – Měsíc myslivosti a ochrany přírody

Červen je měsícem, který je v přírodě spo-
jován s  největším rozpukem života. Vrcholí 
vegetační rozvoj bylin a trav, dokvétají stromy 
a keře, na svět přicházejí mláďata. Protože se 
jedná o  nejzranitelnější skupinu živočichů, 
vybavila je příroda ochranným zbarvením. 

U většiny jelenovitých jsou potomci po naroze-
ní chráněni červenohnědou srstí, která je poseta 
bílými skvrnami. Odložené, v klidu ležící mlá-
dě, není v hustém porostu skoro ani vidět. Ne-
sahejte na ně, nechejte je na místě, matka se o ně 
postará. Chovejte se v přírodě klidně a nerušte. 
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Jste přece na  návštěvě v  domově zajíce, srny, 
lišky a mnoha dalších obyvatel lesa, kteří, stejně 
jako vy doma, nechtějí být rušeni při přijímání 
potravy nebo při odpočinku. Bylo by dobré, 
kdybyste neopouštěli lesní pěšiny a jednu ho-
dinu před setměním ani do lesa nechodili. 

Velkou nepříjemností pro obyvatele lesa 
jsou volně pobíhající psi. Mějte je, prosíme, na 
vodítku.

Volně žijící zvěř vám děkuje za ohledupl-
nost a porozumění.

Libuše Trybulovská

V době uzávěrky tohoto zpravodaje probí-
hají boje o oblastní i ligové body. Stále se hraje 
o umístění v tabulkách a u mládežnických druž-
stev o postupy na závěrečné poháry a mistrov-
ství v rámci republiky.

Dorostenky v oblastním přeboru zvítězily 
a postoupily tak na Mistrovství České republi-
ky, které se hraje 21.-23. 6. 2019 v Bakově nad 
Jizerou. Starší žačky a starší žáci ještě bojovali 
o postup na Pohár České republiky.

V  dospělých kategoriích se nám nedaří. 
Ženy v 1. lize a muži ve 2. lize jsou zatím na po-
sledních místech. Hlavně u mužů je to zatím 
velké zklamání, nejen výsledkové, ale hlavně 
po výkonnostní stránce.

V příštím zpravodaji Vás samozřejmě bu-
deme informovat, jak to všechno dopadlo a jak 
budeme pokračovat v příští sezóně.

Rostislav Horkel st.

Národní házená

SPORT

Staroveští cyklisté do nové sezóny nastou-
pili s omlazeným týmem. V zimních měsících 
proběhla kvalitní všeobecná příprava a všichni 
závodníci absolvovali jarní soustředění na již-
ním Slovensku. Počátkem měsíce dubna se na-
plno rozjela silniční sezóna. Sestavu nejmlad-
ších žáků posílili Robin Syrko, Jan Kyas, Matouš 
Filgas a Klára Palagyiová. 

Startovali jsme na celé řadě, ať už domácích 
či mezinárodních závodů. Kateřina Mudříková 
se zúčastnila největšího dámského etapového 
závodu v České republice Gracia Orlová. Tým 
kadetů ve složení Marek Majdanics, Adam Syr-
ko a David Šigut startoval na mezinárodním 
etapovém závodu v polském Kluczborku. V me-
zinárodní konkurenci se nejlépe dařilo Marku 
Majdanicsovi, který se po celou dobu závodu 
držel na  předních pozicích a  celkově obsadil 
9. místo ze 111 startujících. Junior Erik Vávra 

zajel pěkné umístění na etapovém závodu Szla-
kami Jury, v tomto čtyřetapovém závodě vybo-
joval ve dvou etapách shodně 4. místo. Kadetka 
Natálie Mikšaníková bojovala na etapách v okolí 
Lanškrouna, v konkurenci 41 kadetek obsadila 
hezké 18. místo. Jakub Sasín se blýskl 2. místem 
v závodě Českého poháru v Olomouci. 

ACK Stará Ves n. O.

4. místo Erika Vávry na etapovém závodu Szlakami Jury
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Jan Kyas a Matouš Filgas na startu Moravskoslezského poháru – O cenu města Orlová

Na menších regionálních závodech postup-
ně sbírají závodní zkušenosti začínající závod-
níci. Anička Janíková, Matouš Filgas a Jan Kyas 
se probojovali na pódiové umístění ve Vidnavě. 
Dobré výsledky předvedli také na  závodech 
Slezského poháru amatérských cyklistů (SPAC) 
v Hranicích na Moravě, Orlové či Krnově.

Nejmladší závodníci se v  rámci přípravy 
účastní také závodů Školní ligy, tyto závody se 
konají na horských kolech na ostravském Lan-
deku. Závodníci reprezentují kromě barev ACK 

Stará Ves n. O. i svou základní školu. ZŠ Stará 
Ves reprezentují Jakub Sasín, Klára Palagyiová 
a sourozenci Matouš a Lukáš Filgasovi.

Před námi jsou blížící se mistrovství České 
republiky, starší kategorie budou závodit na 
Slovensku v  Trnavě, mladší závodníci budou 
bojovat v Jeseníkách ve Vidnavě.

Aktuality z chodu oddílu naleznete na in-
ternetových stránkách www.ackstaraves.cz.

Karel Nepraš

p. František Chvostek roč. 1941
p. Růžena Hložánková roč. 1946
p. Eduard Částek roč. 1948
p. Marie Žaludová roč. 1946
p. Alois Lednický roč. 1927
p. Leopold Laryš roč. 1947
p. Božena Sýkorová roč. 1930
p. Naděžda Horklová roč. 1932

Věnujte jim tichou vzpomínku.
Bronislava Pavlosková, matrikářka

Opustili nás…
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Oznámení
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INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE
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Renomovaná stavební společnost  
s provozovnou v Jistebníku  

 

 
    

přijme do pracovního poměru: 
DĚLNÍKY A ZEDNÍKY 

DO STAVEBNÍCH PROFESÍ 
 
 

Požadujeme:  
 aktivní přístup k práci,  

znalosti základních stavebních postupů, 
 časová flexibilita (práce po celé ČR) 

 
Nabízíme: 

výdělky až 27 000 Kč/ měsíčně 
nástup ihned, 

 dlouhodobě stabilní pracovní zázemí 
 
 

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

INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE Kurz bezlepkového pečení  
v hasičské zbrojnici

Další kurz proběhne dne 9. 11. tamtéž, podrobnosti na https://www.facebook.com/vladenahalatova/
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Koncert pěveckých sborů a Obecní slavnosti
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Obecní slavnosti a vystoupení na pódiu
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Vystoupení na pódiu, zakončení jízdy, folklorní program a koncert
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Jizda kole obila, program v Košatce
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Obecní slavnosti - 20. ročník
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Přijela k nám pouť



Vernisáž výstavy Staroveský zámek v běhu času. 
Bojovou cestou 1. ČSL tankové brigády.



Kulturní a společenské dění ve Staré Vsi 
a Košatce ve 3. čtvrtletí roku 2019

DATUM AKCE MÍSTO POŘADATEL

červenec–září Staroveský zámek v běhu času
výstava Zámek Kulturní komise

2. 7.–5. 7. 2019 Pěší pouť na Velehrad Velehrad Farnost Stará Ves

3. 7. 2019 Oslava léta SPOPVES

13. 7. 2019 Hasičská soutěž Areál TJ Košatka SDH Košatka

16. 7. 2019 Prohlídka kostela Kostel sv. Jana Křtitele Spolek star. historie

1. 8. 2019 Setkání spolku st. historie Hasičská zbrojnice Spolek star. historie

10. 8. 2019 O pohár obce St. Ves n. O. Areál hasičského 
cvičiště nad halou TJ SDH Stará Ves

18. 8. 2019 Procházka historickou Košatkou Košatka Spolek st. historie

24. 8. 2019 Letní kino – Ženy v běhu Hřiště TJ Kulturní komise

31. 8. 2019 Rozloučení s prázdninami Farní areál Farnost Stará Ves

4. 9. 2019 Poprázdninové setkání Hasičská zbrojnice SPOPVES

6. 9. 2019 Kurz společenského tance (1. lekce) Hala TJ TJ Stará Ves

5. 9. 2019 10. ročník festivalu Košatecký 
Otoman – Velký filmový večer Košatka-Lesopark 77 Spolek Košatecký 

Otoman

6. 9. 2019 10. ročník festivalu Košatecký 
Otoman – Pivní Orientběh St. Ves, Košatka Spolek Košatecký 

Otoman

7. 9. 2019 10. ročník festivalu Košatecký 
Otoman – hudební festival Košatka-Lesopark 77 Spolek Košatecký 

Otoman 

8. 9. 2019 Dožínková slavnost Kostel, farní areál Farnost Stará Ves

14. 9. 2019 Renesanční den na zámku Zámek KK, Keltik, 
Ondřejnica

17. 9. 2019 Zájezd Lysá Hora SPOPVES

20.–22. 9. 2019 Zájezd Bieszczady, Polsko Kondor
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