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Slovo starosty
bouzející se přírody. Přeji nám všem, abychom
s neutuchajícím elánem zvládli všechny akce
oslav v tomto roce a v průběhu Velikonoc se
trochu zamysleli, odpočinuli a načerpali sil na
nejvýznamnější akci letošního roku, Staroveské
obecní slavnosti, které se budou konat 3. června.

Vážení spoluobčané,
rok 750. výročí založení naší obce se rozběhl velmi rychle, vždyť Velikonoce klepou na
dveře, po zimě přišlo rychle jaro a mnozí z nás
už netrpělivě chodí po zahradách a sledují
probouzející se květiny a stromy. Vidíme tu
změnu, tu energii, kterou můžeme čerpat z pro-

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Ve Staré Vsi se nic neděje?
Vážení spoluobčané,

budou využívat společně jak chodci, tak
cyklisté.
Do konce roku chceme mít stavební povolení
na chodníky v Košatce.
Samostatnou kapitolou je zámek. Podařilo
se nám získat dotaci na jeho rekonstrukci,
která by měla být zahájena v září letošního
roku. Termín ukončení je plánován na polovinu roku 2019.
Ve škole budeme připravovat k realizaci
projekt zateplení „nové“ budovy a do října
budeme vědět, zda jsme uspěli se žádostí
o dotaci na multifunkční jazykovou učebnu.
Pro letošní rok připravujeme i pokračování
udržovacích prací na hřbitově. Prioritu má
oprava střechy smuteční síně, snad dojde i na
fasádu.
Rozpracované máme i další akce, které však
zatím nejsou připraveny tak, abychom Vás
mohli informovat o reálných termínech
realizace.

záměrně jsem zvolil tento provokativní
nadpis. Ono to možná tak vypadá, že ještě
žijeme zimním spánkem, ale první čtvrtletí
bylo ve znamení příprav a výběrových řízení
na akce, které se letos rozběhnou. Proto vám ve
stručném přehledu představím, co už máme za
sebou a co se právě chystá:
Výstavba chodníku na ulicích Proskovická
a Petřvaldská bude dokončena pravděpodobně do poloviny roku. Smlouva bude
uzavřena v nejbližších dnech.
V rámci digitalizace protipovodňového
plánu bude mimo jiné do konce roku osazena celá obec bezdrátovým rozhlasem.
V oblasti přípravy staveb byl vybrán projekt
na realizaci stavby „Odkanalizování obce
- 2. etapa“. Předpoklad vydání stavebního
povolení je do konce letošního roku.
Konečně se podařilo vybrat projektanta na
chodník Brušperská od silnice I/58 („dálnice“) po obchod Gany. Tento chodník

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Přednost zprava, zleva. Každý si jezdí, jak chce
riziková místa u základní školy, u hospody
U Mlýna (zde budou navrženy stavební úpravy
křižovatky). Věřím, že to všechno vyřídíme
v průběhu prvního pololetí. Zároveň máme
objednánu službu Městské policie Ostrava na
měření rychlosti. Takže - řidiči pozor! Pokud
však dodržujete pravidla silničního provozu,
tak pohov…

V současnosti si v obci stěžují občané
nejvíce na neukázněné řidiče. Rychlá jízda,
nedodržování předpisů, jízda po trávníku apod.
Rozhodli jsme se tedy přistoupit k potírání
těchto nešvarů. Nejdříve si však musíme zamést
před vlastním prahem, a tak obec zadala zpracování revize a stanovení nového dopravního
značení na místních komunikacích v souladu
s dopravními předpisy. Chceme se zaměřit i na

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce
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Bývávaly časy
V roce 1857 dostával učitel od obce Staré
Vsi 170 zlatých, z Košatky 55 zlatých, dohromady 225 zlatých.

a hmotnou cenu „vysavač prachů“. Ve třetím
čtvrtletí t. r. opět v soutěži zvítězil a znovu
obdržel diplom uznání, nadále putovní
vlajku a hmotnou cenu, televizní přijímač
značky „Ekran“ sovětské výroby. Na žádost
místního jednotného zemědělského družstva byl tento přístroj zapůjčen pro kulturní
jizbu JZD. 1. března 1957 konána slavnostní
schůze místního národního výboru v sále
požární zbrojnice za přítomnosti člena rady
Městského národního výboru v Ostravě
a zástupců národních výborů okolních
obcí. Televizní přijímač spolu s putovní
vlajkou a diplomem byl členem Rady MěNV
v Ostravě slavnostně předán předsedovi
MNV. Televizní přijímač byl uveden do
provozu a po prvé přítomní shlédli a slyšeli
v obrazovce nového přístroje také hlášení
úspěchu místního národního výboru.

V polovici ledna (roku 1927) vypukla na
zdejší škole mezi dětmi, částečně i dospělými, chřipka. Onemocnění podlehlo 169
dětí. Smrtelný případ nenastal. Příchodem
jara onemocnění ochabovalo a koncem
května úplně zaniklo.
Zima 1946-1947 byla velmi tuhá. Mnoho
sněhu již napadalo počátkem prosince 1946.
Pokrýval zemi nepřetržitě do poloviny
března 1947. Zvláště mnoho sněhu napadlo
v únoru. Ještě počátkem března činila sněhová pokrývka 30-40 cm. Mrazy vytvořily
na řece silný led. Byla opravdová obava z jarních povodní. Na naší řece Ondřejnici se děl
odchod ledu 14. března s velikými zátopami
a se značnými pobřežními škodami.

V důsledku chřipkové epidemie bylo na
zdejší škole od 28. ledna do 11. února 1957
přerušeno vyučování. Taktéž bylo uzavřeno
kino, kostel a všechna veřejná shromáždění
byla zakázána.

Místní národní výbor po svém zvolení v roce
1954 pracoval dobře, jak zjevno ze zápisu
z posledních let. Za práci ve třetím čtvrtletí
1956 umístil se v soutěži národních výborů
na prvém místě v Ostravském okrese,
obdržel putovní vlajku, diplom uznání

Mgr. Jaromír Chvostek

Zpravodajství ze zámku
RO schválila cenu stočného pro období
od 1. 1. do 31. 12. 2017 na 31,53 Kč/m3 bez
DPH, 36,26 Kč/m3 vč. 15 % DPH.

RO schválila nákup zařízení pro školní
kuchyň v hodnotě 153.600 Kč bez DPH.
RO schválila uzavření Smlouvy o nájmu
5 ks velkoobjemových kontejnerů na suť
a odpad s p. Jiřím Grygarem, Košatka.

RO schválila smlouvu s vlastníkem nemovitosti Moravskoslezský kraj Ostrava na
realizaci stavby „Umístění zastávky na ul.
Brušperské ve Staré Vsi n. O.“

RO schválila zadání zakázky na zpracování
dokumentace na rekonstrukci rybníku
nad zámkem firmě ing. Martin Jaroš,
Vodohospodářské služby, Vřesina.

RO schválila dodatek ke smlouvě pro akci
„Stavební opravy objektu čp. 12 Stará Ves n.
O.“ (hasičárna Stará Ves) s firmou OSBAU
s.r.o., Orlová-Poruba. Celková cena po
zvýšení z důvodu dodatečných stavebních
prací činí 3.385.708,77 Kč bez DPH.

RO schválila přijetí nepeněžitého daru ZŠ
Stará Ves n. O. (pingpongový stůl v hodnotě
7.000 Kč, dárce - Staroveské centrum vína).
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RO schválila nabídku zakázky „Stará Ves
n. O. – odkanalizování obce, II. etapa –
projektová dokumentace“ firmy KONEKO
s.r.o., Ostrava za cenu 1.478.000 Kč bez
DPH

RO schválila smlouvy s firmou KONE
a.s., Praha 6 na údržbu výtahu v hasičské
zbrojnici ve Staré Vsi za 2.625,- Kč bez DPH
čtvrtletně.
RO schválila smlouvu na zpracování PD
pro územní řízení stavby „Chodníky
Košatka“ s firmou DOPRAVOPROJEKT
Ostrava a.s. za cenu činí 39.550 Kč bez
DPH.

RO schválila objednávku na zpracování
objemové studie stavby „Zdravotní středisko Stará Ves n. O.“ firmě INPROS F-M
s.r.o., Frýdek-Místek (30.250 Kč vč. DPH).
RO schválila zakázku „Zpracování projektové dokumentace na chodník se smíšeným provozem cyklistů a chodců podél
komunikace III/48615 v obci Stará Ves n.
O. – délka 1,45 km“ firmě Haskoning DHV
Czech Republic spol. s. r. o., Praha 6 (cena
vč. DPH 1.160.390 Kč).

RO schválila prominutí nájmu v KD Odra
v Košatce pro konání Mysliveckého večírku
dne 14. 1. 2017.
RO schválila poskytnutí finančního daru
ve výši 18.050 Kč na rok 2016 Domovu pro
seniory ONDRÁŠ, Brušperk, 12 tis. Kč
Centru pro zdravotně postižené MSK o.p.s.,
Ostrava (poskytuje služby pro zdravotně
postižené občany v naší obci), 12 tis. Kč
ročně pro každou rodinu trvale žijící v obci
firmě Středisko rané péče SPRP, pobočka
Ostrava a smlouvu s Centrem sociálních
služeb Ostrava (pečovatelská služba).

RO schválila přijetí finančního daru 15
tis. Kč od dárce – Pohřební ústav Charitas,
V. Dernický, Ostrava-Nová Bělá.
RO schválila smlouvu s f. DIGIS s.r.o.,
Moravská Ostrava na aktualizaci ortofotomapy za cenu 32.700 bez DPH.

RO schválila hospodaření Místní knihovny
ve Staré Vsi n. O. a Košatce za rok 2016
a návrh rozpočtu na r. 2017.

ZO schválilo koupi pozemku parc. č. 27/1 –
zahrada o výměře 1697 m2 za smluvní cenu
1.600 tis. Kč pro výstavbu hřiště pro ZŠ.

RO schválila zakázku „Chodníky Stará
Ves n. O.“ ve prospěch firmy Jan Slabý,
Brušperk,

ZO schválilo rozpočtov ý v ýhled obce
(r. 2018 příjmy 35.000.000 Kč, v ýdaje
33.480.496 Kč, r. 2019 příjmy 38.000.000 Kč,
výdaje 36.806.436 Kč).

RO schválila udělení licence k provozování
osobní dopravy na lince Ostrava – Mošnov
pro firmu ARRIVA MORAVA a. s., Ostrava
a HopDoFabry s.r.o., Sedlnice.

ZO schválilo poplatek za provoz systému sběru komunálního odpadu ve výši
660,- Kč/os./rok.

RO schválila uzavření příkazní smlouvy
s firmou VALUE ADDED a.s., Praha na
zajištění zadavatelských činností v rámci
projektu „Zámek Stará Ves n. O. – stavební
úpravy II“.

ZO vzalo na vědomí podněty občanů
k pořízení změny č. 1 územního plánu
obce a pověřilo ing. Foltu přípravou jejího
projednání.
Mgr. Jaromír Chvostek

RO schválila nabídku veřejné zakázky
„Protipovodňová opatření obce Stará Ves
n. O.“ firmy EMPEMONT s.r.o., Valašské
Meziříčí, za 3.020.770 Kč bez DPH.
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Písařova pozvánka
Před rokem jsme písně pěli,
kol obila objížděli.
Zas tu máme jarní čas,
kdy přijede mezi nás,
hrabě se svou hraběnkou,
potěší nás přízní svou.
Rok letošní není stejný,
tento rok je jubilejní.
Stará Ves je vlastně kmet,
má sedm set padesát let.
Vznik obce oslavíme,
na slavnosti se uvidíme,
třetího června v sobotu
zapomeňte na robotu.
Ráno u zámku vše zahájíme,
loňský rok tam zhodnotíme.
Na poledne se zas chystá
kol obila naše jízda,
odpoledne budem slavit,
nad zámkem se všichni bavit.
Škola, školka, Ondřejnice
rozjasní nám naše líce.
Večer si pak zatančíme,
až za tmy se rozloučíme.
Přijďte s námi posedět si,
zve Vás písař ze Staré Vsi.

Přehled o nakládání s komunálním odpadem za rok 2016
Množství vyprodukovaného komunálního
odpadu (KO) za rok 2016 v naší obci byl vyšší
než v roce 2015. Tento nárůst je do značné
míry zapříčiněn povinností obce zajišťovat
sběr biologicky rozložitelného komunálního
odpadu (BRKO), kterého se vyvezlo celkem

130,2 tuny. Toto množství by bylo zajisté ještě
vyšší, kdyby nebylo rozdáno občanům 600 kusů
kompostérů pořízených z dotace, kterou naše
obec získala v rámci Operačního programu
Životní prostředí.

Upozorňujeme na změnu provozní doby sběrného dvora
v období od 1. dubna do 31. října 2017:
Středa od 12.00 do 18.00 hod
Sobota od 8.00 do 18.00 hod.
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Přehled v číslech:
KO celkem
z toho směsný odpad - (popelnice)
tříděný odpad (papír, sklo, plasty, kovy, elektro)
ostatní odpad (dřevo, pneumatiky, barvy apod.)
objemný odpad (koberce, nábytek apod.)
BRKO (tráva, ořez větví)
Celkové náklady na systém likvidace KO
příjem za tříděný odpad (EKO-KOM, Asekol, Elektrowin)
celkový příjem od občanů
ztráta (doplatek z obecního rozpočtu)
Na závěr děkujeme občanům, kteří pečlivě
třídí odpad, a současně vyzýváme ostatní
občany, aby se také zapojili. Jedině řádným tříděním odpadu a díky příspěvkům od výše uve-

1.090,1 tuny = 388 kg/občan/rok
606,2 tuny
222,4 tuny
63,5 tuny
67,8 tuny
130,2 tuny
2.323.834 Kč
232.350 Kč
1.778.236 Kč
313.248 Kč = 111,48 Kč/občan

dených společností docílíme udržení poplatku
za komunální odpad v současné výši.
Slavoj Palička

OOP Brušperk informuje
Vážení spoluobčané,

podařilo téměř 56 % trestných činů.

rád bych Vás stručně informoval
o bezpečnostní situaci ve služebním
obvodu Obvodního oddělení Policie
České republiky Brušperk. V rámci
služebního obvodu, který zahrnuje
města Brušperk a Paskov a obce
Řepiště, Žabeň, Staříč, Fryčovice, Stará Ves nad
Ondřejnicí a Krmelín, Policie České republiky
prověřovala od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 celkem 208 trestných činů, 152 přestupků, 1210
dopravních přestupků a dalších 352 spisů běžné
pořádkové agendy, což je celkem 1922 spisů.
U prověřovaných trestných činů je nutné uvést,
že z celkového počtu 208 trestných činů bylo 33
trestných činů odloženo s odůvodněním, že se
trestný čin nestal, popř. odevzdáno správnímu
orgánu s podezřením ze spáchání přestupku.
Lze konstatovat, že již tři roky po sobě dochází
k výraznému poklesu trestné činnosti. V roce
2016 ve srovnání s rokem 2015 tento pokles činí
sice jen 6 %, ale v porovnání s rokem 2014 tento
pokles činí již 48 %. Objasnit se v roce 2016

V samotné obci Stará Ves nad
Ondřejnicí došlo od 1. 1. 2016 do
31. 12. 2016 k 20 trestným činům, 231
přestupkům (včetně 221 dopravních
přestupků), což v porovnání s rokem
2015 znamená pokles trestné činnosti o 20 trestných činů a naopak zvýšenou
preventivní a kontrolní činností v dopravě,
došlo k nárůstu počtu zjištěných dopravních
přestupků o 36 přestupků. Objasnit se podařilo,
či je před objasněním 9 trestných činů.
U trestných činů obecně převažují majetkové delikty, zejména krádeže vloupáním do
motorových vozidel, zanedbání povinné výživy,
trestné činy obecně nebezpečné a ohrožující.
Pro představu se jedná o různé formy ublížení
na zdraví, řízení motorových vozidel pod
vlivem alkoholu, drog, maření úředního rozhodnutí apod.
Za kolektiv OOP Brušperk
npor. Mgr. Kamil Václavík
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Za obec krásnější
1. ledna 2017 jsme slavnostně vstoupili do
jubilejního roku. Oslavujeme 750 let od první
písemné zmínky o Staré Vsi. Tak významné
výročí se patří důstojně oslavit. Kulturní komise
vyzvala k aktivní účasti na oslavách všechny
občany, spolky a zájmové organizace. Čeká nás
mnoho zajímavých akcí a nabídka je vskutku
bohatá. V propagačním průvodci jubilejním
rokem 2017, který jsme v prosinci 2016 současně
se zpravodajem dostali do každého domu, si
můžeme připomenout, co vše je připraveno pro
obohacení našeho společenského života.
Nastalo jaro, v ycházíme pracovat na
zahrádky a do sadů. Přispějme úpravou okolí
svého domu a bydliště ke zkrášlení celé obce.
Ať naše okna zdobí květy muškátů či petúnií, ať
naše zahrádky hýří rozmanitostí barev letniček,
ať naše obec rozkvete do krásy a vůně květin

zpříjemní náš společný život! Nejen účastí na
společenských či sportovních akcích, ale i touto
formou můžeme přispět k letošním oslavám. Za
obec krásnější a za pěkné mezilidské vztahy.
Za kulturní komisi
Alena Ševčíková

Zprávy ze staroveské školy
Vážení přátelé,

báječnou atmosféru podpořenou zájmem
a vzorným chováním rakovských žáků. K nám
všem „školním“ se připojili také naši starostové
Ing. Dalibor Dvořák a Anton Heglas z Rakové.
Opět nádherné setkání s přáteli a obdarovávání
diváků a příznivců láskou a kouzlem blížících
se Vánoc.

zdravím Vás letos poprvé na stránkách
Staroveského zpravodaje. Velikonoce jsou letos
poměrně pozdě. V té době největších křesťanských svátků si budeme připomínat události
křesťanské liturgie.
My, co máme kousek zahrádky nebo velkou
zahradu a někteří ještě včeličky, už budeme mít
asi za sebou první zkušenosti s bolavými zády,
budeme si pěstovat první mozoly a zároveň se
těšit z toho, co se nám už podařilo. Všem nám
přeji krásné jaro a potěšení z něj.

Výsledky prospěchu a chování 1. pololetí si
zachovávají svůj standard. Nedošlo k žádným
excesům, nepřidělovali jsme žádné snížené
stupně z chování a pochvaly byly v rovnováze
s důtkami a napomenutími. Proti loňsku se nám
o 0,05 snížil průměrný prospěch celé školy na
1,417, ale to je drobnost, která na konci roku
může vypadat jinak, doufám, že ne k horšímu.

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

Loňský zápis do 1. třídy byl slabý, letos
se situace jeví podstatně lépe. Necháme se
překvapit, a to až po Velikonocích, ve středu
19. dubna. Také zápis do mateřské školy se
s novou vyhláškou posunul, a to na čtvrtek
4. května. Za námi je 26. školní ples, letos už

Báječně dopadly oba společné česko-slovensko-polské adventní koncerty v kostele
Narození Panny Marie v Rakové. Nový pan
farář Mgr. Ján Uskoba nás poprvé pustil do
místního kostela a koncerty najednou získaly
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plně v rukou SRPŠ. A pozor, změna – nový
název: Spolek rodičů dětí při ZŠ a MŠ. Na radu
okolí jsme zvolili dřívější termín plesu v době
masopustu a o to byla větší účast našich farníků.
Nikomu nevadil pátek a jako vždy, kdo přišel
a viděl, chválil.

obce. My se v těch posledních týdnech jako
každoročně budeme snažit bezproblémově
zvládnout školní výlety a takové ty drobnosti.
Docházka, klasifikace, závěrečná hodnocení
a další. O připravovaných projektech jsem
už asi psal, průběžné informace jsou předkládány pravidelně na veřejných jednáních
Zastupitelstva obce. Naší školy se týká vybudování jazykové učebny, výměna střechy
a oken a zateplení pavilonů tzv. nové školy.
K tomu rekonstrukce a modernizace kuchyně
a kotelny a konečně i vybudování většího
sportovního areálu za školou. Už chybí jen
maličkost – být úspěšní při podávání žádostí
a získat těch několik desítek milionů na realizaci připravených projektů.

Vedle studijních a pracovních povinností žije škola také různými projekty, jako
jsou „Pernštejni“, skupina šermířů, která
žáky interaktivně v dobových kostýmech
a zbroji seznamuje s vybranými historickými
obdobími. Do závěru se blíží mezinárodní
projekt ERASMUS+, vedený paní zástupkyní
Kunzovou a paní učitelkou Cholevovou. Předposlední setkání je v Itálii a definitivní závěr
u nás, ve Staré Vsi, ve dnech 24.- 28. května. Na
neděli 25. 6., kdy se koná staroveská pouť, Vás
zveme na Den otevřených dveří. Podrobnosti
se dozvíte včas z plakátků a hlášení místního
rozhlasu. V sobotu 3. 6. se koná tradiční
„Jizda kole obila“ a oslava 750. výročí založení

Všem Vám přeji prožití nádherných, šťastných a veselých svátků velikonočních v kruhu
svých blízkých.
Mgr. Pavel Plečka, ředitel školy

Informace o změnách týkajících se
předškolního vzdělávání v roce 2017
Organizace předškolního vzdělávání:

imunní nebo se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci; tato povinnost
se nevztahuje na děti, pro které je předškolní
vzdělávání povinné (děti které k 31. 8. 2017
dovrší 5 let);

předškolní vzdělávání se organizuje pro děti
zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti
od dvou let;
pro děti, které dovrší k 31. 8. 2017 pět let
věku, je předškolní vzdělávání povinné od
1. 9. 2017;

kritéria pro přijímání dětí do MŠ se zveřejňují
předem, a to způsobem umožňující dálkový
přístup.

předškolní vzdělávání je pro děti, které dovrší
k 31. 8. 2017 pět let věku, bezúplatné (týká se
i dětí s odkladem školní docházky do ZŠ);

Povinné předškolní vzdělávání:
zákonný zástupce dítěte je povinen dostavit
se k zápisu do MŠ, který je zákonem stanoven
od 2. do 16. května (pokud dítě ještě do MŠ
nedochází);

od 1. 9. 2017 jsou do MŠ přednostně přijímané děti od pěti let a také děti od čtyř let
ze spádové oblasti.

lesní školky nemohou organizovat povinné
předškolní vzdělávání, pokud nejsou zapsány
ve školském rejstříku;

Podmínky přijetí:
mateřská škola může přijmout pouze dítě,
které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je proti nákaze

ředitel školy má povinnost přijmout dítě,
na které se vztahuje povinná předškolní
9
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Způsoby plnění povinného předškolního
vzdělávání mimo MŠ:

docházka a které je ze spádové oblasti dané
MŠ, je-li dítě přijato do jiné než spádové MŠ,
ředitel školy toto oznámí bez zbytečného
odkladu spádové MŠ;

individuální vzdělávání dítěte;
vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě
přípravného stupně ZŠ speciální;

povinné předškolní vzdělávání má formu
pravidelné denní docházky v pracovních
dnech na nepřetržité čtyři hodiny denně,
povinnost se nevztahuje na období školních
prázdnin;

vzdělávání v zahraniční škole na území ČR,
ve které MŠMT povolilo plnění povinného
předškolního vzdělávání;

denní časový harmonogram určený pro
povinnou předškolní docházku, stejně jako
podmínky pro uvolňování dětí z docházky
a jejich omlouvání neúčasti ve vzdělávání
stanoví školní řád.

zákonný zástupce má vždy povinnost
dostavit se s dítětem k zápisu, způsob, který
pro povinné vzdělávání zvolí, má povinnost
oznámit řediteli školy nejpozději tři měsíce
před začátkem školního roku 2017/2018 (tedy
do 31. 5. 2017).

Počty dětí ve třídě MŠ:

Mgr. Helena Šeflová,
vedoucí učitelka MŠ

zavádí se povinné snižování nejvyššího
povoleného počtu dětí ve třídě z důvodu
přítomnosti dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí dvouletých.

Informace k zápisu dětí do 1. třídy
pro rok 2017/18
Novela školského zákona přináší některé
podstatné změny pro přihlašování dětí
k povinné školní docházce, popř. pro žádost
o odklad školní docházky.

povinnou školní docházku. Zápis žáků do
1. třídy se v naší škole uskuteční ve středu 19. 4.
2017 od 13.00 do 17.30 hodin v I. patře základní
školy. V MŠ si můžete rezervovat čas zápisu.

Dle § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění
účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je
povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní
docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2010 do
31. 8. 2011 a žáci po odkladu.
Pro zápis je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Nutno vyplnit žádost a odevzdat do 31. března 2017 v MŠ nebo sekretářce školy. Žádost
si vyzvedněte v MŠ nebo stáhněte na webových stránkách školy v záložce dokumenty.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně
vyspělé, může rodič požádat o odklad školní
docházky o jeden rok, a to za předpokladu,
že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná

žádost doložena doporučujícím posouzením
příslušného školského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Mgr. Yvetta Kunzová, zástupce ředitele
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Setkání u sochy T. G. Masaryka
Po asi 3měsíční odborné práci kamenické
firmy p. Orla nadešel čas představit restaurovaný pomník TGM a obětí 1. světové války
veřejnosti. Pět desítek účastníků si v den Masarykových 167. narozenin - 7. března - vyslechlo
připomenutí Masarykova významu pro náš kraj,
zazněly vzpomínky na osudy sochy, přítomní
se dozvěděli zajímavosti o postupu restaurátorských prací. Na závěr shromáždění zazněla
Masarykova oblíbená píseň Ach synku, synku
a byla položena kytice k jeho narozeninám.
Mgr. Jaromír Chvostek

Průběh ceremoniálu, přesun k pomníku T.G.M.

Převoz sochy T.G.M. firmou pana Orla

Fotohistorie
Vážení spoluobčané, milí čtenáři. V osmnáctém díle seriálu Fotohistorie bych se s Vámi
rád podělil o fotografii, která vznikla rok po
konci druhé světové války k příležitosti Dne
matek, jež byl slaven před sochou prezidenta
Tomáše Garrigua Masaryka. Den matek
budeme slavit přibližně za měsíc, měsíc je to
také od doby, kdy v březnu tohoto roku proběhlo setkání před nově zrenovovanou sochou
T.G.M před staroveským zámkem.

bylo mnohonásobně více. I když se v ČR svátek
Dne matek slaví 8. května, v době pořízení této
fotografie se slavil vždy druhou květnovou
neděli. Jelikož se staroveské kroniky nezmiňují
o oslavě Dne matek roku 1945, lze opravdu
předpokládat, že fotografie byla pořízena až
o rok později, tedy 12. května 1946. Datum
připadá na druhou květnovou neděli a váže
se k němu i krátký zápis ve školní kronice [2].
To, že se jedná o oslavu Dne matek, potvrzuje
i nápis na transparentu nalevo od sochy T.G.M.
s textem: „ZA MATIČKU ŽIVOT“.

Fotografie se nachází v albumové sekci kroniky staroveské měšťanské školy [1] a je zařazena spolu s ostatními fotografiemi do školního
roku 1945/1946. V záběru lze napočítat nejméně
100 osob, lze však předpokládat, že účastníků

Kde se místo na fotografii nacházelo? Socha
prezidenta Masaryka na snímku byla umístěna
přibližně v místech dnešní autobusové zastávky
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SStaroveský zpravodaj

u pošty směrem na Košatku a Proskovice. Toto
bylo rovněž prvotní umístění sochy v době
jejího vzniku. Nutno zmínit, že ač na první
pohled upoutá člověka socha pana prezidenta,
nelze zapomenout na podstavec, ve kterém
jsou vyryta jména obětí první světové války
z řad občanů naší obce. Socha s podstavcem
tak tvoří památník obětem války a vzpomínku
na život a odkaz Tomáše Garrigua Masaryka.
Celou historii památníku shrnul Mgr. Jaromír
Chvostek ve svém referátu k odhalení pomníku
po opravě dne 7. 3. 2017 [3]. Následující text je
založen na popisu důležitých událostí z referátu
a je doplněn o další poznatky.

Po osvobození roku 1945 je socha vyčištěna
a opět postavena na původní místo. Masaryk
je však pro nový politický systém nepohodlný
a socha je asi na přelomu 50. a 60. let odvezena.
Zpět se Masaryk dostane až v době uvolnění,
tedy „Pražského jara“, roku 1968. Socha je přivezena 8. května, při transportu byla bohužel
ulomena pravá ruka v zápěstí. Nicméně, socha
byla opravena, očištěna a konzervována. Socha
na svém místě nevydržela dlouho. Přibližně
v průběhu 70. let byla opět odvezena. Po
„Sametové revoluci“ roku 1989 občané opět
vzpomněli na sochu T.G.M. a díky vydatnému
úsilí paní Blaženky Stuchlé a Mileny Paličkové
byla socha nalezena ve staré škole v Kunčicích
pod Ondřejníkem. Socha byla opět opravena
a instalována na místo před zámkem, tedy
tam, kde je památník umístěn i dnes. Poslední
renovací prošla socha na přelomu let 2016/2017
a v novém kabátě instalována tento rok v den
výročí narozenin Tomáše Garrigua Masaryka.

Pomník byl slavnostně odhalen na místě
výše zmíněné autobusové zastávky dne 30. září
1928 a to za účasti cca 2000 lidí z obce i okolí.
Roku 1940 přichází rozkaz, že má socha být
sňata a odvezena ke zničení. Socha je již naložena na voze ve školním dvoře a připravena
k odvezení. Přes noc však zmizí. S podporou
starosty obce Františka Kelnera a dalších
odvážných občanů je socha ukryta na smetišti
pod kuželnou hostince pana Kašpárka (přibližně v místě dnešního parkoviště u pošty).

Dění okolo památníku provází také život
paní Blaženky Stuchlé a to od jejích dětských
let až po současnost. Výše zmíněná kuželna,
pod kterou byl Masaryk během druhé světové
12
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války ukryt, patřila totiž spolu s hospodou
jejím rodičům. I paní Stuchlé patří dík za její
živé a poutavé příběhy z té doby, kdy člověk se
zatajeným dechem poslouchá, jak spolu s kamarádkami zapalovaly během války ve dnech
7. března a 28. října u úkrytu sochy Masaryka
svíčku, anebo jak se vydaly na výpravu za
nalezení sochy po Sametové revoluci. Dík patří
také všem dalším občanům, kteří se jakýmkoliv
způsobem přičinili tomu, že památník existuje
ve své podobě již skoro 90 let.

V minulém čísle jsme pátrali po původu
fotografie, na které je zachycena stavba silnice.
Díky panu Pavlu Rybářovi, který mne nasměroval na Proskovice, se s pomocí paní Marie
Matějové, starostky Proskovic, potvrdilo, že
fotografie je opravdu od našich proskovických
sousedů. Paní starostka nám slíbila podrobnější
informace, o které se s vámi rádi v budoucnu
podělíme.
RNDr. Michal Janošek, Ph.D.
Kontakt: Michal Janošek, tel.: 777 81 55 69,
e-mail.: michal.janosek@gmail.com

K tématu památníku obětem první světové
války a sochy prezidenta Masaryka bych se rád
vrátil i někdy v budoucnu. Myslím si, že toto téma
má po podrobném zkoumání a revizi záznamů
ještě co nabídnout. Budu vděčný za doplnění
anebo objasnění bílých míst, zejména pak období
50. až 80. let, zde jsou vzpomínky pamětníků jen
útržkovité, případně se rozcházejí.

Zdroje:
[1] Kronika měšťanské školy Stará Ves nad Ondřejnicí, 1. díl, 1946-1954, albumová sekce z let 19441954. SOkA F-M.
[2] Školní kronika obce Staré Vsi, 4. díl, 1944-1950,
str. 26. SOkA F-M.
[3] Chvostek, Jaromír: T. G. M. – referát 7. 3. 2017,
odhalování pomníku po opravě.

Vzpomínka na starostu SDH Drahomíra Chvostka
Dne 9. února 2017 nás navždy
opustil náš spoluobčan a také dlouholetý starosta Sboru dobrovolných
hasičů ve Staré Vsi n. O., pan Drahomír Chvostek.

sklípků, výlety za poznáním po
vlastech českých i do zahraničí.
Pod vedením Drahomíra Chvostka
oslavil náš hasičský sbor velmi
důstojně a úspěšně v ýznamná
jubilea, zejména výročí 100 let od
svého založení. Pod jeho vedením se
také podařilo prosadit a realizovat
sen několika předchozích generací
staroveských hasičů – tolik potřebnou přístavbu garáží, společenského
sálu a sociálního zázemí budovy, která dnes září
uprostřed naší vsi: hasičské zbrojnice.

V místním hasičském sboru
začal působit již v roce 1948. Nástupem jeho vrstevníků přišla do sboru
tzv. mladá krev. Začala pracovat
družstva žáků, žaček, dorostenců
i dorostenek, kteří dosáhli některých do té doby nebý valých sportovních
úspěchů. Sbor se omladil, což se projevilo i na
rozsahu jeho činnosti. Velkou zásluhu na tom
měl právě Drahomír Chvostek.

Za svůj přínos hasičskému hnutí a práci,
kterou nezištně a po celý svůj život vykonával,
byl oceněn mnohými vyznamenáními. V roce
1995 mu bylo v Přibyslavi uděleno nejvyšší
vyznamenání, kterým může být dobrovolný
hasič oceněn – titul Zasloužilý hasič.

Ve výboru našeho sboru pracoval od roku
1955. Nejprve jako velitel, od roku 1964 pak jako
jeho starosta, a to plných 35 let. Za tuto dobu
sbor uspořádal nepřeberné množství kulturních, společenských i sportovních akcí. Byly
to letní slavnosti, soutěže požárních družstev,
martinské zábavy, společenské plesy. Pořádaly
se zájezdy do divadel, na hory, do vinných

Za vše, co Drahomír Chvostek pro náš
hasičský sbor, ale i celou obec vykonal, mu patří
obrovský dík. Čest jeho památce.
Kamil Hutěčka
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Opustil nás předseda chovatelů
Dne 4. února 2017 nás opustil ve věku nedožitých 80 let dlouholetý předseda ZO ČSCH
Stará Ves n. O. pan Jiří Hůlka.
Kdyby se vyhlašovala soutěž, v níž by zvítězil chovatel, který nejdéle zastával v rámci
kteréhokoliv svazového subjektu tutéž funkci,
předseda ZO ČSCH Stará Ves n. O. Jiří Hůlka
by patřil mezi favority. V letošním roce by uplynulo devětatřicet let od chvíle, kdy byl zvolen
do čela tohoto seskupení. Po stejnou dobu byl
navíc bez přestání věrný králíkům stříbřitým
malým žlutým.
nezůstalo jen u čistokrevných plemen králíků,
které v jeho chovu vždy měly kvalitu, ale choval také čistokrevnou drůbež (plymutky žíhané,
kachny ruanské).

Ačkoliv Jiří Hůlka pochází z východních
Čech, osud jeho kroky nasměroval až na Ostravsko. Po základní škole se rozhodl, že půjde
do učení v Ostravě – Kunčicích, na učiliště na
Nové huti, kde se z něj stal valcíř trub. Po ukončení vojenské služby v zaměstnání na Nové huti
poznal svou manželku, s níž se v roce 1961 oženil. Přemístil se do Staré Vsi nad Ondřejnicí,
kde manželé získali stavební parcelu a roku
1969 se nastěhovali do svého. Prvním objektem, který se na travnaté ploše u domu objevil,
byla králíkárna…. Jeho obyvateli byli nejprve
nečistokrevní králíci. Od roku 1978 na popud
svého souseda Karla Haase vstoupil do místní
základní organizace Českého svazu chovatelů
a začal chovat stříbřité žluté. Na sklonku roku
1978 vystřídal odstupujícího předsedu p. Josefa
Paličku ve funkci předsedy ZO. Samozřejmě

Za jeho předsednické činnosti se naše ZO
účastnila nejen družebních soutěží s okolními
obcemi (Krmelín, Staříč, Paskov, dříve Řepiště a Fryčovice), pořádala místní a také okresní
výstavy a v roce 2003 vznikla družba mezi chovateli z Rakové (SR).
…tichou vzpomínku věnují chovatelé ZO
ČSCH Stará Ves n. O.
Mgr. Jana Boháčová
Čerpáno z článku PhDr. Jana Jirků –
časopis Chovatel 12/2012

Neodešli, jen nás předešli - Eduard Haken
studovat medicínu. To bylo v roce 1929. Současně s tím ale studoval zpěv u profesora Levytského, a to plných šest let. Jak mi pan Haken
vyprávěl, v jednu chvíli se rozhodl se zpěvem
skončit a věnovat se jen medicíně.

K divadlu to budoucího vynikajícího pěvce
Eduarda Hakena táhlo odmalička. Narodil se
v březnu 1910 ve Šklíně, což je obec v dnešním Horochivském rajónu Volyňské oblasti na
západní Ukrajině. Tam také jako student gymnázia s divadlem začínal. Vypomáhal jedné
herecké společnosti, která jej chtěla nechat vystudovat dramatickou školu. Tatínek byl ale proti,
ze syna chtěl mít inženýra nebo lékaře. A tak se
Haken ocitl v Praze na Univerzitě Karlově a začal

Proti tomu ale byl právě Levytsky, který
příštího pěvce přihlásil do konkursu do sboru
Národního divadla. Chtěl, aby jeho hlas posoudili odborníci. Haken šel ke konkursu bez trémy,
protože mu bylo jedno, jestli bude úspěšný,
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nebo ne. Úspěšný byl, ale do sboru nenastoupil, nabídli mu místo sólisty začátečníka, a to
na dobu dvou let. Dirigent Václav Talich po
konkursu vedení Národního divadla sdělil, že
„zcela zvláštním případem mezi kandidáty,
kteří se dnes představili, je pan Haken. Krásný
zjev, hudební, hlasové prostředky velmi krásné.
Doporučuji umožnit mu sustentační gáží další
studium, poněvadž v tomto případě jde o sólový
bas.“ Jenže za tu dobu dostal jen dvě role a tak na
radu zkušených pedagogů odešel z Národního
divadla do Olomouce. A to i přesto, že mu tehdejší ředitel Zlaté kapličky dr. Karel Neumann
řekl, že jej držet nemůže, ale aby si uvědomil, že
si tím do tohoto divadla cestu definitivně zavírá.
Naštěstí to nebyla pravda a už v dubnu 1938 je
Eduard Haken zván zpátky k hostování v Prodané nevěstě v roli, která jej proslavila a kterou
měl rád on i jeho obecenstvo. Byla to postava,
která tvrdí, že každý jen tu svou má za jedinou, všecky krásy světa v ní vidí. Inu Kecal. Na
angažmá v Olomouci vzpomínal rád. Za tři roky
tam nastudoval dvaatřicet rolí, a i když finanční
podmínky nebyly nejlepší, byl šťasten.

divadla. Měl krásnou barvu hlasu, další předností byl objemný tón, velký rozsah a jedinečná
hlasová technika. Byl o něj zájem i v zahraničí,
v roce 1958 dostal nabídku od Vídeňské státní
opery na roční angažmá, ale Národní divadlo
tuto možnost odmítlo. Pan Haken se rozhodnutí podřídil. Až do vysokého věku vystupoval také na koncertech a ještě v pětaosmdesáti letech zpíval v naplněném svatojakubském
jičínském kostele nebo v pražském Divadle Na
Zábradlí, kde hostoval v jedné hře. S Národním
divadlem se oficiálně loučil o svých osmdesátinách, a to rolí Vodníka. Do Zlaté kapličky chodil
z domova pěšky a to byl hezký kousek. Bydlel
Na Hřebenkách, což je nedaleko strahovského
stadionu, a skoro každodenní „procházka“ mu
trvala kolem čtyřiceti pěti minut.

Do Prahy se vracel i se svým olomouckým
kolegou, ostravským rodákem a dlouholetým
přítelem Beno Blachutem. Stálou smlouvu
v Národním divadle pak měli od roku 1941. Jen
připomenu, že pan Blachut nás předešel v roce
1985 ve věku 72 let a oba jsou spolu i dnes, na
Vyšehradském hřbitově. Pokud se tam někdy
vypravíte, najdete tam i paní Marii Glázrovou,
herečku, manželku pana Hakena.
S Eduardem Hakenem jsem se sešel několikrát jak ve Zlaté kapličce, tak v tehdejším Smetanově divadle, dnes je to Státní opera. Vždy
dochvilný, klidný, rozvážný. O některých pěvcích se tvrdí, že moc neumějí hovořit, ale pan
Haken k nim určitě nepatřil, vyprávěl poutavě
s patřičným rozhledem. Přiznal se mi, že roli
Kecala měl rád, ale srdce jej táhlo k postavě
Vodníka z Dvořákovy Rusalky. Řekl o ní, že je
to zlidštělá pohádková postava, plná citu. Ale
hned dodal, že každou roli dělá rád, v každé
nachází něco hezkého.

Staroveští milovníci opery a pěveckého
umění si možná vzpomenou, že Eduard Haken
vystoupil i ve Staré Vsi n.O. Byl s ním mimo jiné
i další sólista opery Národního divadla, fryčovický rodák Lubomír Havlák (taky už nás předešel), kterého jsem měl čest poznat už v roce
1955. Tehdy zpíval na kůru staroveského kostela
na svatbě mé tety a mého strýce. Hádejte jejich
jméno, jsou známí a přes vysoký věk stále čilí.
Kdo uhodne, dostane od nich sladkou odměnu.
Pěvec Eduard Haken nás předešel v lednu
1996, v březnu téhož roku by se dožil 86 let.

Eduard Haken byl jednou z nejvýraznějších
a nejvýznamnějších osobností opery Národního

Radoslav Mácha
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Velikonoce - svátky jara, ale také slavnosti naděje
Drazí přátelé ze Staré Vsi a Košatky,

Všechny tyhle situace zobrazují obrazy
Křížové cesty, kterou máme i v našem kostele.
Na těchto obrazech se vyskytuje spousta postav,
ke kterým můžeme mít i po 2000 letech mnohdy
hodně blízko.

určitě každý z vás zná citát či úsloví „naděje
umírá poslední.“ Mít v životě naději je hodně
důležité. Možná to není na první pohled patrné,
ale blížící se svátky Velikonoc mají s nadějí
úzkou spojitost. Velikonoce jsou pro křesťany
nejdůležitější svátky v roce, dokonce významnější, než jsou Vánoce. Mohou tyto svátky říci
něco člověku, který s vírou nemá moc co do
činění? Osobně si myslím, že ano.

I když se zdá, že kříž je stěžejní pro křížovou
cestu, není tím nejdůležitějším – mohlo by se
říci, nemá to poslední slovo. Patří sice k životu,
ale nejpodstatnějším je tajemství vzkříšení,
které si křesťané připomínají (zvláště o Velikonocích, ale i každou neděli). Až uslyšíte na Bílou
sobotu kolem 21:30 zvonit zvony, to je ten okamžik, kdy si křesťané připomínají, že život je
mocnější než smrt, že dobro je větší než zlo. To je
obrovská naděje, ve kterou pevně věřím. A tohle
může být touhou a nadějí každého člověka.

Ten příběh, který prožíval Ježíš kdysi dávno,
a který si během Velikonoc připomínáme, asi
většina z nás zná – poslední večeře, zrada od
jednoho z jeho nejbližších, zatknutí a výslech
Ježíše u Pontia Piláta, křížová cesta, které předcházelo bičování, a následné ukřižování Ježíše
spolu s dalšími lotry. Tohle příliš optimisticky
ani nadějně nezní. Na druhou stranu, kdo z nás
se občas v podobných situacích nenacházel nebo
nenachází – kdo se občas necítil od někoho zrazen (třeba od těch nejbližších), na kom z nás
se někdo v životě nedopustil nespravedlnosti
(i když jsme byli v právu), nebo kdo se někdy
necítil jako ten, který se obětuje pro druhé
a druzí to neocení, kdo z nás někdy nepocítil
tíhu nějakého „kříže“ a musel nebo musí jej nést?

Moc nám všem přeji, abychom i přes nespravedlnosti, těžkosti, nejrůznější kříže, byli lidmi
naděje. Ať nám nejen ty zvony, ale i nejrůznější
setkání během velikonočních svátků přinesou
zase o něco více radosti a pokoje do našeho
života.
Krásné prožití Velikonočních svátků
přeje a modlí se ze vás o. Jan.

Pozvánka na prožívání velikonočních svátků:
Zelený čtvrtek (připomínka poslední
večeře Ježíše)
- Mše sv. v 18:00 v kostele
- V 19 hod. Pesachová večeře (tradiční
večeře v době Ježíše) na faře

- 19:00 – sobota 15:00 – možnost k tiché
adoraci v kostele u Božího hrobu
Bílá sobota
- 20:30 Slavnost vzkříšení Páně
- Po mši sv. hostina na faře

Velký pátek (připomínka smrti Ježíše na
kříži a jeho pohřbení)
- 17:30 Pobožnost křížové cesty v kostele
- 18:00 Velkopáteční obřady

Neděle Zmrtvýchvstání Páně
- Mše sv. v 10:30
Velikonoční pondělí
- Mše sv. v 8:00
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Tříkrálová sbírka
15. ledna skončil další ročník Tříkrálové sbírky. Pro Charitu Studénka se koledovalo
v 16 obcích a i přes letošní velmi nízké teploty vyšlo do ulic celkem 117 nadšených „královských“ skupinek s doprovodem.
Výtěžek Sbírky bude
použit na podporu provozu charitní pečovatelské služby, která je poskytová na ve Studénce,
Albrechtičkách, Bartošovicích, Pustějově a Velkých Albrechticích. Dále
na zakoupení a opravu
zdravotnických a kompenzačních pomůcek do
půjčovny.

obec
Studénka I.
Studénka-Butovice
Studénka-Nová Horka
Bartošovice
Bravantice
Vyškovice
Slatina
Tísek
Bílov
Bílovec
Albrechtičky
Stará Ves n. Ondřejnicí
Pustějov
Mošnov
Kateřinice
Petřvald
Trnávka
Velké Albrechtice
celkem

Část výtěžku - maximálně 15 % z vybraných
peněz v dané obci použijeme na finanční podporu volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabýc h ro d i n ( ly ž a ř sk ý
kurz, školní výlet, tábor,
plavecký v ýcvik apod).
Finanční příspěvek ve výši
max. 500,- Kč na dítě bude
vyplacen přímo subjektu,
který aktivitu organizuje.
Žádost si můžete vyzvednout od 1. 3. 2017 přímo
v Charitě ve Studénce nebo na webových stránkách www.studenka.charita.cz .

Počet
pokladniček
12
16
2
6
4
1
5
5
1
18
6
15
5
4
2
10
2
3
117

Sbírka
2017
71 507
94 506
5 439
32 486
11 528
9 410
15 979
34 487
3 400
110 288
28 353
94 476
32 107
13 114
20 448
56 199
24 147
19 263
677 137

Sbírka
2016
71 078
86 647
6 246
30 430
13 054
9 855
1 800
33 810
6 799
83 863
24 321
86 604
30 506
12 708
15 918
54 217
21 972
5 333
595 161

Velké poděkování patří všem místním
koordinátorům, koledníkům a vedoucím skupinek, kteří svůj volný čas darovali potřebným.
Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli.

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

Bc. Jarmila Pomikálková, DiS.,
koordinátorka sbírky
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Křesťanské společenství - Velikonoce
Pohanské tradice
Pohanské svátky jara byly časem oslav
a veselí. U Slovanů a Germánů splynuly lidové
oslavy Velikonoc s pohanskými slavnostmi jara
(pohanský název Easter), které oslavovaly procitnutí přírody ze zimního spánku. Díky tomu
do lidových oslav Velikonoc přešly v germánském a slovanském prostoru mnohé původem
pohanské zvyky. Dnes jsou i komerčně důležité,

protože se na ně váže mnoho zvyků, k jejichž
uskutečnění je třeba vynaložit nějaké úsilí nebo
jen tak zajít na nákup. Prodávají se například
velikonoční pohledy, ozdoby nebo cukroví
v podobě velikonočních vajíček, beránků nebo
zajíčků. V Česku je prastarou tradicí hodování
a pomlázka.

Křesťanský význam
Pascha - řecky πάσχα, hebrejsky  ֶפ ַס ּחpesach
– znamená přechod, přejití jsou nyní nejvýznamnějším křesťanským svátkem a oslavou
vzkříšení Ježíše Krista. K tomu došlo třetího
dne po jeho ukřižování. Kristovo ukřižování
se událo roku 33 po dnech v ýznamného
židovského svátku pesach, který je památkou
vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského
otroctví. Aby hubitel zachoval židovský lid
před zkázou pohromy seslané na Egypt, museli

Židé natřít veřeje krví beránka. Od té doby jedí
židé beránka v období svátků pesach. Beránek
je předobrazem budoucí oběti, kdy proroctví
hovořilo o tom, že Kristus půjde jako „ovce na
porážku“ a stane se „beránkem božím“.
link: www.staraves.cz/index.
php?www=krestanske_spolecenstvi
email: misie-staraves@seznam.cz
Za misijní skupinu Stará Ves Tomáš Heger

Ondřejnica a já
Je to až neuvěřitelné, ale Lašský soubor písní
a tanců Ondřejnica letos oslaví životní jubileum.
A to rovných čtyřicet let! Od té doby, kdy soubor
v roce 1977 založila Eliška Krejčíčková, uplynula již spousta času. V řadách Ondřejnice se
prostřídalo mnoho tanečníků a tanečnic, hrály
s námi muziky Ondřejnica, Fojt, Tragač a Šverc.
Z členů, kteří začínali pár let zpátky jako děti,
jsou dnes již odrostlí zpěváci a tanečníci.

V souboru tančím od svých sedmi let. Téměř
celý život mám každou středu automaticky
rezervovanou pro lašský folklór ve zkušebně
na staroveském zámku. Vyrůstali jsme v souboru pospolu a troufám si říct, že jsme rodina.
Narážím i na to, že mnozí ze současných členů
jsou dětmi tanečníků, kteří soubor zakládali.
Vzájemně se však většina členů zná od dětství,
proto se nebojím použít slovní spojení „taneční
rodina“. Nejen že spolu trávíme spoustu času na
zkouškách a vystoupeních. Stěžejní jsou zážitky
ze společných zájezdů, kde spolu trávíme i několik týdnů vyplněných tancem a zpěvem, občas
vínem. Soubor nám otvírá spoustu možností.
Mezi ně patří návštěvy nových míst a zemí,
ale i setkávání s novými lidmi a zajímavými
osobnostmi. Konkrétně chci zmínit účast ve
Škole folklórních tradic, kde jsme se pravidelně
setkávali s folkloristy z celé naší republiky.

Já bych ale ráda napsala o tom, co Ondřejnica dala mně. Nyní jsem měla možnost o tom
více přemýšlet. Před pár týdny jsem se vrátila
ze studijního pobytu v zahraničí. Tam jsem si
uvědomila, co všechno pro mě působení v souboru znamená.
Lidové umění. Spojení tance, zpěvu a divadla na jevišti. To vše je pro mě folklór.
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Naše generace, nyní většinou vysokoškolských studentů, už z dětského věku odrostla. Je
však důležité předávat tradici v souboru dále.
Je moc krásné, když se každé pondělí a středu
zámek hemží desítkami malých tanečníků.
Nesmírně důležité je i to, že je mezi námi spousta
nadšených vedoucích. Lidí, kteří si udělají čas,
mají energii a hlavně chuť předávat lašský folklór
dále. Jejich práce je inspirací pro mnohé z nás.

kroj, svým vzorem podobný peřině. Ani to, že
jednoho dne přestanu chodit na plesy v kroji
a už vůbec ne, že bych někdy přestala tančit.
Odvážím se tvrdit, že tradice už je ve mně
silně zakořeněna a jsem za to vděčná. Náš
lašský folklór je krásný svou jednoduchostí,
lyričností. Je krásné v Ondřejnici tančit, zpívat
a učit to i děti. Stojí za to v tom pokračovat.
Dokud je to v nás.

Nějak si nedokážu představit, že otevřu
skříň a v ní nebude viset můj modrý lašský

Markéta Šindelová,
členka LSPT Ondřejnica

S KONDORem se člověk nenudí
To, co děláme, nás baví a je to vidět na kvalitě našich akcí, o které je ze strany účastníků
dlouhodobě velký zájem. Obliba pořádaných akcí stoupá a my se snažíme udržet nebo i zvednout
už tak vysoko nastavenou laťku.

Nová klubovna oddílu Svišťata
Rok 2017 začal přestěhováním dětského
oddílu Svišťata z původní klubovny v zámku do
nově zrekonstruované klubovny v areálu bývalých kasáren. Rekonstrukce probíhala prakticky
celý rok 2016. Členové a přátelé organizace
Kondor – skupina Stará Ves přiložili ruku k dílu

a za finančního přispění obce Stará Ves n. O.
se podařilo vytvořit nové a útulné místo pro
pravidelné schůzky Svišťat. Děti se zde potkávají
každou středu od 17 hod. a srdečně jsou vítáni
všichni noví Svišti ve věku od 7 do 15 let.
19
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Jarní toulání s Kondorem
Na začátku dubna organizace Kondor
– skupina Stará Ves nachystala pro širokou
veřejnost tradiční pochod okolím Staré Vsi
n. O. nazvaný Jarní toulání s Kondorem. Akce
se uskutečnila v sobotu 8. 4. 2017, start i cíl
byl v zámku. Letošní toulání bylo jubilejním
desátým pochodem a navíc bylo zařazeno do
série aktivit pořádaných u příležitosti 750 let
od založení obce Stará Ves n. O. Jeho průběh
proto proběhl, jak se na dvojnásobné výročí sluší
a patří, ve velkém stylu! Trasa pochodu kopírovala katastrální hranice obce, účastníci pochodu
procházeli kontrolními stanovišti, na kterých
byly připraveny tradiční i zcela nové disciplíny.

Kratší trasa vedla po zpevněných cestách a byla
vhodná i pro kočárky. Navíc jedno ze stanovišť
kratší trasy bylo umístěno v nové klubovně,
takže si všichni zájemci mohli prohlédnout zrekonstruované prostory a vybavení klubovny. Pro
účastníky jsme měli připravený dárek v podobě
kroniky Staré Vsi n. O. Tuto kroniku si účastníci
„poskládali“ v průběhu pochodu a postupně se
tak dočetli o dávných dobách a událostech, které
ovlivnily život obyvatel Staré Vsi. V cíli byl pro
účastníky připraven nejen účastnický list, ale
také občerstvení a zábava v podobě hudebního
vystoupení kapel.

Letní dětské tábory ve Vítkově
K prázdninám neodmyslitelně patří letní
dětské tábory ve Vítkově-Podhradí, v údolí řeky
Moravice. Vedoucí jednotlivých turnusů už mají
jasno o letošním tématu celotáborové hry a ladí
poslední detaily, aby se děti na táboře ani chvíli
nenudily. Patnáct dnů stráví v překrásné příTermín konání

rodě Oderských vrchů, poznají nové kamarády
a prožijí nová dobrodružství, na která budou
ještě dlouho vzpomínat. Pokud pro své děti
ještě nemáte přihlášku, můžete si vybrat některý
z následujících turnusů. Není na co čekat, volná
místa se rychle plní…

Počet dnů

Věk dětí

Cena

I. turnus 1. 7. - 15. 7. 2017

15

8-15 let

3.730,- Kč

II. turnus 15. 7. - 29. 7. 2017

15

7-15 let

3.740,- Kč

III. turnus 29. 7. - 12. 8. 2017

15

8-15 let

3.735,- Kč

Kontaktní osoby jednotlivých turnusů jsou uvedeny na webových stránkách organizace:
www.kondorsv.com.

Zájezdy
Pravidelní účastníci kondorských zájezdů
už jistě vědí, kam v letošním roce povedou trasy
zájezdů a na jaká zajímavá místa se mohou těšit
ti, kterým se podaří včas zakoupit jízdenku.

zavede do Jeseníků. Cílem posledního letošního
zájezdu bude Šumava, na poznávání jejích krás
budou mít turisté čtyři podzimní dny. Přesné
termíny a programy zájezdů naleznou zájemci na
webových stránkách organizace Kondor – skup.
Stará Ves: www.kondorsv.com.

První ze tří zájezdů se uskuteční na přelomu dubna a května 2017 a bude směřovat na
Slovensko do Súľovských a Strážovských vrchů.
Druhý zájezd je naplánován na srpen a účastníky

KONDOR Stará Ves
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Staroveští myslivci a děti
Staroveští myslivci se vzorně
starají o zvěř v zimním období.
K této záslužné činnosti vedou děti
v mateřské škole i ve školní družině
ve Staré Vsi i v Krmelíně.
Důkazem je soutěž ve sběru kaštanů, kterou spolu s paní Barborou
Brumovskou uspořádal a odborně
vedl náš člen pan Vladislav Bejoch.
Děti nasbíraly 750 kg kaštanů a ty nejlepší byly i s rodiči pozvány a odměněny na naší poslední leči prosincového honu na drobnou zvěř v restauraci u pana MVDr. Aleše Michalce,
také člena mysliveckého spolku Odra
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
V loňském školním roce jsem
i já ráda přijala pozvání do staroveské školní
družiny, kde pracují paní učitelky Pavla Plečková
a Darja Čechovská. Děti pozorně vyslechly moje
vyprávění o myslivosti a četnými dotazy potvrdily, že o přírodě mnoho vědí a že je život zvířat
na našich polích a v lese zajímá. Je již tradicí,
že i nejmenší děti v Mateřské škole ve Staré Vsi
s paní učitelkou Karin Falátovou, v loňském roce
i paní Šárkou Buksovou a pokaždé s paní učitelkou Ivanou Trybulovskou nosí před Vánocemi
zvířatům do lesa samé dobroty.

Letos se s dětmi cestou k zásypům setkal
náš myslivec, pan Josef Novák, se svou fenkou
Aurou. Děti ho už znají a rády vyslechnou jeho
mnohé myslivecké zážitky a pomazlí se se psem.
Jsme rádi, že kromě nás, zapálených myslivců, i děti velmi rády chodí za zvířátky a těší se,
že jsou jim zajíci, bažanti a srnky vděční. Věříme,
že dětem tento zájem o přírodu vštípíme a že i v
dospělosti s námi myslivci budou sympatizovat.
Mgr. Libuše Trybulovská

Zahrádkáři informují
Kanadská velkoplodá borůvka
Aronie sladká – černoplodá sladká jeřabina,
„vitamínová bomba“
Rakytník řešetlákový – plody s léčivými účinky,
antioxidant plný vitamínů

Blíží se jaro a máme pro vás informaci
o nových druzích ovoce nebo zajímavých
odrůdách, jejichž pěstování může zpestřit váš
jídelníček nebo přispět ke zdravé výživě.
Fíkovník Morena – novinka, velmi odolná
odrůda s velkými plody
Zimolez kamčatský „Sweet“ – nejranější ovoce,
dozrává již koncem května
Beztrnný angrešt Captivator – červený angrešt,
netrpí padlím
Maliník Alpengold – žlutoplodý beztrnný maliník

Dále bychom vás chtěli informovat o novinkách v rostlinné výživě, která je určena pro
ekologické pěstování ovoce, zeleniny či květin
s obchodními názvy Rokosan a Rokohumin.
Tyto přípravky jsou vyrobeny v sypké či
kapalné formě a umožňují rychlý start a dobré
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zakořenění, zvyšují počet, velikost
a kvalitu plodů, zlepšují metabolismus rostlin a odolnost vůči chorobám. Dále jsou přírodním růstovým stimulátorem, pomáhajícím
zvyšovat úrodnost půdy a zabraňují hromadění těžkých kovů
a škodlivých látek v rostlinách.
Zájemcům rádi poskytneme
další informace.
Do nového pěstitelského roku
vám všem přejeme dobrý start
v pěstování ovoce, zeleniny, léčivek
i květin.
Za ZO ČSZ Ing. Petr Pelíšek

Při příležitosti Staroveského koštu

Ze života Klubu důchodců
Tak již tu máme rok 2017. Říká se, že sedmička je magické číslo, ale jak pro koho. Pro nás,
staroveské občany je tento rok, jak jistě všichni
víme, významný tím, že slavíme 750 let od první
písemné zmínky o Staré Vsi. Uběhly téměř tři
měsíce nového roku, přesto se ve vzpomínkách
vracíme k rozloučení s rokem 2016. To proběhlo
jako vždy ve výborné náladě. Hudbu k tanci
i poslechu střídalo vyprávění vtipů, veselých
příhod a scének, které si členové klubu připravili. Rozešli jsme se až dlouho po slavnostním
přípitku, kdy jsme si navzájem popřáli hodně
zdraví a štěstí a vyjádřili naději, že i nadále se
budeme v pohodě scházet. V letošním roce nás
čeká nejenom spousta akcí, ale především hodně
práce. Zahájili jsme 18. ledna výroční členskou
schůzí, na které jsme zhodnotili uplynulý rok.
Odsouhlasili jsme plán činnosti na 1. pololetí
letošního roku, od kterého se bude odvíjet další
dění v našem klubu. Hned 1. února to bylo
naše tradiční posezení. Toho dne bylo nevlídné
počasí. Studený vítr, sníh a také vysoká nemocnost našich členů byla důsledkem toho, že se
posezení zúčastnilo jen 31 našich členů. Byla to
nejmenší účast, jakou jsme za celá léta činnosti
klubu měli. Odpoledne nám zpestřilo vystoupení
dětských tanečních párů z tanečního klubu
Trend ze Staré Bělé. Obdivovali jsme umění

malých tanečníků. A navíc při polce, kterou
předvedli na skladbu Škoda lásky, jsme je s chutí
doplnili naším zpěvem. V únoru jsme se sešli
ještě jednou a to 28. února, kdy jsme v hasičské
zbrojnici pochovali basu. Tentokrát byla účast
o mnoho větší, sešlo se 68 našich členů a celá
řada příznivců klubu. Mezi ně počítám i o. Jana
za doprovodu „farních týmáků“, místostarostu
Jaromíra Chvostka a další a další hosty. Všichni
zvědavě a netrpělivě očekávali, čím se klub letos
při tradiční akci pochlubí. Po ztišení návštěvníků
se ozvala ústřední melodie z filmové trilogie
Slunce, seno …. Z přísálí s pokřikem „Sodoma
Gomora velebnosti“ vyběhla Cecilka a píšťalkou
svolávala členky Veřejného mínění, protože se
tady zase bude dít něco nepatřičného. Chvilku
překvapení vyvolal příchod dokonalého faráře
Otíka s jeho stařičkým bicyklem, kapesníkem
na hlavě a roztaženým deštníkem. Snad jenom
košíček na bylinky a zvolání „Panenko Maria
podsrpenská“ chybělo. Když opadla vlna veselí,
kterou vyvolal příchod hlavních aktérů, následoval vlastní smuteční obřad pochování basy. I tentokrát byl obřad přerušován hlasitým smíchem
a potleskem. A jako každoročně byl ohodnocený
„důchodci opět nezklamali.“ Poděkování patří
všem účinkujícím a organizátorům za přípravu
celého setkání. Členkám Veřejného mínění Ireně
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Poláškové, Božence Horklové, Daně Hrubešové,
Zdeňce Novobilské a Marii Soškové, kostelníkovi
Františku Hrubešovi, Otíkovi v podání Milana
Janoška a Miroslavu Hložankovi, autorovi žertovných postřehů o dění kolem nás. Poslední
tři jmenovaní byli právem odměněni tričkem
s logem 750 let obce. Obřadem pochování basy
jsme se zapojili do oslav našeho jubilejního roku
a chtěli jsme ukázat, že i my starší se umíme
společně pobavit a máme co nabídnout. Tradiční
posezení v březnu bylo věnováno staroveskému
kalendáři 2017, který vyvolal u Starovjáků
veliký ohlas. Společně s kulturní komisí jsme

uspořádali besedu nad staroveským kalendářem.
Autor kalendáře p. Michal Janošek nejdříve
návštěvníkům osvětlil, co předcházelo vzniku
samotného kalendáře. Při promítání jednotlivých zvětšených obrázků přítomní doplňovali
a někdy i upřesňovali údaje ke zveřejněným
fotografiím, čemuž byl p. Janošek velmi rád.
V následujícím měsíci, ve středu 19. dubna, nás
čeká oblíbená Velikonoční zábava, na kterou
srdečně zveme nejenom naše členy, ale i jejich
rodinné příslušníky a příznivce klubu.
Irena Polášková, předsedkyně KD

Beseda nad staroveským kalendářem

Předsedkyně KD s tričkem 750 let Staré Vsi

Aktéři pochování basy

SPORT
Národní házená - halová sezóna
Ještě předtím, než se rozjela oficiální halová sezóna pořádaná Svazem národní házené, jsme
uspořádali v hale tři akce.
20. 11. 2016 to byl „rodinně nerodinný turnaj“.
Společensko-sportovní akce pro všechny, která měla
kladnou odezvu účastníků už přímo na této akci!
Atmosféra celého turnaje i večer byla vynikající.
3. 12. 2016 se hrál tradiční turnaj gard – už
26. ročník Memoriálu Jardy Kantora. Hrálo
5 družstev a turnaj měl dobrou úroveň.

1.
2.
3.
4.
5.
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Krčín		
Kokory		
Stará Ves		
Albrechtičky		
Žatec		

42:21
37:32
32:24
30:37
19:44

7 b.
6 b.
5 b.
2 b.
0 b.
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Na Štěpána se pak hrál turnaj současných
i bývalých hráčů, kteří sestavili 5 družstev. Zakončili tím sezónu i oslavili sportem konec roku 2016.
Do oficiální zimní halové sezóny 2017
jsme přihlásili všechna naše družstva. Žáci

a žačky hráli zimní halový přebor turnajovým způsobem – dvoukolově v Troubkách
a ve Staré Vsi. Dorostenci a dorostenky hráli
celostátní zimní ligu mládeže, muži a ženy
hrály Český pohár.

Mladší žačky – družstvo, které začalo hrát
teprve na podzim 2016, vyhrálo překvapivě oba
turnaje a postoupilo na Zimní halové mistrovství

v České Skalici. Pro ně to byl velký úspěch. Tam
už se tolik nedařilo, ale pro děvčata to byla určitě
dobrá zkušenost.

1. Přeštice
2. Vracov
3. Dobruška
4. Krčín
5. Litvínov
6. Stará Ves
7. Stará Huť

60 : 19
49 : 26
45 : 36
39 : 44
19 : 33
29 : 46
13 : 47

12 b.
Stará Ves
9 b.		
9 b.		
6 b.		
4 b. 		
2 b.		
0 b.

1. Božkov
2. Žatec
3. Stará Ves
4. Studénka
5. Podhorní Újezd
6. Řevnice
7. Draken Brno

8: 3
7 : 11
6: 9
2 : 10
5: 9
1: 5

(3 : 1)
(5 : 6)
(4 : 4)
(2 : 6)
(3 : 4)
(1 : 3)

Netoličková, Nyklová, Buchtová.
Trenérky: Petra Millová, Klára Hynečková,
Veronika Vitekrová

ZHP hrála tato děvčata: Klepková, Hrebíčková – Říčná, Joachimovičová, Humplíková,
Polášková, Zahrádková, Zemánková, Lichnovská - B. Janošková, N. Onderková, Sklenářová,
Mladší žáci skončili
v ZHP celkově na 4. místě.
Náš oddíl však byl pověřen pořádáním zimního
halového mistrovství,
a tak se naši hoši turnaje
zúčastnili jako domácí
družstvo. Při vynikající
atmosféře turnaje, kdy
povzbuzovaly fankluby
všech týmů a hala doslova
vřela, podali naši chlapci
pěkný kolektivní výkon
a obsadili výborné 3.
místo. Kladně byla hodnocena i organizace turnaje, včetně zajištění jídla,
občerstvení a noclehu.

Stará Huť
Dobruška
Krčín
Přeštice
Vracov
Litvínov

Bronzoví mladší žáci - finále ZHP ve Staré Vsi

69 : 33
51 : 44
51 : 47
39 : 35
38 : 42
34 : 54
28 : 53

12 b.
Stará Ves
9 b.		
8 b.		
7 b.		
4 b.		
2 b.		
0 b.
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Žatec
Božkov
Studénka
Brno
Řevnice
Podhorní Újezd

6: 8
8 :10
9: 8
9: 4
7: 6
12 :11
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Zimní halový přebor odehráli: Palička,
Navrátil – Hranický, Sulowski, Šebesta, Tyleček,
Malík – Klečka, Vajda, Chvostek, Knoll.

Trenér: Petr Straňánek, vedoucí: Jitka
Rohelová

Starší žačky obsadily v ZHP 4. místo a starší žáci 3. místo.
Dorostenci v ZLM se přes základní kolo,
čtvrtfinále a semifinále probojovali až do závěrečného turnaje. Ten se hrál 25. – 26. 3. v Žatci. Aby
se tam dostali, hráli postupně na třech turnajích
se Studénkou, Svinovem, Osekem, 1. NH Brno,
KNH MS Brno, Ostopovicemi, Dobruškou.
Hráli hráči: Měřva – Konečný, J. Pelíšek,
Tomeček, Palička, Pinkava, Rohel, Hráček,
1. Tymákov
2. Dobruška
3. Most
4. Stará Ves
5. Žatec

115 : 95
86 : 75
98 : 100
87 : 95
81 : 102

- Šiller, Urbánek, Merta, Vojta Hýl, Josef
Pelíšek.
Trenér: Oldřich Sýkora, vedoucí: Richard
Galásek (zastupovali při nemoci trenéra i Petr
Straňánek a Jiří Chmelíček)
Ve finále se našim dorostencům příliš
nedařilo a trochu nás zklamali. Čekala se
medaile.

7 b.
Stará Ves
7 b.		
4 b.		
2 b.		
0 b.

Most
Dobruška
Žatec
Tymákov

23 :		24
20 :		21
21 :		17
23 :		33

Dorostenky v ZLM postoupily také až do finále v Plzni.
Základní kolo a čtvrtfinále se
hrálo v Pustějově, čtvrtfinále
v naší hale. Postupně se střetly
s Vítkovicemi, Svinovem, Osekem, Pustějovem, Chropyní,
Vracovem, 1. NH Brnem, Drakenem Brno, Krčínem, Bakovem.
Hrály hráčky: Lepková, Košťálová – Višvaderová, Kolonderová, Adamcová, A. Onderková,
N. Hynečková, K. Janošková,
E. Hynečková – V. Hynečková,
Dvořáková, Dostalíková, Kollárová, R. Ličková, H. Ličková, Bronzové dorostenky na ZLM
Vajdová, Fromeliusová.
Trenér: Aleš Dostalík, asistent: Radim
Ve finále naše děvčata nestačila pouze na
Hyneček, vedoucí: Renáta Hýlová (pomohla
západočeský Tymákov a Plzeň-Újezd. Třetí místo
Karin Hynečková)
je pěkný úspěch.
1. Tymákov
2. Plzeň-Újezd
3. Stará Ves
4. Vracov
5. Chropyně
6. Litvínov

66 : 48
74 : 44
61 : 59
70 : 64
40 : 50
37 : 83

10 b.
Stará Ves
8 b.		
5 b.		
4 b.		
3 b.		
0 b.
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Litvínov
Plzeň-Újezd
Chropyně
Vracov
Tymákov

19: 7
10:19
8: 8
16:14
8:11
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Muži hráli Čs. pohár – v osmifinále skončili
na 2. místě za Studénkou a postoupili do čtvrtfinále. To jsme vyhráli a společně s Vítkovicemi
1. Podlázky
2. MS Brno
3. Vítkovice
4. Stará Ves

59 : 57
54 : 53
43 : 43
58 : 61

šli do semifinále. Tam se už nedařilo. Nesešla se
v ani jednom utkání hra obrany s útokem.

4 b.
4 b.
Stará Ves Vítkovice
3 b.		
Podlázky
1 b.		
Brno

15 :16
25 :27
18 :18

Do semifinále v Náchodě postoupily Podlázky a MS Brno.
Ženy hrály čtvrtfinále Čs. poháru v Pustějově:
1. Dobruška					
Stará Ves
2. Pustějov						
3. Stará Ves						
4. Vracov						
5. Studénka						
6. Draken Brno

Vracov
Studénka
Dobruška
Pustějov
Brno

13 : 3
14 : 6
7 :14
6: 7
10 : 9

O týden později, 22. 4. 2017 od 9:00 hod.,
začínají své soutěže mládežnická družstva. Hraje
se celou sobotu.

Do semifinále v Náchodě postoupily
Dobruška a Pustějov.
Jarní sezóna na našem hřišti začíná 14. 4
2017 v 10:30 hod., kdy hrají ženy ligové utkání
s Hlinskem v Čechách.

Přijďte se podívat a povzbudit naše hráče!!!
Rostislav Horkel st.

Stolní tenis
Dne 28. 12. 2016 se uskutečnil v areálu TJ Stará Ves XV. ročník Vánočního turnaje ve stolním
tenise v soutěži jednotlivců. Do soutěží se přihlásili nejenom účastníci ze Staré Vsi, ale i z okolí
(Baška, Brušperk, Frýdek-Místek, Hájov, Kateřinice, Košatka, Krmelín, Metylovice, Mošnov,
Ostrava, Petřvald, Příbor, Pržno, Sedlnice, Trnávka, Vlčovice).

Výsledky:
Mládež do 10 let (4 účastníci):
Pořadí nejlepších:
1. Michal Kantor
2. Adam Hrabovský
3. František Pelíšek, Klára Palagyiová

Ženy (5 účastnic)
Pořadí nejlepších:
1. Kamila Tylečková
2. Zdenka Pinkavová (Brušperk)
3. Martina Palagyiová

Mládež 11 – 15 let (11 účastníků):
Pořadí nejlepších:
1. Lukáš Merta
2. Tomáš Kantor
3. Antonín Pelíšek, Tereza Ražná (Petřvald)

Muži (44 účastníků)
Pořadí nejlepších:
1. Lukáš Balica (Frýdek–Místek)
2. Petr Šín (Příbor)
3. Petr Pělucha
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Při závěrečném hodnocení bych chtěl
poděkovat za uskutečnění turnaje TJ Stará
Ves a všem dobrovolníkům, kteří se podíleli
na přípravných a úklidových pracích. Rovněž
děkuji p. Kozlíkovi za přípravu občerstvení
a především sponzorům turnaje - Cyklosport
Martin Přikryl, Obecní úřad Stará Ves, TJ Stará
Ves, OZO Ostrava, MEVA Ostrava, Pojišťovna
Allianz (p. Matějčková), firma PROSYK, Letiště
Mošnov, MAHLE Behr Ostrava (Mošnov),
Arcelor Mittal Ostrava, JUTO, Kadeřnictví

Jana Onderková, Technosvar, Křup-Křup
Mošnov, prodejna Maso–uzeniny KrmelínSvětlov, Zámecká restaurace Stará Ves, hostinec
U Mlýna Stará Ves, Zahradní technika Stará
Ves (p. Iveta Bajgerová), Raiffeisen Bank (Ing.
Zdeněk Horkel), hospůdka U Babek Stará Ves
- za věcné ceny.
Dále chci připomenout, že se naši „mladí“
muži zúčastnili v nedalekém okolí na přelomu
starého a nového roku několika turnajů ve stolním tenise s těmito výsledky:

Turnaj v Ostravě–Výškovicích (10. 12. 2016)
1. místo 		
Petr Pělucha
4. místo 		
Martin Ryšavík

Turnaj v Mošnově (7. 1. 2017)
čtvrtfinále
Jan Menšík
čtvrtfinále
Petr Pělucha

Turnaj v Kateřinicích (17. 12. 2016)
3. místo		
Petr Pělucha

Turnaj v Trnávce (21. 1. 2017)
1. místo		
Jan Menšík
3. místo		
Petr Pělucha (vítěz 2016)
osmifinále
Jiří Zeman

Turnaj v Petřvaldě n. M. (30. 12. 2016)
2. místo		
Jan Menšík
čtvrtfinále
Petr Pělucha
osmifinále
Miroslav Šupík
osmifinále
Jiří Zeman

Všem účastníkům bych chtěl poděkovat za
reprezentaci a poblahopřát k úspěchům, kterých
dosáhli.
Zapsal Jan Menšík

Futsal v ženském podání reprezentuje Starou Ves
Ženský futsalový tým Tequilky Team Stará
Ves n. O. se vytvořil kolem staroveské fotbalistky
Báry Hýlové z jejích bývalých spoluhráček velkého fotbalu.

přítomné reprezentační trenéry, že hned šest
Tequilek bylo povoláno do následujících repre-kempů: Petra Antalíková, Jana Blahová, Petra
Pospíšilová, Eliška Stanjurová, Katka Waszutová
a Barča Hýlová, která již v reprezentaci figuruje
několik let. Děvčata se účastnila také několika
přípravných utkání. Poslední se konalo nedávno
jako dvojutkání s velmi silným celkem Ruska.
Tam je ženský futsal na vysoké úrovni a děvčata
jej hrají profesionálně. Na jejich přípravě, sveřeposti a celkovém hracím podání je vidět sílu,
motivaci i klasický projev ruské odhodlanosti.

Děvčata se v minulých letech účastnila několika ročníků soutěží v sálovém fotbale (odlišný
od futsalu, neregistrovaný pod FAČR), kde
sbírala medailová ocenění za jedno druhé a dvě
třetí místa na mistrovstvích ČR.
V loňském roce se tým přihlásil do nově
vzniklé registrované soutěže futsalu žen. Hned
první ročník znamenal postup do finálových
bojů MČR, který se konal v Hodoníně. Po
absolutním vítězství ve skupině přišla druhý
den neuvěřitelná smůla, snad i pocit zodpovědnosti svazoval nohy a nejoblíbenější tým,
překvapení celé soutěže, nakonec bral až páté
místo. Nicméně výkony děvčat natolik oslovily

První zápas se hrál po náročném soustředění
v České Lípě. I přes skvělou podporu fanoušků
Démonů z České Lípy skončil s nemilým výsledkem 2:6. Děvčata se však poučila a druhý den,
po přesunu do Teplic, držela v prvním poločase
krok se silným soupeřem. V poločase dokonce
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vedla 1:0, ovšem síla a sehranost soupeře se
v druhé půli plně projevily. Zápas sice skončil
výsledkem 1:4, ovšem s dobrým pocitem pro
celý náš tým, že i se silným soupeřem se dá hrát.

obsazeného mezinárodní turnaje v Moskvě
a jsou mezi nimi opět „naše" děvčata - Barča
Hýlová, Eliška Stanjurová, Petra Antalíková
a Kačka Waszutová. V silné konkurenci Ruska,
Íránu a Španělska jim jistě budeme držet palce,
stejně jako na finálovém turnaji MČR, kterého
se celý tým zúčastní v červnu v Plzni.

Nás „Starovjáky" může jedině potěšit, že za
výběr České republiky vždy skórovaly hráčky
týmu Tequilek a jméno Staré Vsi je tak zapsáno
i v mezinárodních zápisech futsalové historie.
V květnu se česká reprezentace zúčastní kvalitně

Eva Hýlová,
vedoucí týmu Tequilky Team Stará Ves n. O.

ACK Stará Ves n. O.
Po zimní přestávce se pomalu začíná blížit
začátek cyklistické silniční sezóny. Závodníci
ACK Stará Ves nad Ondřejnicí se poctivě připravovali a také posílili především v nejmladších mládežnických kategoriích.

pro nominaci do užšího výběru. Kluci na druhou
stranu nabyli cenné zkušenosti z velkých závodů,
a tak je snad zúročí v následující cyklokrosové
sezóně.

Na domácí půdě sezóna
mládeže vrcholila 10. prosince Mistrovstvím ČR v Uničově, kde startovali naši tři
závodníci. V kategorii kadetů
dojel na 8. místě Erik Vávra
a stejného umístění dosáhl
v celkovém pořadí Českého
poháru v cyklokrosu. V juniorech to byli Hynek Palička
a Vladimír Mikšaník. Vladimír dojel na velice dobrém
4. místě, až do posledních
metrů bojoval o medaili, do
cíle dorazil se ztrátou pouhých
23 vteřin na vítěze. V celkovém pořadí Českého poháru
Vladimír Mikšaník - 3. místo v celkovém pořadí Českého poháru v cyklokrosu 2016
udržel 3. místo Hynek Palička
Vrátíme-li se zpět k hodnocení poslední
- mistrovský závod nedokončil, ale v celkové
části cyklokrosové sezóny, tak ji lze považovat
pořadí mu to ještě vyšlo na pěkné 8. místo. Celý
za úspěšnou. Staroveští junioři Hynek Palička
seriál Českého poháru absolvovali tři závodníci
a Vladimír Mikšaník se udrželi v reprezentačním
z našeho oddílu a všichni se umístili mezi prvdružstvu a námi pořádaný Silvestrovský cykloními v celkovém hodnocení.
kros se těšil slušné účasti a pozitivním ohlasům.
Na Silvestrovský cyklokros si našlo cestu
Junioři pravidelně startovali na závodech
81 závodníků. Někteří z nich závod pojali jako
světového poháru, ale bohužel ani jeden z nich
sportovní vyžití posledního dne v roce 2016,
nedosáhl startu na mistrovství světa, kterého se
ale velká část z nich jej brala jako přípravu na
zúčastnil pouze úzký výběr reprezentantů. Jejich
Mistrovství ČR či Polska, která se pro kategorii
výsledky kolem první dvacítky bohužel nestačily
mužů jela první lednový víkend. Na startu proto
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nechyběli závodníci z první desítky Českého
poháru, jako je například Matěj Lasák, který
Silvestrovský závod vyhrál a o týden později se
na Mistrovství ČR umístil na 9. místě. Z domácích závodníků dojel Šimon Milota na 3. místě
v kategorii žáků, Erik Vávra vyhrál v kadetech
a Vladimír Mikšaník v juniorech. V ženách
zvítězila Nikola Bajgerová, závodící za klub KC
Kooperativa Jablonec n. N.

první víkend v dubnu. Tyto závody ukážou, jak
kvalitní byla zimní příprava. Sezónu zahájíme
dvojicí závodů Slovenského poháru v Šúrovcích
a Suché nad Parnou. Následovat pak bude celá
řada dalších závodů v České republice či u našich
sousedů.
V tomto roce nebudeme pořádat okružní
závod Nad staroveským zámkem, ale na druhou
stranu udržíme pořádání tří cyklokrosových
závodů. Koncem října by se měly konat dva
cyklokrosy a třetí na Silvestra. Aktuality z chodu
oddílu naleznete na internetových stránkách
www.ackstaraves.cz.
Karel Nepraš

Zimní všeobecná příprava probíhala jako
v předcházejících letech z velké části v hale TJ
Stará Ves n. O. Dále jsme absolvovali soustředění
na běžkách v Jeseníkách a také jsme jezdili na
túry do Beskyd. První silniční závody začnou

TJ Sokol Košatka
Čas nám kvapem běží a už
tady máme jaro, na které se
většina z nás jistě velice těšila.
Dovolte mi však malé ohlédnutí do časů nedávno minulých. Poslední prosincový
den v každém roce pořádáme
silvestrovský pochod. Loni
se k nám připojily maminky
i s kočárky, a proto jsme volili
pohodlnou trasu do Jistebníku, odkud je i naše členka
Jarmila Tylečková. Procházka
tedy byla i s odborným výkladem a protáhla se do pozdních
odpoledních hodin. Netušili
jsme, kolik zajímavostí se
skrývá za humny.

Maškarní ples

Ivany Chmelíčkové a Ivety Klečkové to děti
zvládly opět na jedničku a v premiéře ji předvedly v programu maškarního plesu. Chci touto
cestou moc poděkovat všem, kteří se podílí na
přípravách, realizaci i prezentaci pohádky. Maškarní ples se velice vydařil, mimo pohádku jsme
pro děti připravili soutěže, hry, pestré občerstvení a samozřejmě nechyběla bohatá tombola.
Hlavní výhrou byla koloběžka, která teď jistě dělá
velkou radost Matyáškovi Hořínkovi.

Počátkem února proběhl sokolský ples. Jako
v minulých letech tak i letos nám k tanci i poslechu hrála skupina Nautilus. Všichni se náramně
bavili až do brzkých ranních hodin. Děkujeme
všem zúčastněným za Vaši přízeň a těšíme se na
příštím plese 10. 2. 2018.
Máme za sebou i maškarní ples, který proběhl 25. 3. 2017. Stalo se již tradicí nazkoušet
každý rok novou pohádku pro děti. Ta letošní
má název Jak napravit princeznu. Pod vedením

Renáta Foltová
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Jezdecký klub
dalších tří členů, tj. Vladimír Křivka z JK Bruzovice,
Loňskou závodní sezónu Jezdeckého klubu
Tereza Martínková z JK Polanka a Dana Pinkavová
odstartovala účast na březnovém Poháru žen ve
s Lassy, stačily na konečné 8. místo.
Frenštátě pod Radhoštěm, kde v hlavní soutěži
Dana Pinkavová s klisnou La
Několik sportovních nervů,
Cora obsadila 4. místo. Tyto
úspěchů i zklamání si během
závody byly zároveň tréninkosezóny užila i Kateřina Navrávou přípravou na dubnovou
tilová s Klisnou L-Noelle, která
Velkou cenu Martinic (okr. Pelse úspěšně účastnila Hobby
hřimov), která již tradičně patří
soutěží ve Sviadnově, Chotěk zahajovacím mítinkům seribuzi, Ostravě, Opavě či Velké
álu extraligového parkurového
Polomi. Její celoroční snažení
skákání Český skokový pohár
bylo zakončeno úspěšným slo(ČSP). V této celoroční sérii
žením Zkoušek základního
závodů se JK Stará Ves účastní
výcviku jezdce v Ostravě-Staré
části věnované pro neprofesioBělé, které jí tak otevřelo bránu
nální jezdce – „Amateur Tour.“
účasti na oficiálních soutěžích.
V jednotlivých kolech ČSP,
Za všemi těmito úspěchy
konaných po celé republice se
i neúspěchy je spousta dřiny
nám podařilo získat několik
a odříkání jak pro koně, tak
pěkných umístění. Při Velké
i pro nás. Není vždy jednoduché
ceně Litomyšle 2. místo s klisnou
skloubit práci a rodinu s tak
La Cora, ve Frenštátě pod Rad- Lassy 2 a Dana Pinkavová,
časově i finančně náročným
hoštěm 2. a 3. místo, s klisnou vítězství v Amateur Tour při Velké ceně
koníčkem. Denní péče o stáje,
Lassy jsme pak dosáhli na kov Ostravy 2016
koně a i dohled nad všemi členy
nejcennější a zvítězili ve finále
JK znamená pro všechny „druAmateur Tour v Ostravě- Staré Bělé, při Velké
hou směnu“ až do večera.
ceně Opavy jsme dosáhli na 3. místo, znovu se ve
Letošní tuhá zima nám neposkytla dostatek
Frenštátě dařilo Daně Pinkavové s klisnou Lassy,
příležitosti pro kvalitní trénink, a tak jsme museli
kde získaly 1. místo.
dojíždět do Staré Bělé do kryté haly. Aktuálně ale
Do samotného „Grand finále“ jsme s oběma
doháníme, co se dá a trénink na nadcházející sezónu
klisnami nasbírali za celou sezónu suverénní počet
je již v plném proudu. Plánem na letošní sezónu je
bodů a tak na Grand finále ČSP konaném v září
opět účast na ČSP, Oblastním mistrovství severní
v Olomouci Lazcích odcestovala La Cora i Lassy.
Moravy, a pokud forma koní vydrží stejně jako
V rámcových soutěžích tohoto finále jsme obsadili
loni, chtěli bychom i uskutečnit výjezd na národní
3. a 4. místo. Do samotného Grand finále dostala
závody do Rakouského Magna Racino či Polských
větší důvěru La Cora. Dvojice Dana Pinkavová
Michalowic, kde rovněž jako v ČR probíhá série
a La Cora tak v celoročním boji obsadila 4. místo
závodů pro neprofesionální jezdce.
z celkem se účastnících 76 amatérských dvojic.
Od března letošního roku Jezdecký klub přiMimo tento velký úspěch získala i La Cora
jímá opět nové členy. Jednou z podmínek docházky
a Dana Pinkavová 3. místo na Oblastním mistrovje minimální věk 12 let. Ostatní podmínky členství
ství žen severní Moravy v Olomouci, kterého se
naleznete na našich facebookových stránkách
účastnila za družstva i další členka JK Stará Ves n.O.
JK Stará Ves.
Helena Bendová a Picardo. Její výkony a výkony
Dana Pinkavová
FB: JK Stará Ves nad Ondřejnicí
WWW: http://www.ceskyskokovypohar.cz/sezona-2017
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Matrika
Naši jubilanti:
Své významné životní jubileum oslavili a ještě oslaví tito naši spoluobčané:
Božena Dostálová
Milada Sýkorová
Jindřich Sítko
Otakar Palička
Ilona Hýlová
Vlastimil Kolek
Zdeňka Ulmanová

91 let
80 let
85 let
80 let
80 let
90 let
80 let

Jindřiška Duhanová
Marie Kučerová
Josefa Přichystalová
Alois Lednický
Ludmila Francová
Anna Paličková
Milada Sedlářová

94 let
93 let
91 let
90 let
80 let
80 let
80 let

Jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a rodinnou pohodu.

Již nejsou mezi námi …
Rudolf Kichner
Jaroslava Dlabačová
Josef Straňánek
Antonín Horkel
Jiří Hůlka
Drahomír Chvostek
Bohumila Polášková
Vilém Novobílský
Růžena Máchová
RSDr. Karel Ulčák

roč. 1950
roč. 1929
roč. 1944
roč. 1940
roč. 1937
roč. 1931
roč. 1927
roč. 1921
roč. 1929
roč. 1934

Věnujte jim
tichou vzpomínku.
Bronislava Pavlosková, matrikářka

Na kole dětem
Dne 31. května vyrazí z Ústí nad Labem na
cyklojízdu napříč Českou republikou peloton
cyklistů, účastníků 8. ročníku veřejné charitativní cyklotour Na kole dětem. Cílovou stanicí
této jízdy se stane 10. června obec Rouchovany, která leží ve stínu komínů dukovanské
elektrárny. Jedná se o jedinečnou akci, která
se svým charakterem a rozsahem zařadila
mezi významné sportovní projekty na podporu onkologicky nemocných dětí. Ve středu
7. června bude peloton cyklistů v čele s Josefem Zimovčákem projíždět Starou Vsí. Před
dojezdem této etapy, která končí v Ostravě na
Prokešově náměstí, se účastníci jízdy krátce

zastaví i u našeho zámku. Rádi bychom Vás
pozvali k osobnímu setkání s těmi, kterým není
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lhostejný osud nemocných dětí a jejich rodin.
Zastávka pelotonu se předpokládá v době od
15:15 do 15:45 hod. Celou akci můžete podpořit
i svou vlastní účastí v jízdě. Během trasy se může
připojit každý a pokračovat, pokud se mu bude
chtít. Bližší informace o celém projektu najdete
na www.nakoledetem.cz.
A na závěr - možná přijde i kouzelník! Nebo
přesněji biatlonová kouzelnice! Podle zatím

nepotvrzených zpráv by se totiž v cyklistickém
pelotonu, po boku svého manžela, bývalého
vynikajícího badmintonisty Petra Koukala jako
jednoho z patronů akce, mohla objevit i držitelka
Malého křišťálového glóbu, sympatická Gabriela
Koukalová!
Marcela Tylečková,
předsedkyně kulturní komise

Oznámení
Základní škola a Mateřská škola Stará
Ves nad Ondřejnicí, p. o.

přijme od 26. 8. 2017

UČITELKU MŠ.

Průvodní dopis s životopisem zasílejte
do 31. 5. 2017 na email:
skola@zs-staravesno.cz
Základní škola a Mateřská škola Stará
Ves nad Ondřejnicí, p. o.

přijme od 1. 9. 2017

speciálního pedagoga
na poloviční úvazek a

asistenta pedagoga do MŠ
na celý úvazek.

Průvodní dopis s životopisem zasílejte
do 31. 5. 2017 na email:
skola@zs-staravesno.cz

www.staraves.cz/index.php?www=infokanal

Vážení občané, dovoluji si vás informovat,
že jsem otevřel kancelář v Ostravě na ulici
Sokolská třída 1204/8. Návštěvním dnem je
každé pondělí od 11 do 16 hod. Můžete mě
kontaktovat i mimo návštěvní den. Telefon:
727 852 930, e-mail: senat.nytra@gmail.com,
www.zdeneknytra.cz.
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Kancelář senátora Zdeňka Nytry
Sokolská třída 1204/8
702 00 Ostrava
Senátorské dny:
Každé pondělí od 11 do 16 hodin
+420 727 852 930
senat.nytra@gmail.com
facebook.com/NytraZdenek
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Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče!

Z důvodu plynulého průběhu zápisu (aby se netvořily dlouhé fronty) se
rodiče zapíší do pořadníku, který bude k dispozici v budově MŠ Nad
Zámkem (prostřední vchod) od 3. 4. 2017. Do pořadníku je možné nahlásit
se též telefonicky na tel. čísle 558 669 248.

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

Dále u zápisu doloží vyplněné formuláře:
 Žádost o přijetí
 Evidenční list dítěte
 Pověření k vyzvedávání dětí z MŠ

K zápisu se dostaví rodiče (zákonní zástupci) se svými dětmi a předloží:
 rodný list dítěte
 očkovací průkaz dítěte
 svůj průkaz totožnosti

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

pro školní rok 2017/2018

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

4. 5. 2017

vyhlašuje dne

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace
73923 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38
ZŠ – tel. 558 669 222, email: skola@zs-staravesno.cz
MŠ – tel. 558 669 248, email: ms.staraves@seznam.cz

www.staraves.cz
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Pozvánky
Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí zve všechny občany na 18. ročník

OBECNÍCH SLAVNOSTÍ

které se konají 2. a 3. června 2017
Pátek 2. června: Koncert pěveckých sborů v kostele sv. J. Křtitele
a vernisáž výstavy 750 let Staré Vsi - v zámku
Sobota 3. června: „Jizda kole obila“, vystoupení na pódiu u zámku

Festival Poodří Františka Lýska 2017, 14. ročník
28. dubna – Ostrava-Proskovice: Zahájení festivalu, 9.30 hodin v ZŠ,
koncert pěveckých sborů
29. dubna – Ostrava-Proskovice: Folklorní vystoupení, 14 hodin,
restaurace U Psoty
27. května – Jistebník: Náves Jistebnických zpěváčků, 14.30 hodin, KD Jistebník
koncert pěveckých sborů
2. června – Stará Ves n.O.: Koncert pěveckých sborů, 18 hodin,
kostel sv. Jana křtitele
3. června – Stará Ves n.O.: Folklorní vystoupení v rámci Obecních slavností
16. června – Stará Ves n.O.: Folklorní večer na zámku za účasti zahraničního
souboru, 18 hodin
Doprovodné akce:
22. dubna: Pochod krajem Jistebnických zpěváčků
Další informace o festivalu najdete na: www.festival-poodri.cz
Srdečně vás zveme na všechny akce.
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Zámecké flétnohraní
2017
Dovolte, abychom Vás opět pozvali na
Zámecké flétnohraní – jednodenní kurz hry na
zobcovou flétnu pro širokou veřejnost i žáky
ZUŠ, který se letos uskuteční v neděli 28. května
na staroveském zámku, tentokrát v duchu oslav
750. výročí vzniku Staré Vsi n. O.
Účelem akce je společné muzicírování ve
skupinách. Pokročilejší flétnisté si nacvičí vícehlasou skladbu, začátečníkům vysvětlíme základy
hry na zobcovou flétnu i hudební teorie (např.
pro rodiče dětí začínajících na flétnu hrát). To
vše pod vedením Petra Habernala, Jany Hýlové
a Martina Lisického.
Kurzu se mohou zúčastnit děti od 7 let, dále
věkově neomezen. Akce vyvrcholí závěrečným
koncertem v 16.00 hodin na nádvoří zámku.
Pokud budete mít zájem se tohoto kurzu
zúčastnit, je možné si stáhnout přihlášku na
stránkách www.spolekjm.cz a poslat na jana.
hylova@gmail.com.
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INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

NAŠE AMBULANCE VÁM NABÍZÍ


Příjemné prostředí, špičkovou, laskavou a lidskou péči o klientky.



Pro těhotné jedinečnou prenatální péči, včetně všech prenatálních vyšetření
certifikovanými a vyškolenými lékaři. Možné i pro neregistrované.



Špičkou péči a konzultační činnost pro sterilní páry.



Vzhledem k rozmanitosti kmenové působnosti našich lékařů, úzká návaznost na
následnou péči či ošetření v okolních zdravotnických zařízeních.



Možnost provádět ambulantně menší gynekologické zákroky na klinice Gynet
v Ostravě.



Zefektivnění ordinační pracovní doby od 1. ledna 2017.



Zasílání receptů emailem, objednání k vyšetření on-line.



Stále přijímáme nové klientky.

Více infomací na www.gynbrusperk.cz nebo v naší ordinaci,
telefon 558 666 777, 602 541 390.
Těšíme se na vás a garantujeme vám kvalitu péče, spokojenost
a další rozvoj naší ambulance.
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Nově otevřená prodejna a servis zahradní techniky
Autorizovaný servis značek Husqvarna, GARDENA a McCULLOCH.
Pozáruční servis zahradní a lesní techniky všech značek.

Kontakt:
PEMIRA CZ s.r.o.
Mitrovická 90/331 (areál Autodoprava Kokeš)
724 00 Ostrava – Nová Bělá
www.pemiracz.dealer-husqvarna.cz, mobil 732 590 967
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NEBYTOVÉ PROSTORY
K PRONÁJMU

VZORKOVNA, DUŠANA RUŽÍ 24

?
STARÁ VES NAD ONDREJNICÍ

739 105 061

VK

OKNA
?
PLASTOVÁ OKNA DVERE
?
DREVENÁ OKNA DVERE
ŽALUZIE, PLISE, ROLETY,
? PARAPETY
SÍTE,
HLINÍKOVÉ SYSTÉMY
? OBLOŽKY
INTERIEROVÉ DVERE,
GARÁŽOVÁ VRATA
info@oknavk.cz

140 m2 a 40 m2

PRONÁJEM BYTU
cca 60 m2
Tel.: 732 829 109
Stará Ves nad Ondřejnicí

Dìlejme si svìt krásnìjší

WWW.OKNAVK.CZ

ww

w.oknavk.cz

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

nabízí podnikatelům v obci a okolí
REKLAMNÍ PLOCHY
na čelní a boční stěně budovy
Domu zahrádkářů
k pronájmu.

Cena dohodou.

Maximální rozměry: čelní stěna 2 plochy 5,1x2,4 m
boční stěna (směr od Petřvaldu) 1 plocha 12x2,4 m
Kontakt: předseda Pelíšek Petr, tel. 737 257 709
jednatel Světluška Dostalíková, tel. 734 594 156
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Novoroční pochod Rezon
a hasiči

Novoroční buřty

Dětský maškarní
s Hopsalínem

Pestré kostýmy dětských účastníků

Setkání komisí při OÚ v KD v Košatce

SDH Stará Ves

Hasičský ples

Valná hromada

Hasičský ples

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Kategorie mládež do
10 let - všichni účastníci,
s pohárem vítěz Michal
Kantor

Kategorie mládež
11 až 15 let - všichni
účastníci, s pohárem
vítěz Lukáš Merta

Kategorie ženy všechny účastnice,
s pohárem vítězka
Kamila Tylečková

Kategorie muži - nejlepší muži, s pohárem vítěz
Lukáš Balica (F-M)

Vernisáž výstavy TJ Sokol a SDH

Zahájení výstavy

Účastníci vernisáže

Staroveští hasiči před
svou částí výstavy

Sokolská část výstavy

Staroveská škola

Naši prvňáci - děvčata

Naši prvňáci - kluci

Školní ples s vystoupením
moderních tanců

Školní ples s vystoupením břišních tanečnic

Restaurovaný pomník TGM
a obětí 1. světové války

Přivezli opraveného Masaryka

Setkání u příležitosti odhalení restaurované
sochy T. G. Masaryka

Restaurátoři firmy pana Orla

Závěr ceremoniálu s představiteli obce

Kulturní a společenské dění ve Staré Vsi
a Košatce ve 2. čtvrtletí roku 2017
DATUM

AKCE

MÍSTO

POŘADATEL

19.4.2017

Velikonoční zábava

Hasičská zbrojnice

Klub důchodců

22.4.2017

Pochod Jistebnických zpěváčků

St. Ves, Proskovice,
Jistebník

FPFL

29.4.2017

Rybářská soutěž pro děti

Rybníky u Machůvky

MO ČRS Stará Ves

30.4.2017

Stavění máje

Hasičská zbrojnice

SDH Stará Ves

5.5.-28.5.2017

Výstava – Obrazy ze zámku

Zámek výstavní síň

Kulturní komise

11.5.2017

Oslava Dne matek

Hasičská zbrojnice

KD, SPOZ, KK

17.5.2017

Zájezd

Chotěbuz

Klub důchodců

17.5.2017

Koncert souborů ZUŠ

Zámek obřadní síň

ZUŠ

Zámek 1. patro

MS Odra

19.5.-21.5.2017 Okresní myslivecká výstava
20.5.2017

40. výročí LSPT Ondřejnica-koncert

Sál ZŠ Brušperk

LSPT Ondřejnica

23.5.2017

Škvaření vaječiny

Dům zahrádkářů

ZO ČZS Stará Ves

24.5.-28.5.

Mezinárodní setkání-projekt Erasmus

ZŠ

ZŠ a MŠ Stará Ves

28.5.2017

Zámecké flétnohraní

Zámek

Spolek Jožky Matěje

29.5.-3.6.2017

Sochařské sympozium

Zámecká zahrada

Obec Stará Ves

2.6.- 30.7.2017

Výstava – 750 let Staré Vsi

Zámek výstavní síň

Kulturní komise

červen-září

Výstava – Ze života farnosti

Kostel sv. Jana Křtitele

Farnost Stará Ves

2.6.2017

Staroveské arkády – koncert pěveckých
Kostel sv. Jana Křtitele
sborů

FPFL

3.6.2017

Obecní slavnosti

Areál zámku

Obec Stará Ves, FPFL

7.6.2017

Škvaření vaječiny

Hasičská zbrojnice

Klub důchodců

7.6.2017

Setkání s účastníky 8. ročníku
cyklotour Na kole dětem

U zámku

Kulturní komise

10.6.2017

Dětský den spolků

Dětské hřiště u TJ

Starovjáček, TJ, SDH,
Kondor

16.6.2017

Folklorní večer na zámku

Nádvoří zámku

FPFL

25.6.2017

Pouť sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele

Farnost Stará Ves

25.6.2017

Den otevřených dveří

ZŠ

ZŠ a MŠ Stará Ves

25.6.2017

Výstava – 20 let nové školní budovy

ZŠ

ZŠ a MŠ Stará Ves

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