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Slovo starosty
Vážení občané,
přicházím za Vámi s malým ohlédnutím za
první polovinou letošního roku. Po obecních
slavnostech, které i přes citelný chlad a déšť,
dopadly dle mého názoru dobře a přes počáteční
obavy jestli ta příprava k něčemu bude, se tato
tradiční akce podařila, a tak mi dovolte, abych
všem, kteří se na ní podíleli, co nejsrdečněji
poděkoval. Ukázalo se, stejně jako ve scénce na
podiu, že když táhneme za jeden provaz, tak se
dílo podaří. Teď nás již čeká staroveská pouť, tak
doufejme, že se počasí umoudří a sluníčko nás
nejen zahřeje, ale i donutí ke většímu úsměvu.
Když se podívám na úvodník minulého
zpravodaje, kde jsem něco sliboval, tak
musím konstatovat, že lávka u Stabravy je
dokončena a jako bonus lze poznamenat,
že se ucházíme o její spoluf inancování
z Regionálního operačního programu, což
by v případě úspěchu znamenalo nějakou tu
korunu navíc do obecní kasy. Další projekt,
který jsme avizovali – Zlepšení nakládání
s komunálním odpadem – byl rovněž úspěšný
a v následujících měsících pořídíme svozové
auto, 3 kontejnery, štěpkovač a do jednotlivých
domácností umístíme zdarma kompostéry
o objemu 1100 l. Přestože projednávání dalšího
projektu – Odkanalizování obce II. etapa - je
nesmírně složité, věřím, že smluvený termín pro
odevzdání projektové dokumentace pro územní

řízení 30. června bude dodržen. Další projekty
na chodníky Petřvaldská a Proskovická nabraly
mírný skluz, ale věřím, že ho brzy doženeme.
K příjemnému prožití léta v Košatce
přispěje i znovuotevření restaurace Odra,
kde byla provedena kompletní rekonstrukce
objektu, který se snad znovu stane tradiční
vstupní branou do Poodří a místem příjemného
posezení občanů Košatky (slíbený termín jsme
nestihli, ale snad to moc nevadí). S blížícími
se prázdninami a dovolenou bych chtěl přidat
i jeden svůj postřeh. Druhý týden jsem měl tu
čest být členem hodnotitelské komise soutěže
Vesnice roku Moravskoslezského kraje 2015.
Navštívili jsme 9 různých obcí v našem kraji
a mohl jsem srovnávat. Nemáme se za co stydět,
i když bychom asi nevyhráli, ale soutěž pro
mne byla velmi inspirativní v tom, že bychom
mohli v některých oblastech přidat, zejména
v oblastech, které se týkají využití volného času
dětí a vybavení zařízení pro spolkovou činnost.
Věřím, že připravovaná rekonstrukce hasičárny
ve Staré Vsi bude prvním krokem a vylepšení
sportovního zařízení a vybavení bude hned
následovat. Přeji Vám, abyste přes dovolené
načerpali nových sil a hlavně inspiraci pro další
společné akce a projekty. Vždyť jak se zpívá: Ten
dělá to a ten zase tohle a všichni dohromady
uděláme moc.
Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Bývávaly časy
•

•

Během roku 1915 padlo ve světové válce
12 našich spoluobčanů. Byli to např.
Prokop Šupík (cestář, nezvěstný v Haliči),
Václav Sýkora (stolař, padl v Alpách),
Vojtěch Dlouhý (rolnický syn, padl na
italské frontě).

osvět lením s tra nspor t kou za cenu
21.500 Kč od firmy Sigmundi v Lutíně
u Olomouce.“
•

„10 . dubn a (19 35) z a k ou pi l s b or
dobrovolných hasičů ve Staré Vsi n. O.
dvoukolovou stříkačku motorovou na
pneumatikách, motor Škoda 22 HP,
pumpa čt y řstupňová, s elektrickým
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„V roce 1935 bylo poprvé (pozn.: členy
místní rybářské organizace) vysazeno do
řeky Ondřejnice 4000 kusů úhoře, které se
dobře osvědčily. Následkem regulace řeky
byl náš revír velmi ochuzen. Nastala doba
hromadného vysazování ryb, které stálo
hodně peněz naši pokladnu, a byl proto
členský příspěvek zvýšen.“
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•

„Na pod k ladě usnesení obecní ho
zastupitelstva ze dne 23. března 1937 (?)
s platností od 1. 5. 1935 odhlasováno
pro zdejší živ nosti, aby dodržována
byla vyhláška zemského úřadu v Brně
o zachování nedělního klidu s výjimkou
řeznických výseků, jimž se stanoví v neděli
doba od 8. do 10. hodiny dopoledne.“

•

„Již od roku 1945 projevoval se ve zdejší
škole nedostatek místa pro umístění
potřebných učeben. Když však postupem
času dětí přibývalo, a podle zákona začaly
se třídy dělit na pobočky při počtu 41 dětí
ve třídě, stávala se situace stále tíživější.
Bylo nutno zavést dvousměnné vyučování.
Na z á k ladě pečl ivého pr ů z k u mu
o přírůstku školou povinné mládeže
bylo zjištěno, že ve školním roce 1958-59
by musely mít odpolední vyučování již
4 třídy, to znamená, že by mělo směnné
vyučování již osm tříd při týdenním
střídání.“

•

R. 1955 – „výstavba a práce pro krásu naší
vlasti byla na krátký čas zastavena pro neštěstí,
jež se přihodilo v pískovně JZD na poli
Rumiánovém, bývalém Mikušovém č. p. 44.
Pro plánovanou úpravu budovy MNV č. p. 247
členové MNV pracovali brigádnicky v těžení
písku. Při náhlém sesutí vrstvy písku dne
3. července byl zasypán člen MNV Jan Polášek
č. p. 84 a občan Rudolf Dosedlo z čísla 247. Byly
ihned započaty záchranné práce i za pomoci
vojáků, jež v blízkosti nehody konali cvičení.
Rudolf Dosedlo, 54letý válečný invalida,
byl vyproštěn se zlomeninou kyčelních
kloubů a Jan Polášek, 49letý otec tří dětí, byl
vyproštěn již mrtev. Veškeré oživovací pokusy
lékařské služby i ostravských požárníků
s kyslíkovými přístroji byly bezvýsledné.
Smrt nastala zlomeninou páteře a zadušením.
Tragická smrt způsobila v obci a okolí veliký
rozruch. Pohřeb se konal za veliké, v obci
dosud nevídané účasti.“
Mgr. Jaromír Chvostek

Zpravodajství ze zámku
•

RO vyslechla nabídku řezbáře p. Vyvijala
na zhotovení dřevěného obrazu ja ko
historického symbolu vývoje obce a rozhodla
o realizaci k 750. výročí založení obce.

•

RO schválila poskytnutí příspěvku 1.000,- Kč
/osoba Svazu neslyšících a nedoslýchavých
v ČR, ZO v Ostravě-Porubě, pro kurz
odezírání mluvené řeči.

•

RO rozhodla o propachtování obecních
zemědělských pozemků firmám Zemědělská
společnost Košatka s.r.o., p. Radek Matěj,
Kateřinice, p. Jindřich Holaň, Stará Ves n. O.

•

RO schválila pronájmem garáže v obecním
objektu na ulici Záhumenní p. Václavu
Valovi, bytem Stará Ves n. O.

•

RO rozhodla o zadání zakázky „Komplexní
služba nakládání s komunálními odpady pro
obce Stará Ves n. O.“ firmě OZO Ostrava s.r.o.

•

RO schválila smlouvu s Allianz pojišťovnou,
a. s., na havarijní pojištění a povinné ručení
nového vozu Škoda Yeti a prodej vozu Škoda
Fabia 1.2i 51 kW za částku 95.000,- Kč.

•

RO schválila poskytnutí příspěvku 5.550,Kč Společnosti přátel Poodří na vydávání
časopisu Poodří.

•

•

RO schválila úpravu výše ošatného pro
matriku a oddávajícího u slavnostních
obřadů.

Rada obce schválila smlouvy s firmou UDI
Morava s.r.o., Ostrava na akci „Chodník na
ul. Petřvaldské ve Staré Vsi n. O.“ a „Chodník
na ul. Proskovické ve Staré Vsi n. O.“

•

RO rozhodla o koupi sekačky RIDER Park
Pro 740 IOX s příslušenstvím od firmy Iveta
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Bajgerová, Stará Ves n. O., za cenu 294 600,Kč vč. DPH.
•

RO schválila uzavření Dodatku č. 2 k pojistné
smlouvě na obecní majetek s Českou
pojišťovnou a.s., Praha 1.

•

RO schválila zveřejnění záměru na pronájem
pozemku parc. č. 1094 – ostatní plocha, jiná
plocha v k. ú. Stará Ves firmě MeŠ – STAVBY
s.r.o., Paskov jako skladovací prostor pro
firmu.

•

RO schválila uzavření smlouvy s firmou DIGIS
spol. s r.o., Ostrava, na aktualizaci DKM k. ú.
Stará Ves a Košatka, vložení ortofotomapy
2014 a dat SmVaK do AMEServeru, zaměření
hrobových míst a zpřístupnění pasportu
hřbitova pro GIS AMEserver.

•

zlepšení odtokových poměrů dešťových vod
do stávajících vodotečí vybraných lokalit.

RO schválila uzavření smlouvy o zajištění
dopravní obslužnosti s firmou ARRIVA
MORAVA a.s., Ostrava a firmou Koordinátor
ODIS s.r.o., Ostrava.

•

RO zamítla žádost p. Zdeňka Blažka,
Brušperká, na připojení nemov itosti
k internetu obce.

•

RO d le doporučení komise na v ýběr
provozovatele restaurace Odra rozhodla
o uzavření nájemní smlouvy s p. K. Czekajem
a p. K..Czekajovou, O.-Poruba. Zájemci
vzápětí odstoupili od uzavření smlouvy
a RO na základě nového výběrového řízení
rozhodla o uzavření smlouvy s firmou
JILADAR s.r.o., Ostrava.

•

RO projed na la post up rekonst r u kce
restaurace Odra v Košatce, probíhající podle
projektové dokumentace firmy INPROS s.r.o.,
F.-M.

•

RO schválila zveřejnění záměru na pronájem
lesních pozemků v majetku obce.

•

RO projednala návrh zadání pro zpracování
studie „Odtokové poměry v obci Stará Ves n.
O. – Horní konec“ na posouzení opatření pro

•

RO rozhodla o výběru firmy Ing. Martin
Špetla, F.-M. na realizaci výběrového řízení
akce „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci
Stará Ves n. O.“ v rámci projektu OPŽP.

•

RO s c hv á l i l a z a d á n í r e k o n s t r u k c e
cyklistického dopravního značení v obci
firmě KČT,  Ostrava-Jih za cenu 67.936,66 Kč
bez DPH.

•

RO zamítla návrh firmy APRO SILESIA s.r.o.,
Opava na zpracování krizového plánu obce
v nabídkové ceně 26.000,- Kč.

•

RO schvá l i la Dod atek č . 2 sm louv y
n a a k c i „C ho d n í k v o b c i Ko š at k a“
s f. DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol.
s.r.o. (rozšíření předmětu plnění o zajištění
majetkoprávní přípravy stavby).

•

RO schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě na
zpracování dokumentace „Stará Ves n. O.
– odkanalizování obce, II. etapa“ s firmou
KONEKO spol. s.r.o. (komplikace spojené
s majetkoprávním projednáním s majiteli
stavbou dotčených parcel, posun dokončení
na 30. 6. 2015).

•

RO schválila poskytnutí příspěvku 1.000,- Kč
/měsíc Čtyřlístku – centru pro osoby se
zdravotním postižením, na úhradu nákladů
na poskytování péče o občana Staré Vsi.

•

RO schválila žádost ACK Stará Ves n. O.
o povolení konání 12. ročníku staroveského
cyklistického Závodu nad zámkem dne
4. července, ulice budou z důvodu bezpečnosti
uzavřeny.

•

RO schválila smlouvu s f. INNOVA Int. s. r. o.,
Ostrava na zpracování žádosti o finanční
podporu v rámci ROP Moravskoslezsko ve
výši 33.880,- Kč vč. DPH.
Mgr. Jaromír Chvostek
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Fotohistorie
Vážení spoluobčané, milí čtenáři. Jelikož
tento rok slaví místní házená 90 let od svého
vzniku ve Staré Vsi, rozhodl jsem se věnovat
v jedenáctém díle seriálu Fotohistorie fotografii
házenkářského hřiště u zámku.
Tuto fotografii [1], i mnohé další, bylo možné
si prohlédnout v rámci výstavy 90 let národní
házené ve Staré Vsi v zámecké výstavní síni.
Za tuto devadesátiletou historii národní házené
ve Staré Vsi [2,3] vděčíme v prvé řadě panu
Františku Šupíkovi, který tuto hru viděl hrát
na vojenských cvičeních v Olomouci, kterých
se v roce 1925 účastnil, a přinesl házenou i do
Staré Vsi (ve stejné době se začala hrát házená
i v Košatce). Původně bylo házenkářské hřiště
na nynější Stabravově zahradě, od roku 1928
se začalo budovat hřiště na pozemku Bedřicha
Novobilského. Hřiště, které vidíte na fotografii,
bylo vybudováno na místě bývalých chlévů a bytů
v 30. letech minulého století. Hřiště pak sloužilo
zejména národní házené až do 80. let 20. století.
Celý areál okolo zámku byl ještě na začátku
20. století obklopen původními budovami
z doby Podstatských-Lichtenštejnů. Jak to tehdá

vypadalo, si můžete prohlédnout na přiložené
mapce z roku 1833 [4]. Úplně dole u cesty byla
budova pivovaru. Výše, k východnímu rohu
zámku (zídce) pak přiléhala budova, ve které se
nacházela kočárovna, místo pro koně, chlévy,
na druhém konci této budovy byl obytný trakt
pro drába čítající dvě místnosti [5]. Na půdě
bylo uskladněno seno pro dobytek. Součástí
této budovy byl také průjezd, jímž se dalo
dostat do horní části areálu. Tam na místě
házenkářského hřiště stával komplex budov ve
tvaru písmene L sestávající z velikého panského
chléva spojeného s obytnou budovou pro
panského hajného, kočího, ponocného a další
služebníky. Úplně nejvýš (v místech dnešní
mateřské školy a obecních bytů) stávala panská
stodola, která byla 60 m dlouhá a 14 m široká
[6]. Tato stodola sloužila do roku 1952 drobným
zemědělcům k uskladňování úrody. Protože se
nikdo nestaral o její údržbu, budova se zřítila.
Mnoho stavebního materiálu bylo použito
místními občany na stavbu nových a opravu
starých domků. Je tedy možné, že i ve Vašem
domě přežívá kus historie minulých století.
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Komplex budov
ve tvaru písmene L byl
zbourán pro zchátralost
roku 1933 [6]. V druhé
polovině 30. let zde bylo
vybudováno sportovní
h ř iště. H ř iště z abí rá
ústřední část fotografie
s právě probí hající m
zápasem házené. V té
době nebylo výjimkou,
že zápasy navštěvovalo několik set lidí, někdy až
2000. Brány byly umístěny u budovy s průjezdem
na straně jedné a v místě panské stodoly na straně
druhé. Místa k sezení nebyla skoro žádná, většina
přihlížejících stála. Fasáda zámku je ještě pod
vrstvou omítky, odkrytí omítky a rozhodnutí
restaurovat sgrafita padlo až po válce v 50. letech [7].
Datum pořízení fotografie je nejisté. Když
jsem pátral po jejím původu, zjistil jsem, že by
mohlo jít o zápas s Třemošnou někdy z let 19401941 [8]. Poté co jsem navštívil výstavu k 90.
výročí házené, některý z návštěvníků pod tuto
fotografii dopsal, že by mohlo jít o zápas před
válkou a to s Řevnicemi. Více by prozradilo
detailní studium dalších fotografií. Na jedné
z nich museli hráči vzdávat hold Německé Říši.
Pokud by se na obou fotkách nacházeli stejní hráči
i přihlížející, bylo by možné fotografii umístit do
doby druhé světové války.

Z bý v ajíc í z by t k y
budov zámeckého dvora
byly zbourány roku 1959.
Od té doby má hřiště
přibližně podobu, jako
známe dnes. I v průběhu
oněch cca 55 let se také
mnohé změnilo. Původní
budova Jednoty (hlavní
prostor zabíral obchod
se smíšený m zboží m
a řeznictví) nyní slouží jako obecní byty a školka,
z hřiště zmizely plechové boudy pro cvičební
nářadí pro žáky základní školy, celý zámecký
park i prostor před zámkem prošly revitalizací.
Uvidíme, jakou podobu bude mít okolí zámku za
pár desetiletí.
RNDr. Michal Janošek, Ph.D.
Kontakt: Michal Janošek, tel.: 777 81 55 69,
e-mail: michal.janosek@gmail.com
Zdroje:
[1] sbírka p. Milana Sýkory
[2] http://www.staraves.cz/index.php?www=nh
[3] http://hazena-stara-ves.webnode.cz/historie/historienarodni-hazene-ve-stare-vsi/
[4] indikační skici, Stará Ves, MZA Brno
[5] časopis Poodří 3/2000
[6] Pamětní kniha Staré Vsi nad Ondřejnicí - 2. díl (1958-1971),
str. 14. SOkA F-M.
[7] GRŮZA, A., DĚDKOVÁ, L. Stará Ves nad Ondřejnicí dějiny obce a její dominanty. ISBN 978-80-85034-76-9.
[8] Diskuze FB, skupina Stará Ves n. Ondř., prosinec 2013.

Problematika spodních vod na hřbitově
bylo zamezeno natékání povrchových vod na
hřbitov. Dále proběhly konzultace s odborníky
s těmito závěry:
Voda, která se vyskytuje v hrobkách, je vodou
povrchovou a její výskyt je v naprosté většině
způsoben špatným technickým stavem hrobek.
Obec bude v průběhu roku jednotlivě se všemi
vlastníky projednávat řešení vzniklé situace, ale je
třeba si uvědomit, že se jedná o osobní vlastnictví
hrobového zařízení, za jehož technický stav
odpovídá majitel. Obec jako svůj příspěvek k řešení
problému provedla oddrenážování prostoru nad
hřbitovem, aby zabránila případnému natékání
vody z přilehlého pole.

Stížnost občanů k otázce problematiky
zaplavení některých hrobek na hřbitově ve Staré
Vsi n. O. z počátku tohoto roku byla řešena Radou
obce, která rozhodla o tomto postupu:
• Bude provedena revize jedné z hrobek, podle
výsledku bude případně provedena revize
hrobek, které jsou prázdné.
• Bude provedeno odvod něn í for mou
drenážního příkopu nad hřbitovem.
• Bude zajištěna oponentura na současný
hydrogeologický průzkum z r. 2010, který
zpracovala firma TALPA.
V následujících týdnech bylo podle plánu
provedeno místní šetření a zadána zakázka na
výkop odvodňovací rýhy podél plotu tak, aby

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce
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Příprava vyhlášky o místních poplatcích
Dne 15. 6. 2015 byla na zasedání zastupitelstva
obce Staré Vsi nad Ondřejnicí projednána změna
obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích,
týkající se např. poplatku z ubytovací kapacity,
výherních hracích automatů apod. Tato vyhláška
nebyla prozatím zastupitelstvem obce schválena
s tím, že dojde k dopracování vyhlášky a konečné

znění bude schváleno na příštím zasedání
zastupitelstva. Nová obecně závazná vyhláška
bude reflektovat současnou platnou právní úpravu
a dojde ke změnám zejména v druzích a sazbách
poplatků.
Za kontrolní výbor
Mgr. Kamila Tylečková

Informace o nakládání s komunálním odpadem
Záměr zveřejněný v minulém čísle zpravodaje
na rozšíření nabídky sběru bioodpadu bude
realizován. Naše obec získala v rámci Operačního
programu Životní prostředí dotaci na nákup
3ks velkoobjemových kontejnerů, svozového
vozidla, štěpkovače a 600 ks kompostérů o objemu
cca 1100 l. Tato technika umožní rozmístit na
třech místech v obci kontejnery pro ukládání
posekané trávy a dle potřeby provádět její odvoz
do kompostárny. Štěpkovačem s vlastním motorem
bude možno na libovolném místě provádět
likvidaci větví z ořezů stromů. Do kompostérů
u jednotlivých domů budou občané ukládat
bioodpad s možností využití kompostu na vlastní
zahradě. Kompostéry budou občanům předány
zdarma na základě písemně uzavřené dohody
o jejich využívání po dobu udržitelnosti projektu
minimálně 5 let. Zájemci o pronájem kompostérů
vyplní přiložený leták a předají osobně, nebo
elektronicky na Obecní úřad ve Staré Vsi nad
Ondřejnicí nejpozději do 31. 7. 2015.

Náklady na likvidaci komunálního odpadu za
rok 2014 mají v naší obci oproti roku 2013 příznivý
vývoj. Celkové náklady za komunální odpad v roce
2014 činily 2 209 603,- Kč, což je o 124 246,- Kč
méně než v roce 2013. Naopak příjem za tříděný
odpad v roce 2014 činil 222 172,- Kč což je o 24 192,Kč více než v roce 2013. I přesto příjem z poplatků
od občanů tyto náklady nepokryl a ztráta ve výši
193 235,- Kč byla hrazena z rozpočtu obce.
V letošním roce se očekává nárůst nákladů
na likvidaci komunálního odpadu v souvislosti
s rozšířením povinnosti obce na zajištění sběru
bioodpadů. Proto patří poděkování těm občanům,
kteří v maximální míře třídí odpad a přispívají
ke snižování nákladů. Poděkování patří také
občanům, kteří nevyužívají v plné míře přidělenou
kapacitu popelnice a sami požádají hospodáře obce
pana Dorotíka o redukci objemu nebo četnosti
odvozu. Tak rovněž přispívají ke snižování nákladů
za likvidaci komunálního odpadu.
Slavoj Palička

Informace o postupu opravy mostu
přes Ondřejnici na silnici I/58
Vážení občané,
jistě si mnozí z vás všimli, že v uplynulých
dnech se nad opravovaným mostem tyčilo
ra meno vel kého jeř ábu, k ter ý osa z ova l
prefabrikované nosníky budoucí nové mostovky.
Znamená to, že jsme přibližně v polovině
pr v ní etapy, t zn. ve č t v r t i ně cel kového

harmonogramu rekonstrukce mostu, což
odpovídá předpokládanému průběhu prací.
Most je opravován ve dvou etapách, zatím
proběhla demolice první etapy (poloviny)
mostu, vybudování nových úložných prahů,
montáž poměrně komplikované podpěrné
ocelové konstrukce, na kterou jsme jeřábem
8
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s velkým vyložením osadili betonové předpjaté
nosníky délky 19 m, každý váží 10 tun. Tyto byly
vyrobeny v Prefě v Brandýse nad Labem, pomocí
speciálních podvalníků byly po silnici dopraveny
do Staré Vsi a osazeny na místo 160t jeřábem.
Následujícími pracemi bude bednění,
vyztužení a vybetonování mostovkové desky.
V průběhu betonáže budou odebírány kontrolní
vzorky betonové směsi s cílem zajistit kvalitu
díla a zjistit optimální čas pro odbednění
a pokračování v dalších pracích. Po provedení

izolací, záchytného svodidla a asfaltových vrstev
na nové části mostu i jeho předpolích bude
provoz na tuto část převeden a následně zahájíme
demolici druhé poloviny mostu. Ale to už hodně
předbíhám, přeji vám, vážení občané, hezké léto,
co nejméně prachu a omezení ze strany naší
stavby a děkuji vám za dodržování zákazů vjezdu
a vstupů do uzavřených prostor staveniště.
Za zhotovitele mostu
Ing. Pavel Kania, stavbyvedoucí

Shromáždění k 70. výročí ukončení II. světové války
a návrat do roku 1945 ve vzpomínkách pamětníků
Ve dnech oslav 70. výročí konce II. světové
války se vzpomínkové shromáždění konalo
i před staroveskou školou. Při této příležitosti
byla odhalena nově instalovaná pamětní deska
se jmény občanů umučených v koncentračních
táborech. Čestní hosté, poslanec Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Leo
Luzar, náměstek hejtmana Moravskoslezského
kraje Ing. RSDr. Svatomír Recman, předseda
OV KSČM ve Frýdku Místku Jiří Svoboda spolu
s místostarostou Mgr. Jaromírem Chvostkem
a předsedou místní organizace KSČM Ing.
Miroslavem Nyklem, položili k památníkům
květiny a poklonili se památce válečných obětí.
Poslanec L. Luzar ve svém vystoupení připomněl
také význam oslav l. máje pro současnost.
Místostarosta Mgr. Jaromír Chvostek ve
svém projevu připomněl historické události
II. světové války a s pietou přečetl všechna jména
našich občanů, kteří za naši svobodu obětovali
své životy v koncentračních táborech, při
bombardování v roce 1944 a při osvobozovacích
bojích v roce 1945. Na činnost místních občanů
tajně spolupracujících s partyzány v Pobeskydí
a ilegální činnost občanů sdružených ve skupině
Obrana národa měl vzpomenout poslední žijící
potomek-syn v Mauthausenu umučeného Aloise
Tylečka pan Evžen Tyleček. Vážný zdravotní
stav mu to již nedovolil, a tak jeho vzpomínky
zůstanou jen v naší paměti, když jsme ho
v dubnu společně s Jaromírem Chvostkem

navštívili. Připravované besedy s žáky naší školy
se už nedožil. Zemřel 2. června letošního roku.
A tak můžeme jen vzpomínat na konec
války a situaci před staroveskou školou v roce
1945. Během měsíce dubna 1945 jsme denně
slýchávali dunění dělostřelecké palby od Opavy.
Je známo, že ve strategii Ostravsko-opavské
operace bylo osvobodit Ostravu obchvatem, aby
Vítkovické železárny nebyly zničeny, ale byly
schopné provozu hned po ukončení války. Ke
konci dubna se fronta blížila i k naší obci a lidé
se ukrývali ve sklepích. Němci podminovali
obloukový most přes Ondřejnici a pod Hůrkou
umístili dělostřeleckou baterii. V noci byly
z letadel shazovány světlice, v očích dětí jako
svítící stromečky. Na zákostelí a na dolním
konci v okolí Ondřejnice padaly bomby. Lidé
ukrytí ve sklepích vyztužených dřevěnými
stojkami s hrůzou prožívali otřesy způsobené
padajícími bombami. Na několika místech došlo
i k požárům.
Když se v našem domě usídlilo německé
velitelství, rozhodli se rodiče, že budeme
evakuovat k prarodičům na horní konec obce,
kde byla situace o něco klidnější. Protože na
cestě u Ondřejnice byly krátery od bomb, museli
jsme jít po hlavní silnici kolem školy, která byla
plná německých vojáků a v jejím okolí koňské
povozy s municí a vojáci se zbraněmi. Podařilo
se nám projít až na horní konec, ale náš stres
trval dlouho.
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Mezi občany se objevili stateční lidé. Jedním
z nich byl pan Alois Hložanka, který se odvážil
zachránit podminovaný most. Snajpry z věže
zámku byl však zastřelen a tak jeho započaté
dílo na zprůjezdnění částečně zničeného mostu
dokončili občané z nejbližšího okolí a 1. května
tak mohl od Proskovic přejet Ondřejnici první
tank.
Mezi tím se v našem domě změnili velitelé.
Němce vystřídali Rusové, z protektorátní celnice
stojící u křižovatky na Košatku němečtí vojáci
utekli. Na loukách se pásly krávy, které byly
zdrojem obživy frontového ruského vojska.
Fronta se posunula k Příboru a bylo zřejmé,
že se blíží konec války. Občané se radovali
a vyvěšovali tajně ukryté československé vlajky.
Na několika místech vznikly péčí občanů
hroby sovětských vojáků a na pozemku vedle
dnešního hřbitova společný hrob. Brzy došlo
k exhumaci, těla vojáků uložena do obyčejných
rakví a převezena na společné pohřebiště do
Frýdku Místku. Staroveští občané se s nimi
s pietou rozloučili na shromáždění u obnoveného
pomníku T. G. Masaryka. Ten má zajímavou
historii svědčící o tehdejší době.

Odhalen byl 30. dubna 1928 s věnováním
„Pad lý m ve světové vá lce“. Autorem byl
akademický sochař J. Vašata. Od roku 1940
po dobu války byl pomník ukryt a zachráněn
před zničením. Jistého dne večer byl naložen na
vůz a připraven k odvozu, ale do rána z povozu
zmizel. Naši odvážní občané ho tajně zakopali
do svahu naproti dnešní pošty a tam na smetišti
mezi popelem a sutí válku přečkal. V roce 1945
byl znovu odhalen. Po roce 1948 byla socha
opět sejmuta a 8. 5.1968 znovu postavena. Po
roce 1970 mizí potřetí. Z dočasného úložiště
v Kunčicích pod Ondřejníkem byla převezena
19. 1. 1990 a nově umístěna u zámku. Poslední
odhalení pomníku bylo slavnostně uskutečněno
11. 3. 1990. Tak se mi během účasti na letošním
shromáždění u školy vynořil ve vzpomínkách
obraz situace ve Staré Vsi v roce 1945.
Rod iče a pra rod iče, moji v rstev níci,
vyprávějte svým dětem a vnukům o událostech,
které bohudík nezažili a vy, mladí, ptejte se,
abyste mohli srovnávat a hodnotit život naší
generace se současností.
Alena Ševčíková

Neznámý hrdina František Doležílek
„Vážený pane Chvostek,
ani nevíte, jakou mám radost, že jste projevil
zájem o Františka Doležílka. Máme dojem, že
je tu víc známý než ve své obci. Napíšu Vám po
svém, co o Františku Doležílkovi vím.
F. Doležílek už jako mladý radioamatér
měl spojení s radioamatéry po světě, jak to za
první republiky bylo. To pak přes jeho dřívější
kód se podařilo parašutistům navázat nové
spojení s Anglií. Říkali, že po potvrzení kódu
„přímou řečí“, s novou vysílačkou, kterou F.
Doležílek sestrojil. Součástky dodal radioprodejce p. Ladislav Fiala Želetawa, Doležílkův
známý. Přes toto potvrzení byly uskutečněné
shozy zbraní z Anglie, a to dvakrát. S touto
vysílačkou pracoval pak F. Doležílek s parašutisty až do konce války. Domů se vracel 16.
5. 1945. Na motorce jel domů, kterou mu
kamarádi půjčili.

V pr vních květnov ých dnech si naše
obec připomínala kulaté výročí: 70 let od
osvobození republiky a konce 2. světové války.
Památníky připomínají jména hrdinů – obětí
války. Skutečně se jen málokomu z aktivních
odpůrců nacistického režimu podařilo dočkat
konce války. Jedním z mála šťastlivců byl
i staroveský občan, bratr známého a proslulého
pekařského mistra Jana Doležílka, František
Doležílek.
I obecní kronika k jeho jménu poznamenává, že za války patřil k odboji kdesi na
Vysočině. Jen shodou okolností se mi podařilo
navázat kontakt s lidmi, kteří F. Doležílka
znali a dodnes na něj nezapomněli. Dovolím si
ocitovat dopis, který jsem obdržel před několika
lety. Je natolik autentický a přitom emotivní,
že by mi připadalo nepatřičné z něj vytáhnout
pouhá fakta:
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V sobotu 21. 11. 2009 se uskutečnil křest
knížky, kterou napsal p. Vlastislav Janík (pozn.:
Operace Spelter Lenka-Jih, Vlastislav Janík,
2009). Měla jsem tu čest tuto knihu křtít.
Při úvodní řeči byl vzpomenut jmenovitě i F.
Doležílek, jeho zásluhy radisty, a že se sem i po
válce vracel nás navštívit.
Moc Vám děkujeme a děkuji, i když je to
dávno, ale historie se musí zapisovat a je dobře,
že se zajímají dnes i naše děti a vnukové, jak
jsme žili.
S pozdravem Božena Kopcová, Domamil 126
PS: Omlouvám se za tento papír, ale je mi
90 let, a tak už se spoléhám na linky.“

Myslím, že paní Kopcová má plnou pravdu ve
svém dojmu, že je F. Doležílek víc známý na Vysočině
než ve své obci. Snad se mi tímto příspěvkem podaří
alespoň zčásti tuto absurditu napravit a my –
Starovjáci – vyhradíme svému skromnému hrdinovi
místo na tabuli cti v naší paměti.
Mgr. Jaromír Chvostek
Pozn.: Osudy lidí na hájence
v Domamili za války popisuje
i drobná brožurka Vzpomínky z války
– Božena Kopcová, 2008.

Neodešli, jen nás předešli
vzpomínka pátá - Ferdinand Havlík
První vzpomínka
v le tošn í m z pr avod aji je
na člověka, který patřil do
generace vyznávající swing.
A mezi swingaři byl znám
nejen jako výborný muzikant,
s k l a d a t e l a a r a n ž é r, a l e
i jako recesista. Jako člověk
s obrovským smyslem pro
humor. Konečně, kdo jej někdy
viděl třeba na jevišti Semaforu,
dá mi za pravdu. S Ferdou
jsme se seznámili při natáčení
televizního seriálu „Plakala panna, plakala“. To
bylo v letech 1969-70. V tehdejší semaforské kapele
bylo mnoho vynikajících muzikantů, na prvním
místě bych jmenoval Evžena Jegorova, s nímž
si Ferda rozuměl po všech stránkách a kterého
považoval za bratra. Nezapomenu na jejich
vystoupení v představení Básníci a sedláci a Revizor
v šantánu. Byla to první premiéra po smrti Jiřího
Šlitra. V Básnících se celá kapela představila jako
parta mající smysl pro humor, legraci, recesi.
A v tom vynikali především Havlík a Jegorov.
Jejich „rozhovor“ vedený prostřednictvím dvou
saxofonů – „altky a tenora“ byl nenapodobitelný
a je škoda, že se nezachoval na žádném záznamu.
Ale pokud byste měli zájem ochutnat aspoň
trochu atmosféry z tohoto představení, pokuste

se sehnat stejnojmennou LP
desku. Poslech stojí za to.
Málo se ví, že písničky
z d í l ny Suchého a Šl it r a
aranžoval Havlík. On jim
dal konečnou podobu, onu
n e n a p o d o b i t e l n o u t v á ř,
tolik charakteristickou pro
t e hd e j š í S e m a for a j e ho
interprety. Byl velmi pracovitý
a totéž vyžadoval od svých
spolupracovníků. Potrpěl si na
přesnost, v jeho kapele nesměl
nikdo nic „odfláknout“, ani při zkouškách. A nejen
v kapele. Přísný byl i na Jiřího Suchého, svého
partnera a spolupracovníka. Jejich Kytice byla
v roce 1972, kdy měla premiéru, představením,
na které se dodnes vzpomíná. Přesněji řečeno, na
první uvedení, které mělo rekordní počet repríz
a v němž kromě Suchého zářila Hana Zagorová,
Michal Prokop, Jitka Molavcová, Jiří Helekal,
Jiří Datel Novotný, CaK Vocal a najmě Josef
Dvořák. Zejména jeho polednice byla jedinečná,
neopakovatelná. Kytici můžete vidět i v současné
době, samozřejmě v jiném nastudování, s jinými
herci a zpěváky, ale pořád je to velmi zdařilé
semaforské představení. A hudba Ferdinanda
Havlíka je nadčasová, nepodléhá žádné módě
a troufám si říct, že osloví i posluchače dalších
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Kavka. Léta spolu byli v jedné kapele, měli společné
angažmá mimo jiné v hotelu Jalta. Jméno Arnošt
Kavka je už skoro neznámé, ale pamětníci si možná
vybaví písničky Hm, hm (ach ty jsi úžasná) nebo
Už nikdy víc milovat nebudu. Těch historek, které
spolu oba pánové zažili, bylo mnoho. Někdy to bylo,
jak se říká, „na hraně“. Maléry, které popuzovaly
zejména politiky na všech úrovních nebo zapřisáhlé
odpůrce jazzu, museli často obhajovat lidé, kteří
si to mohli dovolit, například tehdejší šéf pražské
konzervatoře Václav Holzknecht.
Ferdinand Havlík byl i jedním z hostů mého
čtyřhodinového rozhlasového Dobrého jitra,
natočili jsme několikadílný pořad pro děti,
nazvaný Hudební abeceda. I v něm Ferda prokázal
obrovský smysl pro humor, ovšem také umění
oslovit malé posluchače. S jeho hereckým uměním
jste se mohli setkat nejen na jevišti Semaforu, ale
také třeba ve filmech Slavnosti sněženek, Kdyby
tisíc klarinetů, Matěji, proč tě holky nechtějí nebo
Mučedníci lásky.
Když bylo Semaforu 40 let, to bylo v roce
1999, uspořádal k tomuto v ýročí putovní
výstavku. Ta doputovala i do Staré Vsi, té, co
leží nad Ondřejnicí. A protože se protagonisté
divadla nemohli vernisáže zúčastnit, natočil jsem
s nimi i jakési „pozdravné video“, v němž kromě
Jiřího Suchého, Jitky Molavcové, Evy Pilarové,
Pavlíny Filipovské či Vladimíra Hrabánka
pronesl zdravici i Ferda Havlík. A přidal k tomu
i pár taktů na klarinet. Doufám, že to video
mají „starovjáci“ někde uloženo, protože to
už je historický dokument velké ceny. Ferda
toužil poznat Lašsko, to znal jen z občasných
vystoupení, ale aby měl čas navštívit místa
známá a zajímavá, na to nikdy nedošlo. A když
už čas měl, chybělo zdraví. To ho trápilo dlouho
- slinivka, závratě, potíže s krční páteří - to vše
mu znemožnilo veřejně vystupovat.
Humor ale neztrácel ani v době, kdy už byl
nemocný, kdy mnoho radosti ze života neměl. Ale
vždycky, když jsme se sešli, nebo si telefonovali,
nedával na sobě trápení znát, doslova si pohrával
se slovy, měl smysl i pro absurdní a černý humor.
Naposledy jsme spolu hovořili v den Ferdových 85.
narozenin. Hlas už měl zesláblý, působil unaveně,
ale smysl pro humor a nadsázku mu nechyběl.
Ferdinand Havlík nás předešel na podzim roku
2013, bylo mu 85 let.
Radoslav Mácha

generací. Na Kytici si dali oba protagonisté – Suchý
i Havlík - spolu s režisérem Jiřím Cízlerem opravdu
záležet.
Pečlivě vybírali herce i zpěváky, věděli, že
představení musí být, jak se říká, bomba. Semafor
nebyl v té době u politiků zrovna dobře zapsán,
bojoval o přežití, protože zejména Jiří Suchý
měl u tehdejší „vrchnosti“ mnoho nepřátel.
Nemohli mu zapomenout, že v roce 1968 podepsal
Dva tisíce slov a nikdy svůj podpis neodvolal.
Ale jak už jsem napsal výše, premiéra dopadla na
výbornou a představení se na dlouhou dobu stalo
„šlágrem“ Prahy. A jak časem ukázala i pohostinská
představení mimo hlavní město, nejen tam.
Kytice samozřejmě nebyla jediným semaforským
představením, k němuž Havlík napsal hudbu.
Z těch dalších připomenu třeba Elektrickou
pumu, Smutek bláznivých panen, Nižní Novgorod,
Čarodějky, Sladký život blázna Vincka nebo
Dr. Johann Faust, Praha II., Karlovo náměstí 40.
Ferd i na nd Havl í k byl př ítelem Josefa
Škvoreckého, vynikajícího spisovatele a velkého
obdivovatele swingu. Měl jsem to štěstí být přitom,
když se na počátku devadesátých let minulého století
setkali ve studiu Českého rozhlasu a vyprávěli, co je
na tomto světě potkalo. Škvorecký byl o čtyři roky
starší než Ferda a jako mladík hrál v jazzové kapele
v Náchodě. Byl velkým obdivovatelem Semaforu
a přátelství s Havlíkem přetrvalo i přes emigraci
do Kanady. Ferda měl to štěstí, že se mohl setkat
i s některými svými hudebními idoly, tady bych
jmenoval především Louise Armstronga a Bennyho
Goodmana. S oběma to bylo v Praze, nejdříve
s Armstrongem, který v hlavním městě v roce 1965
koncertoval a byl také hostem Semaforu. Pozvali
ho pánové Suchý a Šlitr, kteří pražské vystoupení
uváděli. Ze setkání se zachoval zvukový záznam,
dlouho utajovaný. Zvukař Bohumil Paleček umně
vymyslel, kterak celý večer v Semaforu natočit, a to
tak, aby na to okolí Armstronga nepřišlo. Podařilo
se a záznam spatřil světlo světa až po roce 1989
a vyšel i na CD nebo na kazetě.  S vynikajícím
klarinetistou s přezdívkou patriarcha klarinetu,
swingařem a jazzmanem Goodmanem se o něco
později setkal na velvyslanectví USA v Praze.
Není bez zajímavosti, že mnozí muzikanti tvrdili
a tvrdí, že Ferda byl stejně dobrým klarinetistou
jako Goodman.
Co se zmíněné recese týká, pro Ferdu byl
v tomto směru velkým zdrojem zpěvák Arnošt
12
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Slavnostní uvedení publikace Stará Ves
nad Ondřejnicí – dějiny obce a její dominanty
V pátek 24. dubna 2015 byla za četného
zájmu veřejnosti v obřadní síni zámku Staré Vsi
nad Ondřejnicí slavnostně uvedena publikace
Stará Ves nad Ondřejnicí – dějiny obce a její
dominanty. Publikace vydaná ostravským
pracovištěm Národního památkového ústavu
je výsledkem dlouholetého usilovného bádání
autorů Libuše Dědkové a Antonína Grůzy. Přináší
první takto ucelený pohled na historii obce Stará
Ves nad Ondřejnicí a na její významné stavební
památky (především
renesa nční zá mek
a kostel z 2. poloviny
16. století.).

se stal stavebníkem renesančního zámku
zbudovaného pravděpodobně mezi lety 1565–
1570 a dokončeného za jeho syna Ctibora
(staršího) Syrakovského, jenž pak inicioval
stavbu zděného kostela sv. Jana Křtitele (na místě
staršího dřevěného), vysvěceného olomouckým
biskupem Stanislavem Pavlovským v roce 1591.
Libuše Dědková, autorka kapitol věnovaných
přímo architektonickým dominantám Staré
Vsi nad Ond řejn icí
ve druhé části knihy,
dopl n i la v y pr ávěn í
Antonína Grůzy
vzpomínkami na
průběh stavební obnovy
zámku a restaurování
jeho sgrafitové
výzdoby, na které před
lety jako pracovnice
památkového ústavu
osobně dohlížela.
Autorka v k nize
čtenář ům detailně
představ uje budov u
z á m k u , vč e t ně je jí
osobité sgra f itové
výzdoby. Ale stejnou
pozornost věnuje
také kostelu sv. Jana
K ř titele a budově
fary, v ybudované na
sk lon ku 18. stolet í.
Historii staroveských
zvonů je věnován závěr
publikace.

Autor historického
úvodu publikace
– Antonín Grůza –
nastínil v rámci besedy
některé milníky
spojené s historií
obce a upozornil
na zajímavé objev y,
na které narazil při
bádání v archivech.
V pu b l i k a c i au t o r
pečlivě zpracoval starší
i novější dějiny Staré
Vsi nad Ondřejnicí.
Uvedeny jsou
přehledné informace
o jednotlivých
držitelích starove ského léna , tedy
i o příslušnících
dvou hlavních
šlecht ick ých rodů ,
jejichž osudy byly bytostně spjaty s existencí
zdejšího zámku. Šlo o Syrakovské z Pěrkova
a Podstatské z Prusinovic. A byli to právě
představitelé rodu Syrakovských, jenž se
zasloužili o vybudování dvou nejvýznamnějších
stavebních dominant v obci. Jaroš Syrakovský

Publ i k aci je možné z a koupit v síd le
Národního památkového ústavu, územního
odborného pracoviště v Ostravě (Korejská 12,
595 133 911), v e-shopu NPÚ nebo u komisních
prodejců.
Mgr. Petra Batková, Národní památkový ústav
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Zprávy ze staroveské školy
Vážení přátelé,
do pr á z d n i n u ž je jen skok a ja ko
každoročně a už řadu let si kladu stejnou
otázku, zda se na ně více těší žáci nebo učitelé.
Inu, zkuste odhadnout sami. A teď už postupně
k uplynulým událostem.
Projekt Comenius s účastí Norska, Finska,
Anglie, Německa a české Staré Vsi jsme letos
uzavírali v březnu v Lotyšsku a nakonec
v květnu v Katovicích v Polsku. Oslava kultury
prostřednictvím hudby bylo ústřední téma,
což mi, „hudebkářovi“, dělalo dobře u srdíčka.
Všichni žijeme v Evropě a divili byste se,
s jak rozdílnými přístupy k tomu společnému
cíli - naučit ty svoje děti, co nejvíc a vychovat
z nich slušné lidi - v různých zemích přistupují.
Třeba v severských zemích perfektně vybavená
škola s pomůckami a skvělým sportovním
zázemím, prakticky v každé třídě asistent
vykonávající různé pomocné a přípravné práce
a na druhé straně, jestli venku padají trakaře,
děcka obléknout a ven, „polítat, vyskákat“
a zpět. A nějaké přezouvání a čistá a špinavá
zóna a přehnané hygienické nároky ……
zapomeňte. Často si tak říkám: „Proboha, na
co si tu pořád hrajeme!“ V Anglii v poledne
na oběd „fish and chips“ - to jsou ty mastné
smažené hranolky a mastná smažená ryba
v těstíčku - naši okresní hygieničku by musel
trefit šlak. Všechny návštěvy jsme prezentovali
našim žákům a zvláštní poděkování patří
paní zástupkyni Kunzové a paní učitelce
Cholevové. Další poděkování panu učiteli
a místostarostovi za úspěšně napsaný projekt,
ze kterého jsme mohli zaplatit česko-polskou
přeshraniční spolupráci. A tak jsme 26. května
hostili přátele a zpěváky ze slovenské Rakové
a polské Twardorzeczky, kterou pak následně
navštívili naši sedmáci. Přátelská atmosféra
a pohostinnost a jako bonus Kraków a solný
důl Wieliczka. Přijeli zpátky nadšení. Pěvecké
výkony v soutěži XIXASTAR od dobrých až
po naprosto špičkově profesionální. A opět,
v tomto už 4. ročníku už některé známé tváře,
dětí a pedagogů a při loučení a odjezdu do

Kopřivnice jen slova díků a výměny mobilních
čísel a „Už se těšíme na vás a na další setkání,
možná ještě letos o adventu“. Společný
adventní koncert proběhne letos u nás, tak už
se máte na co těšit.
V přijímacím řízení na střední školy byli
úspěšní všichni deváťáci a někteří zájemci
o víceletá gymnázia. V mateřince jsme zapsali
38 dětí, umístění dostali všichni tříletí a z toho
několik mladších tří let.
A pozor, po řadě let letos otevřeme 2 !!!
pr v ní třídy, na druhé straně popr vé do
Staré Vsi do šestky nepřijde ani jeden žák
z Krmelína. Co se stalo?
Za námi je řada sportovních utkání, krásné
3. místo v atletice v Brušperku, miniházená,
florbal a řada dalších s většími, či menšími
úspěchy.
Spoustu povinností a starostí vždy vyváží,
velmi mě potěší a naplní hrdostí zjištění, že my,
vesnická škola sbíráme úspěchy před velkými
městskými školami s bohatším zázemím
a širším výběrem. Tak už tradičně vozí přední
umístění z brněnského celostátního finále
školních časopisů naši redaktoři Dušanových
zápisků. Děkuji vedoucím, paní zástupkyni
Kunzové a panu učiteli Chvostkovi. Víte, je
to vyčerpávající koloběh. Sotva si vychováte
děcka, kterým to „novinářsky“ pálí, kteří
zručně ovládají novinářský program, kteří
to prostě umí, odcházejí na střední školy. Ale
vracejí se. A rádi!
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Obecní slavnosti dopadly skvěle, byl jsem
pyšný na dovednosti našich žáků a učitelek,
které děti připravovaly. Devítka se ve pondělí
29. 6. rozloučí tradičním vystoupením pro
své spolužáky a předá symbolický zvonek
a práva a povinnosti svým nástupcům. Také
poprvé, na přání rodičů, pro ně vystoupí ještě
odpoledne v 16.00. Je to logické a pokaždé to
měli chudáci rodiče jen z vyprávění.
Do prázdnin už je jenom skok, přeji si,
abychom je zvládli bez komplikací. Ohlížím

se zpět - sa má pozitiva, sa má pozitiva.
Pravda, ještě odstranění nějakých stavebních
nedostatků, ale to už přežijeme.
Děkuji všem svým spolupracovníkům za
hromadu poctivé práce i práce navíc, všem
našim přátelům a příznivcům za pomoc
a podporu.
Krásné, milostivé léto Vám přeje
Mgr. Pavel Plečka, ředitel školy

České a polské děti si rozumějí!

Titu lek článku by se mohl objev it
a ž v s a mot ném z ávě r u , kdy byc hom
se moh l i ptát , ja k ý v ýsledek př i nesl
další mezinárodní projekt česko-polské
spolupráce. Tentokrát projekt dostal název
„Poznáváme, soutěžíme“ a byl realizován
pod záštitou Regionu Beskydy.
V první části projektu se vypravili do
Staré Vsi žáci z Gminy Lipowa, přesněji
z gymnázia v Twardorzeczce. Spolu s našimi
sedmáky svedli fotbalovou bitvu, odpoledne
pak došlo – ještě za přítomnosti kamarádů
ze slovenské Rakové – k pěveckému klání
v soutěži XIXA STAR. Pozdní odpoledne
završila společná návštěva muzea Tatry
v Kopřivnici.
Na čerst vě navázaná přátelst ví jsme
navázali červnovou výpravou staroveských
sedmáků do Polska. V odvetném fotbalovém
zápase jsme to sice opět „projeli“ na celé
čáře, ale potom jsme našli polskou slabinu
a zvítězili aspoň ve f lorbalovém zápase.
Odpoledne jsme s našimi přáteli absolvovali
návštěvu velmi poutavé expozice v pivovaru
Brówa r Źy w ieck i, navšt ív i l i ź y w iecké
muzeum a příjemný společný den zakončili
skvělou večeří v penzionu Melaxa. Nastalo
loučení, výměny adres…

Program druhého dne naši sedmáci už
strávili samostatně. Čekal nás historický
Krakov – město polských králů. Zhlédli jsme
jej nejprve z palub výletních lodí, poté jsme
se prošli Wawelem a historickým náměstím.
Večer nás čekal zlatý hřeb programu: solné
doly ve Wieliczce. Je možné konstatovat –
pro mnohé procházka podzemím až předčila
očekávání. No a pak nás čekala už jen noční
cesta domů.
Co říci na závěr? Bylo velmi příjemné
sledovat, jak k sobě děti nacházejí cestu.
Komu n i k ac e probí ha la č e sko -pol sko a ng licko-r ůčo-noho, a le na konec
k všeobecné spokojenosti. A to je hlavní
cíl všech mezinárodních projektů. Škoda
jen závěrečného „zpestření“ při půlnočním
dolová ní hromádek odpad ků z našeho
krásného autobusu…
Pro zajímavost ještě jedno číslo: hrubý
odhad nákladů na jednoho žáka při návštěvě
Polska vychází asi na 3000 Kč, děti přitom
h rad i ly pou z e jed i nou č á st k u . C elých
30 korun českých za cestovní připojištění.
„Projekt je spolufinancován z prostředků
Evropského fondu pro regionální rozvoj“
(ERDF) „Překračujeme hranice“.
Mgr. Jaromír Chvostek
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Vyhodnocení soutěže o nejlepší fotografie
pro staroveský kalendář na rok 2016
V průběhu měsíce dubna probíhala soutěž
o nejlepší fotografie do připravovaného kalendáře
na rok 2016 s tématem: Stará Ves, Košatka a okolí
- krajina, stavby ve všech ročních obdobích.
Soutěže se zúčastnilo 13 fotografů. Kulturní
komise nejdříve odstranila snímky nevyhovující
zadání. Jelikož zaslali někteří soutěžící více
fotografií, bylo nutné nejdříve vybrat tu nejlepší
fotografii z každého portfolia a až poté stanovit

komise měl jinou představu o vítězných
fotografiích. Přesto se komise nakonec shodla
a vyhodnotila 7 nejlepších fotografů.
Připomeňme, že vítězka si mimo jiné odnese
knihu Stará Ves nad Ondřejnicí – dějiny obce
a její dominanty. Všichni umístění na 1. - 3. místě
mají možnost své fotografie vystavit v rámci větší
výstavy v zámecké výstavní síni. Všichni až do
5. místa obdrží propagační materiály Staré Vsi.
1. místo Libuše Sýkorová
2. místo Zuzana Višvaderová
3. místo Radislav Folta
4. místo Naděžda Sedláčková
5. místo Pavla Rybářová
6. místo Gabriela Pavelková
7. místo Radmila Haničáková
Vel kou č á s t fotog r a f i í
si budete moci prohlédnout
v kalendáři na rok 2016. Vítězné
fotografie budou označeny.
Ka lendá ř si bude možné
zakoupit už v druhé polovině
letních prázdnin. Ceny budou
vítězům předány na vernisáži
“Dita Maruščáková, Jiří Neuwirt
- Dvojhlasně” dne 18. 9. 2015.

1. místo - Libuše Sýkorová

pořadí jednotlivých fotografů. Rozhodování bylo
dlouhé a obtížné, jelikož každý člen hodnotící

za kulturní komisi, Michal Janošek

Sekačky aneb nedělní klid
Milí přátelé v obci.
Vím, že to nařídit nejde. Nedělní klid po staletí má svoje místo.
Zkusme být k sobě vnímaví a chvíle se sekačkou nechme na šest dní v týdnu.
Samo písmo svaté člověku připomíná: šest dní pracuj, sedmý den odpočívej.
Myslím, že to všeobecné ustanovení není pouze záležitostí
věřících, anebo jak se říká kostelových.
Fandím každému, kdo si umí rodinný management času poskládat tak,
aby v neděli odpočíval a byl s rodinou.
Díky za vaši snahu a ohleduplnost vůči všem v obci.
P. Mgr. Kamil Strak – místní farář
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Fotopříloha

Večer pro házenou - je nám 90
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Václav Lemon - Doteky dřeva

Křest knihy - Stará Ves nad Ondřejnicí - dějiny obce a její dominanty
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Beseda s autory - Antonínem Grůzou a Libuší Dědkovou

Fojt s farářem a jinochem

Staroveské zámecké arkády

Vrchnost zdraví poddané

19
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Nad dárkem od házenkářů

Po návratu „Jizdy”

Vystoupení dětí mateřské školy
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Folklórní vystoupení

90 let národní házené v obci – zahájení oslav v zámku
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Pietní akt 70 let osvobození

Nultý ročník koštu zahrádkářů
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Nejlepší účastníci mezinárodní pěvecké soutěže XIXA STAR

Zámecké flétnohraní
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Staroveský košt – nultý ročník
Dne 25. 4. 2015 se uskutečnil nultý ročník
Staroveského koštu, kde bylo věru co hodnotit.
V soutěži bylo 27 vzorků kalvadosu a slivovice
od 22 pěstitelů, vesměs na velmi dobré úrovni.
Během vlastní soutěže hodnotitelům i hostům
pro lepší náladu vyhrávala kapela.
Hodnotící komise z anonymně předkládaných vzorků vybrala ty nejlepší. První místo
získala slivovice pana Pavla Kuči, druhé místo
slivovice p. Radislava Folty, o třetí místo se
podělili s rovností bodů tři pěstitelé: Karla
Lyčková (slivovice), Jaromír Chvostek (slivovice),
Petr Pelíšek (kalvados).

Touto cestou bych chtěl poděkovat za spolupráci Obecnímu úřadu ve Staré Vsi a „šéfovi“
koštu p. Jaromíru Chvostkovi, dále velké díky
patří výboru ZO ČZS za přípravu a zajištění
organizace koštu, p. Janě Foltové, Yvoně
Dvořákové, Radce Pelíškové a Radku Pelíškovi za
výpomoc při zabezpečení průběhu. Dík patří také
hudbě a zpěvu v podání Z. Janka a V. Závidčákové
a samozřejmě všem, kteří „nesli svou kůži na trh“
a doručili vzorky své pálenky. Věříme, že příští
(tedy první) ročník soutěže bude ještě úspěšnější
a zapojí se do něj větší počet účastníků.
Ing. Petr Pelíšek, předseda ZO ČZS

Malý zahrádkářský rádce
•
Vážení spoluobčané, v tomto článku bych rád navázal na malého zahrádkářského rádce
z předešlého, tedy dubnového čísla zpravodaje, kde se chci podělit o několik rad,
které doporučují odborníci pro končící jaro a nastávající léto.
•
Pranostika na červen: „Medardova kápě
– 40 dní kape“

Pranostika na srpen: „Rosí-li v srpnu silně
tráva, pěkné počasí se očekává“

Je to měsíc, kdy dozrávají třešně, angrešt,
jahody, rybíz aj. V tomto měsíci můžeme
zahájit letní řez ovocných stromů. Při udržovacím řezu starších stromů odstraníme bujné
výhony uvnitř koruny. Kontrolujeme a případně
regulujeme výskyt mšic, při napadení můžeme
použít přípravek Pirimor. K preventivní ochraně
proti plísni rajčat, okurek, případně brambor
se používají přípravky Kuprikol, Kocide nebo
Dithane M45.

Postupně sklízíme dozrávající ovoce, které
průběžně zpracováváme. Vrcholový výhon rajčat
zkrátíme. Další květenství nedozraje. Druhé
výsevy zakryjeme netkanou textilií.
Pranostika na září: „Teplé září – dobře ovoci
i vínu se daří“
V okrasné zahradě přihnojíme rostliny
citlivé na mrazíky hnojivem bohatým na draslík
a hořčík. Ovoce určené ke skladování musí být
bezvadné, uložené v jedné vrstvě a zásadně
oddělené od brambor. Se sklizní celeru nespěcháme, hlíza narůstá v září. Přebytečné ovoce
zpracováváme na mošt nebo destilát, abychom
měli veselejší zimu.

Pranostika na červenec: „Co červenec
neuvaří, srpen nedopeče“
Pokračujeme v letním řezu ovocných stromů.
V závislosti na počasí pokračujeme v ochraně
proti strupovitosti. Můžeme použít přípravky
Dithane M45, Syllit 65. Sklízíme cibuli a ozimý
česnek. Rajčata preventivně stříkáme proti plísni,
před sklizní použijeme přípravek Aliette.

Ing. Petr Pelíšek, předseda ZO ČZS
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Písařovo ohlédnutí za slavnostmi
Zdali v máji zval k lásce hrdliččin hlas,
poznal jistě každý z nás.
Určitě však k zámku volal nás
otce Kamila zvučný hlas,
když ke slavnostem nastal čas.
Počasí však nečekaně překvapilo nás,
U Mlýna a v Košatce neslyšeli náš hlas.

druhý čvachtal zas v hledišti.
Když hudba sbalila basu,
u stánků naleznem´ krásu!
Nad ránem pak slavnost končí,
Písař se též s Vámi loučí,
ať můžete též všichni v klidu spát,
v naší vísce, kde žije každý rád…

Fojt se jako vždy pochválil,
nové konšele představil hned jsme všechny prověřili,
zda pro fojta jsou posily.
Rechtor s kočkou neměl kliku,
přivezli jej na vozíku.
Kamil má sic velké plány,
nehrají mu však varhany.
Z Košateckých starostí,
Fojta pot hned obleje,
když má plnit žádosti
z látkového displeje.
Házenáři letos slaví,
za hrabětem přišli mladí.
Na muže jen výtky zněly,
dort od dívek však byl skvělý.

Píseň na podiu:
Dnešní slavnost je skvělá, ať visím, jestli vám budu lhát,
u Zámku jsme ukázali, že i dneska vám budem hrát,
Kdo měl osedláno, v průvodu kol polí jel,
Teď už budou vystoupení, každý něco vybrat by si měl.
R. V naší báječné vísce každej báječnej chlap
se svou báječnou ženskou vychovají děti bez obav,
Stará Ves se nám líbí, i v Košatce můžem klidně spát,
v naší báječné vísce žije si tu z nás každý rád!
Nikdy neřekneme: nechci, to nejde, nemám sil,
a fojte, nezapomeň, abys svoje sliby vyplnil,
za rok vzpomeneme na všechno, co jsi obci dal,
ať lid nemá příležitost, na co by si ještě stěžoval!

Kol obila cesta krátká,
přes Duklu to byla zkratka.
Odpoledne na pódiu program skvělý,
všichni vybrali si, co jen chtěli.
V noci byl pořádný Maras k tomu dva marasy naráz!
Jeden hrál nám na jevišti,

Stará Ves je skvělá a sním svůj klobouk, jestli jsem vám lhal,
všem se nám tu krásně žije, co by jiný za ten život dal,
zní to jako pohádka z oříšku královny Máb,
že se v báječné vísce můžem báječně smát.
Písař Radislav

Poděkování
Obecní úřad ve Staré Vsi n. O. v yslov uje
jménem všech občanů poděkování našim obětavým
spoluobčanům:
panu Patriku Chvostkovi, nar. 1972, který dne
1. 6. 2015 převzal na Magistrátu města Ostravy nejvyšší
ocenění Českého červeného kříže - zlatou medaili prof.
MUDr. J. Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů,
pa nu Jaroslav u Foltovi, kter ý obdržel za
dlouholeté členství a výkon předsedy ZO ČZS ve
Staré Vsi (pět volebních období) zlatou medaili od
Republikové rady ČZS,
paní Světlušce Dostalíkové, která obdržela čestné
uznání ČZS, územního sdružení Frýdek-Místek, za
dlouholetou a obětavou práci pro ZO ČZS.
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Zámecké flétnohraní
V neděli 31. 5. 2015 se na staroveském zámku
uskutečnil ve spolupráci ZUŠ Jožky Matěje
Brušperk a Spolku Jožky Matěje jednodenní
kurz hry na zobcovou flétnu.
Ráno v 8.30 se sešlo 20 flétnistů různého
věku i různé hráčské vyspělosti ze Staré Vsi
i vzdálenějšího okolí.
Nejm lad ší f lé t n i st k a
právě v neděli slav ila
své osmé narozeniny,
nejstarší f létnist ka
letos oslaví již šedesáté
osmé narozeniny. Pod
vedením učitelů ZUŠ
Jožky Matěje Brušperk
Petra Habernala, Petry
Rybni k á řové a Ja ny
Hýlové se pak celý den
až do 15 hodin věnovali
hře na zobcovou flétnu. Začátečníci se nejdříve
seznamovali se základy hudební teorie a pak už
mohli s chutí začít hrát své první tři tóny, které
nakonec předvedli i na závěrečném koncertu
v 15 hodin na nádvoří zámku. Této skupině žen
a dívek patří největší obdiv za odvahu a chuť

do hraní. Skupina mírně pokročilých, většinou
samouků, si zopakovala základy hry, tóny g1
– d2 a poté se začali učit společnou skladbu
a další nové tóny. Ve skupině pokročilých hráčů
se sešly tři 8 – 9leté žačky ZUŠ a jeden tatínek.
Tato skupina pak na koncertě předvedla spolu
s lektory tříhlasé Tango.
Ja k u ž by l o v ý š e
řečeno, kurz vyvrcholil
koncertem v 15 hodin
na nádvoří zámku. Tam
vystoupili kromě kurzistů
také děti z mateřské školy,
děti z brušperské Múzičky,
kterou organizuje Spolek
Jožky Matěje a žáci ZUŠ.
Závěrem děkujeme
O b e c n í mu ú ř a du v e
Staré Vsi n. O. za finanční
příspěvek staroveským účastníkům kurzu
a za propůjčení areálu zámku, jehož genius
loci se spolupodílel na úspěchu našeho konání.
A nezbývá, než se těšit na další ročník Zámeckého
flétnohraní příští rok.
Jana Hýlová

Jaro v Klubu důchodců
V měsíci dubnu jsme v yužili možnost
navštívit místní vojenský areál s radarovou
stanicí. Celá léta jsme chodili kolem jeho
vysokých zdí, ale za ně jsme se podívali až letos.
Byli jsme překvapeni jednak jeho rozsáhlostí, ale
i tím, že jeho zařízení stále slouží k monitorování
vzdušného prostoru nad Českou republikou.
Prohléd li jsme si monitorovací přístroje
i podzemní prostory. Od velitelství posádky jsme
obdrželi pamětní listy. Za informativní doprovod
a odborný výklad patří náš dík rotmistrům
Petru Straňánkovi a Martinu Falatovi. Byl to
hezký zážitek.
V květnu jsme se vypravili na celodenní
výlet. První zastávka byla v Arboretu Nový
D v ů r u O pav y. Ta k r á s a a v ů ně k vě t ů

různých druhů azalek a rododendronů byla
okouzlující. Procházeli jsme se i celým lesním
areálem s bohatstvím našich i cizokrajných
stromů. Poučná byla i výstava fauny tohoto
území. Druhá zastávka se týkala historie.
V Památníku ostravsko-opavské operace druhé
světové války v Hrabyni jsme si zavzpomínali
na události před sedmdesáti lety a připomněli
hrůzy protektorátního období. Abychom přišli
na pozitivnější myšlenky, třetí zastávka byla
v Dobroslavicích u paní Klapuchové, která vlastní
sbírku pětisetdvaceti panenek různých velikostí.
Každá panenka má jiný porcelánový obličej,
k tomu patřičné příležitostné a dobové šaty
nebo kroj a také svou historii. Paní Klapuchová
oblečení sama šije a za spolupráce manžela
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panenky instaluje v samostatné v ýstavní
místnosti na své zahradě. Obdivovali jsme její
trpělivost a pečlivost i kontakty při získávání
informací, detailů, materiálů a zajímavostí
v Česku i v jiných zemích. Čtvrtá zastávka byla
v restauraci Florián v Proskovicích, kde nám
připravili doslova slavnostní večeři. Po chutné
polévce byla k výběru tři jídla a porce jako pro
těžce pracující chlapy, takže řízné pivo na dobré
trávení nemohlo chybět.
Ve st ředu 3. čer v na jsme se sešli na
důchodcovském posezení v naší hasičárně,

kde nám naše kuchtičky připravily svatodušní
vaječinku a barmani občerstvení. Zhodnotili
jsme naši činnost v l. pololetí a 18. června se ještě
vypravíme do Divadla Jiřího Myrona na muzikál
Sunset Boulevard.
Prázdniny máme i my v klubu, abychom
se během nich mohli věnovat vnoučatům,
nebo svým soukromým ozdravným aktivitám.
Na shledanou se těšíme opět 9. září v naší
hasičárně.
Alena Ševčíková

Starovjáček je na prázdninách!
Starovjáček zvládl další "školní rok", který
ukončil velmi úspěšnou akcí, kterou pořádaly
místní spolky, a to dětským dnem. Děti (a nejen
ony) mohly zhlédnout v akci jak vojáky, tak
hasiče, a samy si pak vyzkoušely, jak jsou šikovné
v rozmanitých dovednostech - ať už hasičských,
házenká řsk ých či napří k lad skautsk ých.
Za odměnu jim kromě spousty sladkostí byl
špekáček, který si mohly hned i upéct a sníst.
V letních měsících zůstávají dveře našeho
rodinného centra vesměs zavřené - jen maminky,
které k nám pravidelně docházejí, si mohou

klíč od centra vypůjčit a s dětmi k nám zavítat
i během léta.
Řady služebních ma minek se značně
zúžily, a proto je další provoz Starovjáčku po
prázdninách poněkud ohrožen. Dovolím si
apelovat na aktivní maminky na rodičovské
dovolené, aby se k nám přidaly a pomohly tak
zachovat pravidelnou činnosti našeho centra.
Starovjáček přece slouží našim dětem!
Krásné léto, starovjáčci!
Hanka Šíchová

Červen - měsíc myslivosti
na polích a lesích mimo cesty, cykloturistika
nebo motorkáři představují velký problém,
který je i přes oporu v zákonech těžko řešitelný.
Zde chci uvést, že podle §9, odst. 3, zákona
č:449/2001 Sb. o myslivosti, může orgán státní
správy myslivosti zakázat v době hnízdění
a kladení mláďat vstup do jednotlivých částí
přírody. Choďme do přírody, voďme tam své
děti, vnuky i pejsky, ale jen po cestičkách a tiše
naslouchejme zpěvu ptactva. Nepouštějme však
své psy se na volno proběhnout, tiše přírodu
pozorujme a těšme se z ní. Každý z nás potřebuje
po každodenním shonu trochu klidu a načerpání
nových sil. Příroda jich má pro nás dostatek,
a tak je využijme.

Jsme v období června, který je už více jak
50 let označován jako měsíc myslivosti a ochrany
přírody. Po nevlídné zimě se příroda přehoupla
přes jarní měsíce do nejkrásnějšího období.
Všechno se zelená, kvete a teplé sluníčko přispívá
k nekonečnému zpěvu ptactva a bzučení včel. Kdo
se v těchto chvílích tiše projde přírodou, vnímá
tento koncert a čerpá z něj mnoho duševních sil.
Do toho koncertu přichází na svět mnoho
mláďat lesní zvěře. Můžeme spatřit srnčata,
zajíčky, bažantí či koroptví kuřata a mláďata
většiny ptáků. I když se myslivci a ochránci
přírody snaží zvěř chránit, je přirozenou
povinností nás všech zajistit v přírodě dostatečný
klid. Častý pohyb veřejnosti se svými pejsky
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Při toulkách přírodou se může stát, že najdeme
jako opuštěná srnčata. Vězte, opuštěná nejsou, jen
nemohla před námi rychle utéct, a máma srna je
někde nablízku. Nedotýkejte se jich, neberte je
do náruče nebo dokonce domů. Srny už takové
mládě nepřijmou a ty další dny nepřežijou.
Buď podlehnou hladem, nebo se o ně postarají
predátoři. Pokud přesto máte nějakou pochybnost
o chování mláděte, nebo najdete uhynulý kus,

kontaktujte myslivce ve vašem okolí, který se
o další postará.
V závěru mi dovolte poděkovat všem dětem,
školákům a dospělým, kteří v zimních měsících
obětavě chodili do polí a lesů a zvěř přikrmovali.
Děkuji Vám.
Vladislav Bejoch,
myslivecký spolek ODRA

Letmé informace z aktuálních činností KONDORa
Po vydařeném „Jarním Toulání“, kterého
se zúčastnilo rekordních 186 účastníků, nám
nastává práce – činnost – práce (stavění, letní
tábory, bourání). Ve dnech 25. - 28. 6. proběhne
stavění táborové základny, které již netrpělivě
vyhlížíme. Přes zimu na břehu Moravice zůstává
pustá planina, je třeba tedy vybudovat táborovou
základnu a postavit jak stany, tak i obnovenou
„čundráckou“ chatu Emilku.
První turnus začíná 4. 7. a dalších 15 dní
se budou všichni plavit pod pirátskou vlajkou.
Druhý turnus začíná 18. 7., bude to turnus plný
banditů a loupežníků z Annina údolí. Třetí turnus

začíná 1. 8., téma tábora je zatím tajné. Pro ty
úplně nejmenší je tady ještě čtvrtý turnus, dnes
už většinou babiček s dětmi pod názvem „rodiče
s dětmi“.
Bourání tábora proběhne od 21. 8. do 23. 8.,
všechno, co se na začátku prázdnin postavilo,
se zase rozloží, naloží na náklaďák a odveze do
Staré Vsi. V případě zájmu pomoci nám při našich
akcích, se nebojte obrátit na kteréhokoliv člena
vedení skupiny, který podá bližší informace.
Mějte se pohodově, za vedení skupiny Mašin.

SPORT
T. J. Sokol Košatka
Je t ady č er ven, č a s voň av ýc h ja ho d
a dlouhých letních večerů. Vrátím se však zpátky
v čase, na konec března letošního roku, kdy
se konal v Košatce maškarní ples, na kterém
jsme představili novou pohádku o Mrazíkovi.
Všechny předchozí pohádky byly náročné na
výrobu rekvizit, kostýmů, zkoušek i sehrání
celého týmu dětí. Příprava a zkoušení Mrazíka
však byly daleko těžší. Ať se jednalo o šití nových
kostýmů, výrobu kulis či dekorací, nebo časté
absence dětí na zkouškách. Jak už to tak bývá,
vše se zvládlo na jedničku a pohádka je na světě.
Za to patří velké poděkování p. I. Chmelíčkové,
která se nikdy nevzdává a dokáže děti vyburcovat
k velkému výkonu. Velký dík patří i celému
realizačnímu týmu, který byl nepostradatelnou
součástí přípravy pohádky i maškarního plesu.
Jmenovitě za všechny to byli I. K lečková,

J. Maralík a D. Venclík, členové výboru a další
dobrovolníci. Jako v předešlých letech, tak i letos
byly děti s pohádkou potěšit klienty v ústavu
pro mentálně postižené v Muglinově i domově
důchodců v Brušperku. Zavítali do základních škol
v Petřvaldě na Moravě, Žabni, Jístebníku a Staré
Vsi n. O. Nechybělo samozřejmě představení na
slavnostech naší obce a jako poslední navštívily
děti mateřskou školku v Zábřehu. V příštích
dnech nás čeká příprava letního posezení pod
lipami se skupinou Dobráci, která se uskuteční
1. 8. 2015 a jste na ni co nejsrdečněji zváni.
Léto už máme na dohled, a proto Vám přeji,
milí spoluobčané, krásné prázdniny plné slunce,
odpočinku a pohody.
Renáta Foltová
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Oddíl národní házené

Oslavy 90 let národní házené v naší obci - valná hromada

V letošním roce, jak jsme zmínili v minulém
Staroveském zpravodaji, slavíme 90 let národní
házené v naší obci.
Ve spolupráci s obecním úřadem, jeho
kulturní komisí a TJ zahájil výbor oddílu národní
házené výstavu k této události v místním zámku
16. května 2015. Hlavně v den obecních slavností
byla hojně navštívena, a to nejen staroveskými
občany. Večer 16. 5. 2015 proběhla v hale TJ
slavnostní výroční schůze oddílu, na které
proběhlo setkání bývalých i současných hráčů,
hráček a funkcionářů, všichni zúčastnění
obdrželi pamětní list a 27 hráčů, trenérů
a funkcionářů bylo oceněno pamětní medailí:
Vladislav Uhlíř, Oldřich Hýl, Lubomír Hýl st.,
Vojtěch Novobilský, Vladimír Millo st., Jiljí
Palička st., Luděk Palička, Vlastimil Šrámek,
Oldřich Jančák, Jaromír Mácha, Zdeněk Merta,
Zdeněk Palička, Jaromír Hyneček, Rostislav
Horkel st., Josef Tyleček, Václav Merta, Pavel
Hyneček, Oldřich Sýkora, m.n.h. Tomáš Nusko,
Ladislav Mácha, Jiří Palička, Pavel Lyčka,
Lubomír Hýl ml., Jiří Chmelíček, Zdeněk Hýl,
Petr Straňánek, Rostislav Horkel ml.
Host schůze, předseda Svazu národní
házené, Jiří Cedidlo, předal Rostislavu Horklovi
st. „Čestné uznání“ za významný přínos pro
rozvoj národní házené k 110. výročí vzniku

této hry v naší republice. V diskusi mimo jiné
vystoupili další hosté: starosta obce ing. Dalibor
Dvořák a starosta Sokola Košatka Jiří Chmelíček.
Na malém sále se promítaly dobové fotografie
z házené v naší obci. Po výborném guláši Mirka
Kozlíka a Renáty Hýlové se pak ještě dlouho
sedělo a vzpomínalo.
Od 5. do 10. 5. 2015 proběhly v severních
Čechách v Chomutově oslavy 110. let národní
házené vůbec. Těchto oslav se zúčastnili i naši
hráči, hráčky a trenéři, kteří byli součástí
družstev Severomoravské oblasti v turnajích
tzv. „Superpoháru“. Nejlepší z nich pak hráli
i v utkáních Čechy – Morava juniorů a juniorek.
Byli to tito hráči a trenéři:
starší žačky – Eliška Lepková, Radka a Hanka
Ličkovy, Karolína Kollárová
starší žáci – Tomáš Měřva, Jan Pinkava,
Vojtěch Šiller
dorostenky – Alena Galásková, Markéta
Kolková, Veronika Tomečková, Petra Millová,
Veronika Vitekrová, Vendula Hynečková,
Andrea Dvořáková a trenér Jiří Hyneček
dorostenci – Marek Holaň, Lukáš Kristin,
Dominik Venclík, Adam Chmelíček, Dominik
Juráš, Tomáš Urbánek a trenér Oldřich Sýkora
Severomoravská oblast ve všech kategoriích
obsadila 3. místo ze šesti oblastí. Do družstva
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juniorů Moravy vybral trenér Oldřich Sýkora
Marka Holaně a Adama Chmelíčka – Čechy –
Morava 17 : 17.
Za juniorky Moravy hrály Alena Galásková,
Markéta Kolková, Petra Millová, Veronika
Vitekrová, Vendula Hynečková. Tyto si vybral do
družstva trenér Jiří Hyneček. Družstvu juniorek
Morava se nedařilo a prohrály 10:26.
Naše dorostenky, dorostenci a mladší žačky
uzavírali zimní sezónu 14.-15.3. 2015 ve finále
zimní ligy a zimního halového přeboru. Velkého
úspěchu dosáhly dorostenky v zimní lize, které
v Plzni – Bolevci obsadily 2. místo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pelíšek, Adam Chmelíček, Václav Polášek,
Zdeněk Vaněk, Roman Šiller, Dominik Juráš,
Tomáš Urbánek
Trenér: Oldřich Sýkora
Asistent: Jiří Chmelíček
Vedoucí: Richard Galásek
Mladší žačky příjemně překvapily ve finále
zimního halového přeboru, kde hrály pouze jako
domácí tým v naší hale ve Staré Vsi. Získaly velice
pěkné 3. místo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tymákov
Stará Ves
Krčín A
Svinov
Plzeň-Újezd
Vracov
Litvínov
Krčín B

Na š e s e s t av a : M ic h a e l a Ko š ť á lov á ,
Elen Hynečková, Anna Holaňová, Barbora
Janošková, Adéla Onderková, Simona Figová,
Denisa Adamcová, Kateřina Vajdová, Kristýna
Fromeliusová, Bára Hranická
Trenér: Radim Hyneček
Vedoucí: Karin Hynečková
Nejlepší útočnicí turnaje byla Denisa Adamcová.
26. – 28. 6. 2015 pořádáme na našem hřišti
Mistrovství České republiky dorostenek za účasti
našich hraček. Přijďte povzbudit.
Ostatní mládežnická družstva bojovala
v oblastním přeboru o postup na MČR nebo PČR.
Starší žáci postoupili na Pohár ČR v Nýřanech,
starší žačky na Pohár ČR v Litvínově a dorostenci
pojedou na Pohár ČR do Stupna.
Druholigoví muži udrželi příslušnost v této
soutěži pro další soutěžní  rok 2015-2016.
V rámci oslav 110 let národní házené nás
úspěšně reprezentovala i stará garda mužů
v Žatci. V turnaji mužů nad 50 let zvítězili před
Čakovicemi a domácím Žatcem.
Pohár vítězů zvedli nad hlavou tito borci:
Zdeněk Hýl, Lubomír Hýl, Petr Franc, Aleš
Novobilský, Pavel Hyneček, Zdeněk Palička,
Pavel Paško, Josef Blahuta.
Rostislav Horkel st.

Naše úspěšná sestava: Alena Galásková,
Eliška Lepková, Markéta Kolková, Petra Millová,
Veronika Tomečková, Radka Ličková, Vendula
Hynečková, Veronika Vitek rová, Andrea
Dvořáková, Hanka Ličková, Petra Dostalíková.
Trenér: Jiří Hyneček
Asistent: Vladimír Millo
Vedoucí: Eva Hynečková
Nejlepší obránkyní turnaje byla Petra
Millová.
Dorostenci hráli finále zimní ligy v Žatci
a skončili na 5. místě, což bylo pro nás trochu
zklamání.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Studénka
Litvínov
Stará Ves
Krčín
Přeštice
Ostopovice
Březno

Krčín
Žatec
Studénka
Čakovice
Stará Ves
Most
Dobruška

Naše sestava: Marek Holaň, Dominik
Venclík, Lukáš Kristin, Jakub Novotný, Jan
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ACK Stará Ves n. O.
Staroveský cyklistický oddíl se v první
polovině silniční sezóny potýkal s velkým
množstvím smolných okamžiků. Závodníci
v zápalu boje častokrát končili zamotáni
v pádech a přicházeli o možnost boje o čelní
příčky v klasifikaci. Většinou následky pádů
odnesl zničený materiál a jezdci v y vázli
s odřeninami, což je ta lepší varianta.
Pozitivní zprávou pro tým ACK Stará Ves
n. O. je alespoň posila o nadějného závodníka
v kategorii kadetů Vladimíra Mikšaníka.
Za krátkou dobu působení v našem oddílu
dosáhl pěkných výsledků na závodech Českého
poháru a také na etapových závodech v Polsku.
Od začátku dubna se tým pravidelně účastní
soutěží jak v České republice, tak v Polsku a na
Slovensku. Zúčastnili jsme se dvou prestižních
mezinárodních etapových závodů v Polsku
a podařilo se nám získat velký počet medailí
na krajských přeborech v časovce jednotlivců.
V nejmladší kategorii
ž á k ů pod ává sk vělé
výsledky Erik Vávra,
který v yhrál krajský
přebor v časovce
jednotlivců a dokončil
etapový závod
„ Sz la k a m i Ju r y“ na
6. místě. Kadet Hynek
Palička bojoval o trikot
nejlepší ho v rcha ře
na etapovém závodě
v Kluczborku, kde se mu
podařilo v jedné z etap
v y b ojov at 4 . m í s to,
a le z dů vo du p á du
v poslední etapě závod
nedokonči l. Ja kub
Ruman se potýká se
zdravotními problémy, a proto nestartoval
na mnoha soutěžích. Za zmínku stojí jeho
2. místo v závodě Slovenského poháru v Suché
nad Párnou. Marek Vávra a Marian Krejčí
naskočili ve své první sezóně přímo do kategorie
juniorů a prozatím sbírají zkušenosti. Pozitivní

je, že se oba dokážou umísťovat v první polovině
startovního pole a především dojíždět etapové
závody v této nejstarší mládežnické kategorii.
Petr Pokorný, závodník v kategorii junior, se
pravidelně umísťuje v popředí a jeho parketou
jsou těžké závody, ve kter ých rozhoduje
především fyzická připravenost. Úspěchu jsme
dosáhli také v mužské kategorii, kdy se nám
podařilo obhájit vítězství ve Slezském poháru
v časovce družstev v sestavě Nepraš Karel,
Záruba Petr, Šustr Vilém a Janošek Tomáš.
Naši mládežníci si tuto disciplínu vyzkoušeli
také a umístili se na 13. místě z celkem
24 zúčastněných družstev.
Závodníci kategorie juniorů jsou v plné
přípravě na společné Mistrovst v í České
a Slovenské republiky, které se bude konat
poslední červnový víkend v Žilině. Závodníci
kategorie kadetů a žáků budou mít svou
vrcholnou akci o měsíc později.

Dne 4. 7. 2015 budeme pořádat okružní
závod nad Staroveským zámkem. Zveme
všechny závodníky a fanoušky na tuto akci.
Více informací ze závodů, z chodu oddílu
a fotogalerii naleznete na www.ackstaraves.cz.
Karel Nepraš
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Staroveský florbal v Regionální lize 2014/2015
Po loňském postupu čekala staroveské Vosy
nová výzva, Regionální liga. Po dlouhých letech
v Moravskoslezské lize nás čekaly kvalitnější
a neokoukané týmy. Nováčkovská euforie nás
provázela celou podzimní částí a soupeři brzy
pochopili, že „ta vesnice“ nebude v lize jen do
počtu. Předvedená hra nás katapultovala do
předních pater tabulky.
Fakt, že Vosám zima neprospívá, ukázaly
hned pr vní povánoční zápasy. Střelecký
prach zvlhnul v lednovém sněhu, obrana byla
děravá jako ústa staré ženy, forma celého týmu
odešla neznámo kam. V zápasech nás mnohdy
neporazil ani tak soupeř jako naše psychika
a odevzdanost. Jak by řekl Franz Straka:
„Kde chybí srdíčko, nepomůže ani tataráček“.
Výsledkem zmaru byl propad tabulkou, který se
zastavil na konečném sedmém místě (z jedenácti
týmů).

Druhý nejproduktivnější tým (119 gólů),
d r u h á ne jle p ší pře si lov k a , a l a r mujíc í
počet obdržených gólů (116) a nejhorší hra
v oslabení. Takto vypadá sezona Vos řečí
čísel. Na individuální úrovni nikdo tentokrát
nevyčníval. Během podzimu jsme fungovali
jako tým, v jarní části stojí za zmínku snad jen
spolehlivé výkony nově příchozího Martina
Prokeše a přírodního úkazu Tomáše „Čapa“
Davida, jehož úspěšnost zákroků rostla úměrně
s počtem vypitých piv.
Ještě nikdy jsme se asi netěšili na konec
sezony jako letos. Máme celé léto na nabrání
sil a hlavně chutě do další sezony. Pozitivem je
očekávaný návrat Honzy Zindulky a příchod
nadějného křídla Vojty Hranického.
David Navrátil

Pouť sv. Jana Křtitele ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
Patron farnosti je pro mě výzvou. Umět
spojovat staré a moudré věci. Být otevřený
novým výzvám. Vždy stát pokorně a skromně
nohama na zemi. Vždy mluvit, obhajovat
a hlásat pravdu.
Přeji do všech staroveských a košateckých
rodin, ať žijí v pravdě a úctě jeden k druhému.
Ať nám nechybí pokora a skromnost, kterou
potřebují vidět a zakoušet děti ve vztazích
rodinného domova. Za Janem přicházelo
nemálo lidí. Jeho laskavost zářila do širokého
okolí. Věřím a zároveň každému osobně
vyprošuji sílu dobrého života.

Milí přátelé,
vyšla nám pěkná publikace o zámku, faře
a kostelu. Známe dobové souvislosti, které nám
přátelé historikové poskládali. Nevíme, proč
naši předkové chrám ve Staré Vsi n/O zasvětili
sv. Janu Křtiteli.
Už tradičně v červnu okolo dne 24. slavíme
patrona obce. Muže, který stojí na rozhraní nové
epochy. Dějiny putování izraelského národa
se blíží ke konci. Příchod Ježíše Krista je na
spadnutí. On novým způsobem vybízí lidi té
doby, aby změnili smýšlení, konali dobro, kde
je potřeba činili pokání.
V textu Písma svatého o Janovi čteme:
„Obraťte se a změňte své smýšlení. On musí růst
(Kristus) a já se menšit.“ Obsah slov, která Jan
hlásal, ukazují na jeho pokoru. Jeho skromný
život přitahoval veliké zástupy lidí. Působil do
veřejného působení Ježíše Krista. Chvíle jeho
odchodu byla nelehká. Za to, že mluvil pravdu,
tak byl z nesnášenlivosti dvorních dam na přání
Salome Herodem popraven.

Žehná váš o. Kamil – duchovní správce
Info:
• Jáhenské svěcení: 20. června 2015 Opava,
9.30 hod v kostele Panny Marie – David
Tyleček – rodák z Košatky (autobus do
Opavy bude odjíždět v sobotu v 8 hod. ráno
od zámku).
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faře ve St. Vsi n/O pořádá tábory pro děti
z 3. - 6. a 7. - 9. tříd… Více informací pro
zájemce: dcm@doo.cz. Nebo přímo na faře.
• Poděkování za úrodu: Dožínky obce, v neděli
13. září 2015. Průvod traktorů, mše svatá.
Společné setkání zemědělců.
• Renovace varhan: slavnostní požehnání,
varhanní koncert bude na podzim.

• Pouť obce: 21.6. 2015 mše svaté v 8 hod.
a 10.30 hod., poutní kazatel o. Klement Rečlo
– farář ze Stěbořic u Opavy (o. Klement v naší
vesnici působil jako kaplan).
• Svátostné požehnání: v kostele v neděli 21. 6.
v 17 hod.
• Pouť na Velehrad: 2. - 5. 7. 2015, více informaci
u p. Magdy Máchové 603 791 035.
• Volná místa na tábor: Středisko mládeže na

Matrika
K 1. 1. 2015 měla naše obec 2 775 obyvatel včetně 20 cizinců.
Své významné životní jubileum oslavili a oslaví naši spoluobčané:
Božena Sýkorová – 85 let
Alena Ševčíková – 80 let
Anna Máchová – 95 let (nejstarší
občanka Staré Vsi n. O.)
Drahomír Nováček – 93 let

Bedřiška Staňková – 92 let
Helena Dvorská – 85 let
Libuše Stachelová – 91 let
Břetislav Palička – 85 let
Irena Paličková – 85 let
Oldřich Hýl – 85 let
Zdeněk Palička – 80 let
Savatiani Neumannová – 80 let

Našim jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a rodinnou pohodu.
V letošním roce nás opustili:
Jarmila Hložánková – roč. 1925 Jiří Mlčoch – roč. 1941
Věnujte jim tichou vzpomínku.

Bronislava Pavlosková, matrikářka

Pozvánky
SDH Stará Ves nad Ondřejnicí zve všechny na:
Hasičskou noční soutěž

STAROVESKÝ KOTEL
3. července 2015, od 22 hodin
v areálu nad zámkem
a
Hasičskou pohárovou soutěž a
soutěž Moravskoslezské ligy

O POHÁR OBCE STARÁ VES n. O.
15. srpna 2015, od 11 hodin
v areálu hasičského cvičiště (nad sportovní halou TJ)
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Inzerce
Pozvání na besedu:

ESTETICKÁ a KOREKTIVNÍ ambulance

Mgr. Simona Lipovská Tel: 603 588 092
-------------------------------------------------------------Medicinální suchá pedikúra – 100% hygiena
(estetické, antimykotické, diabetické ošetření)
Permanentní makeup obočí, rty, onko-korekce
Akné ošetření a poradna – dermopřípravky
Chemický peeling. Galvanické ošetření pleti.
Korekce vrásek – výplňové materiály a séra.
Ozónová, kyslíková a termoterapie pleti.
Trvalá na řasy, líčení, kurzy líčení, tetování
Syncare estetické ošetření pleti a lifting
(pigmentace, červené žilky, barvení obočí a řas)
Léčebné ošetření křehkých nehtů, depilace
Sterilní nastřelování náušnic dětem, dospělým
Kognitivní rehabilitace pro seniory, nemocné
(tréning paměti s angličtinou a práci na PC)
Monitoring krev.tlaku. Kurzy Nordic Walking
Speciální Management péče pro muže
Brušperk, www.zdravi-estetika.cz
simona.lipovska@volny.cz Tel: 558 666 001

V pátek 17. července 2015 v 17 hodin se
v zámku uskuteční

beseda

se spisovatelkou

Irenou Fuchsovou.
Návštěvníci besedy se dozví
plno nejenom vážných,
ale i veselých historek ze života této
spisovatelky. Prostor bude dán také
zvídavým posluchačům, kteří budou
moci v průběhu besedy
pokládat své dotazy.
Srdečně zve kulturní komise
obce Stará Ves n./O.

ČZS Stará Ves nad Ondřejnicí pořádá ve dnech 28. - 29. 8. 2015

Dvoudenní zájezd

za krásami jižní Moravy

Mimo jiné navštívíte státní zámek Lednice, zámek a státní
zámecké sklepy v Bzenci spojené s ochutnávkou vín.
V Bzenci bude také ubytování.
Zájezd dále pokračuje návštěvou Brna a prohlídkou hradu
Špilberk a historického centra města.

Srdečně zve výbor a pořadatelé……..

Cena zájezdu: 700,- Kč, záloha 350,- Kč
V ceně zájezdu je ubytování, jízdné a prohlídka státních vinných sklepů v Bzenci.
Kontaktní osoby: Růžena Holaňová 607700550
Drahomíra Šprochová 608832973
Světluška Dostalíková 734594156
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TANEČNÍ

VE STARÉ VSI NAD ONDŘEJNICÍ
Připravili jsme pro Vás 10 dvouhodinových lekcí, ve kterých se
naučíte základní společenské tance a základy společenské etikety.

Kursem Vás budou provádět
pan Jaromír Riedel a paní Marcela Šarmanová.
Taneční budou probíhat od září do listopadu 2015.
Zatančíte si v 10 lekcích vždy v pátek 18-20 hod, na první
a závěrečné prodloužené.
Cena kurzu 1200,- Kč.
Přihlášky přijímá Libuše Sýkorová, mail: libuse.sykorova@seznam.cz
nebo na tel. 731 047 601.
Platba kursu bude 31. 8. až 2. 9. 2015 od 17-19 hodin
na sekretariátu TJ.

slavíme dne:

120 let SDH Fryčovice

18.7.2015 od 14.00

na hřišti TJ Sokol Fryčovice
Začátek: 14.00

16.00 a pokračuje

- prezentace techniky hasičů, policie a dalších
složek
- ukázka činnosti hasičů, kynologů a zdravotníků

Hudební festival pro všechny startuje od
do rána.

Těšte se na - Decibely lásky - vypalovačky z muzikálu děti ráje

- Legendy se vrací - pořádný rockový nářez

- Rebel - mladí a neklidní

- HEC - ověřená klasika

V průběhu akce budou pro děti připraveny atrakce - skákací
hrad (hasičská cisterna) a další aktivity.

Pro gurmány bude připraveno bohaté občerstvení nejen z grilu a
pivaři si rovněž příjdou na své (více druhů piv).

Srdečně zvou SDH Fryčovice a obec Fryčovice

V případě nepřízně počasí to kapely rozbalí od 16.00 v obecním sále.

Vstupné ZDARMA
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Srdečně zveme k příjemnému posezení v blízkosti CHKO Poodří

Zajištění akcí – možnost využití prostor kulturního domu s kapacitou až 120 osob, nebo
salónku do 20 osob.

Kuchyň bude v plném provozu od 1.7.2015

Otevřeno denně od 10 do 22hod

Za restauraci Odra Jitka, Katka a Kuba Čulákovi

Možnost vyžití pro děti i dospělé ‐ k dispozici je dětské hřiště, krásné nové multifunkční
hřiště ‐ tenisový kurt. Cyklisté i rodiny s dětmi, stejně jako ostatní návštěvníci jsou
srdečně vítáni.

v prostorách salónku, šipky, fotbálek a další.....

zákusky a zmrzlinové poháry, více druhů kávy, dětský koutek pro malé děti

Chystáme pro návštěvníky – TV produkci, Karaoke, rozšíření nabídky o

tel.: 723 854 144, 602 593 364)

provoz kuchyně hledáme spolehlivého a samostatného kuchaře (kontakt na

provozu i tato. Připravujeme do nabídky polévky, saláty a denní menu. Pro

Od 1.7. po dokončení posledních úprav v prostorách kuchyně, bude v plném

grilujeme. Wifi připojení k internetu.

utopenci, nakládaný hermelín a tvarůžky. Každý víkend, za příznivého počasí

nealko i alko – studených i teplých, dále pak nanuků, studené kuchyně –

Nabízíme – čepovaný Radegast, Birell i Kofolu, velký výběr dalších nápojů

Opět v provozu – ve zrekonstruovaných nekuřáckých prostorách, s terasou a
prostornou předzahrádkou (obě kuřácké).

SStaroveský zpravodaj
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Inzerce

ZATEPLUJEME A ZATEPLUJEME ...
Pol�ure�anov�m� de�kam� ��������� ��ner�lní va�ou �ra��ov�m pol����renem Pol����renem

V�E CERT����OVANÉ MATER��L� A CERT����OVANÉ MONT��E�

CENOVÉ
ZV��ODN�N�
DO 30.6.2015

NT

-10%

 724 031 884

 www.nt-fasady.cz

FA S Á DY

ZDARMA PROVEDEME
Provedeme prohlídku �m��íme vlhko�� obvodov�ho zd�va �oporu�íme vhodn� �e�ení �am��íme a
zpracujeme cenovou nabídku

Dům na náměstí Brušperk k prodeji. K rekonstrukci. 2 vchody z náměstí, obchodní
prostor 30 m s vlastním vchodem, v patře byt, terasa, možno vybudovat až 4 byty.
Vhodný k bydlení i podnikání, pronájmu. Pouze vážní zájemci, děkujeme.
Pro více informací a prohlídku volejte
majiteli na tel. 739 880 708.
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