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Slovo starosty
Vážení občané,
ke konci se blíží rok 2014, který zase stejně
jako ty ostatní utekl jako voda. Čím se zapíše
do kroniky naší obce? Myslím, že kromě výčtu
akcí, které proběhly a jsou zaznamenány
v předchozích číslech zpravodaje, to byly
zejména komunální volby, které hodnotím
tak, že občané zvolili jak zkušenost a zhodnotili
pozitivně to, čeho jsme dosáhli, tak vyslali
impuls v podobě zvolení nových zastupitelů,
kteří by měli do života v obci vlíti novou energii

a nové nápady. Myslím, že toto je myšlenka,
kterou lze použít i pro toto předvánoční období.
Těšme se tedy z toho dobrého, co se nám
podařilo v právě končícím roce 2014, ale zároveň
si chtějme v novém roce připravit lepší požitky,
více zážitků a pocitů, které povedou k naší
všeobecné spokojenosti. K tomu samozřejmě
potřebujeme zdraví, osobní pohodu v rodinách
a hlavně dobrou mysl. Přeji Vám všem klidné
prožití Vánoc a úspěšný vstup do roku 2015.
Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Zpravodajství ze zámku
•

•

•

•

ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3/2014
(z rozpočtu na r. 2014 nebude provedena
platba stavby lávky u Stabravy, chodník
v Košatce, fakturace II. etapy kanalizace;
navýšení rozpočtu je u zateplení ZŠ a MŠ,
restaurování kamenných prvků na zámku,
dotace TJ Košatka, opravy hřiště v Košatce,
dotace skupině Kondor a vícepráce na
opravě hasičské zbrojnice v Košatce).
ZO schválilo záměr obce prodat pozemky
parc. č. 2555 v k. ú. Košatka n. O. (konec
ul. Sakrovecká, 43 m2) a na žádost Českého
rybářského svazu Stará Ves n. O. parc.
č. 3042 a 3037 – vodní plocha (4 510 m 2
a 4 003 m2 – rybníky u zahradnictví).
ZO schválilo prodej pozemku parc. č.
2046 – trvalý trávní porost, 1499 m2 v k. ú.
Stará Ves p. Jiřímu Matějovi, bytem Stará
Ves, a nákup pozemků parc. č. 1214, 1205/4
a 1205/2 – trvalý travní porost o celkové
výměře 1 497 m2 od p. Jiřího Matěje.
Starosta informoval ZO o záměru obce
vybudovat chodníky v Košatce. Bude trvale
zabráno asi 317 m2, s vlastníky dotčených
pozemků jsou připravovány Smlouv y
o právu provést stavbu. Kupní cena bude
určena dle cenového předpisu platného
v době podpisu kupní smlouvy ve lhůtě do
31. 12. 2018.

•

•
•

•

•

•

•

3

ZO schvá lilo uzav ření Smlouv y
o kontokorentním úvěru mezi Českou
spořitelnou a.s. a obcí Stará Ves n. O. na
případné poskytnutí úvěru do výše 3 mil.
Kč za účelem překlenutí nesouladu mezi
tvorbou a potřebou finančních zdrojů
rozpočtu na roky 2014/15.
ZO vzalo na vědomí zprávu o činnosti
kontrolního výboru za r. 2014.
RO schvá l i la ž ádost Č eského sva zu
chovatelů ZO Stará Ves n. O. na pronájem
nebytov ých prostor v Monobloku pro
pořádání výstavy ve dnech 4. – 5. října 2014.
RO schválila poskytnutí dotace 8.000,- Kč
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH
Stará Ves.
RO schválila realizaci záměru Mysliveckého
sdru žení Soutok Košat ka na úprav u
pozemku parc. č. 1529 v k. ú. Košatka
(vykácení stromů napadených kůrovcem,
využití materiálu pro potřeby MS).
RO schválila nabídku fi rmy TS a.s. F.-M.
na opravu místních komunikací – ulice Ke
Kasárnám, cestu ke kasárnám, cesta pod
silnicí I/58, ulice Sportovní a ul. Krátká,
cena 353.145,- Kč bez DPH.
RO vzala na vědomí Organizační opatření pro
školní rok 2014/15 v ZŠ a MŠ Stará Ves n. O.
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•
•

•

•

RO projednala návrh rozdělení dotací obce
pro spolky jako podklad k jednání ZO.
RO schválila žádost o prominutí nájmu
v KD Košatka za pořádání žolíkového
turnaje dne 1. 11. 2014.
RO schválila záměr na pronájem střešního
prostoru budovy čp. 34 v k. ú. Košatka n.
O. firmou HROCH group s. r. o. Vratimov
k provozování telekomunikační technologie
pro zajištění internetové služby.
RO vyjádřila souhlas k udělení licence
na provozování dopravy na lince 910 374
Ostrava – Stará Ves n. O. – Brušperk Trnávka pro firmu ARRIVA MORAVA
a.s. a na lince Zlín – Vsetín – Rožnov p. R.

•

•

– Nový Jičín – Mošnov – Ostrava pro firmu
ČSAD Vsetín a. s.
RO byla informována o průběhu 6. ročníku
hudebního festivalu Košatecký Otoman (20.
9. 2014) a seznámila se s cíli a strukturou o. s.
Košatecký Otoman. Rozhodla o poskytnutí
příspěvku na činnost pro r. 2014 ve výši
2.000,- Kč.
RO pověřila starostu zajištěním cenových
nabídek na pořízení nového obecního
osobního vozidla a zajištěním prodeje
zastaralého vozidla Fabia formou protiúčtu.
Mgr. Jaromír Chvostek

Komunální volby 2014
Ve d nech 10.-11. 10. 2014 roz hod l i
právoplatní voliči na území naší obce, kdo je
bude na další 4 roky reprezentovat v novém
Zastupitelstvu obce Stará Ves n. O. Do voleb
vstoupilo 5 subjektů a 53,32 % staroveských
voličů, kteří odevzdali svůj hlas, rozhodlo
o následujícím rozdělení mandátů v 15členném
zastupitelstvu:
Č. 1 KDU-ČSL
2 280 hlasů
Č. 2 KSČM
2 201 hlasů
Č. 3 Rodáci pro naši obec
4 667 hlasů
Č. 4 ODS
914 hlasů
Č. 5 Sdružení nezávislých 2014
6 627 hlasů

2 mandáty
2 mandáty
4 mandáty
0 mandátů

Další členové Rady obce
Ing. Radislav Folta
Ing. Jan Menšík
p. Slavoj Palička

7 mandátů

O složení vedení obce rozhodli nově zvolení
zastupitelé na ustavujícím zasedání 10. 11.
v obřadní síni zámku. Zasedání v první části
řídila nejstarší členka zastupitelstva obce p.
Karla Lyčková. Nově zvolení zastupitelé obdrželi
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva
a složili podle regulí stanovených v § 69 odst. 2
zákona o obcích slib. Následovala volba orgánů
obce.
Starosta obce
Ing. Dalibor Dvořák
Místostarosta obce Mgr. Jaromír Chvostek

Dále byly zvoleny výbory ZO, povinně
zřizované zastupitelstvem:
Finanční výbor - předsedkyně Ing. Lucie
Kantorová, členové ing. Bedřiška Bičanovská,
ing. Petr Šupík, ing. Petra Chvostková a p.
Pavel Folta.
Kontrolní v ýbor - předseda ing. Ivo
Trybulovský, členové Mgr. Kamila Tylečková
a p. Karla Lyčková.
Mgr. Jaromír Chvostek
4
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Co nás čeká v roce 2015?
Když jsem si pročítal volební programy
jednotlivých seskupení na další čtyři roky,
našel jsem spoustu společných bodů, které se
navzájem překrývají. Díky tomu, že vedení
obce dostalo důvěru i pro další období, některé
projekty jsou již rozpracovány. Všechno je
to však otázka peněz a nevelkého rozpočtu,
který je nám dán zákonem. Pokud chceme
realizovat něco navíc, než na co nám stačí
pokladna, je třeba se porozhlédnout po dotacích
z Evropské unie. Tady je však zádrhel, že i když
se bavíme o plánovacím období 2014 – 2020,
finance z tohoto balíku jsou zatím nedostupné.
Neznamená to však, že bychom neměli projekty
připravovat. Tady jsme zaregistrovali výtku, že
málo informujeme o připravovaných projektech,
což bychom chtěli změnit tak, že na našem webu
bude mít každý projekt svou „kartu“, kde bude
možno sledovat jeho osud už od stádia myšlenky
přes studie, vydávání povolení až po realizaci.
A o které projekty se v nejbližším období
jedná? Protože zde není prostor na detaily,
uvedu jen jejich neúplný výčet:

-

Odkanalizování obce – II. etapa
Chodníky Košatka
Chodníky Stará Ves – Petř valdská –
Proskovická – Brušperská
Rekonstrukce restaurace Odra
Lávka u Stabravy
Rekonstrukce hasičárny ve Staré Vsi
Rekonstrukce střechy zámku a obnova věže
Rekonstrukce sportovní haly

Zároveň Vás chci informovat, že v příštím
roce proběhne v naší obci velká investiční akce
Ředitelství silnic a dálnic, a to oprava mostu
přes Ondřejnici na „dálnici“ (silnici I/58), která
začne asi v únoru a po dobu celého roku 2015
přinese komplikace v dopravě.
Další akcí jiného investora je příprava
výstavby prodejny Hruška naproti benzinové
stanici. U této stavby dosud nebylo vydáno
územní rozhodnutí, a tak nelze s určitostí říci,
kdy bude zahájena.
Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Osadní výbor Košatka
Čas ubíhá jako voda v Odře a Lubině
a nikomu z nás to nepřipadá, že tu máme konec
volebního období spojený s novými volbami do
obecního zastupitelstva. Bývá dobrým zvykem
hodnotit uplynulé období a v případě Osadního
výboru v Košatce to bylo i první období, ve
kterém byl Osadní výbor ustanoven a získával
své první zkušenosti.

1. Dokončení volnočasového areálu – areál
slouží, i když ze začátku někteří nenechavci
potřebovali části ochranných sítí pro své
potřeby.
2. Oprava hasičárny – má novou střechu,
opravené topení, vyměněná okna a novou
fasádu. Hasiči mají plovoucí čerpadlo pro
případy odčerpávání vody při povodních
nebo po přívalových deštích.

Na začátku to vypadalo, že vlastně ani
nevíme, co práce Osadního výboru obnáší.
Jako první a zároveň hlavní bod bylo stanovení
Dlouhodobého plánu osady Košatka nad
Odrou. Jednotlivé body vzešly z prvních
zasedání Osadního výboru a bylo jich nakonec
stanoveno sedm. Chtěl bych tedy shrnout to, co
se nám podařilo.

3. Chodníky v obci – zpracovaná projektová
dokumentace na chodník od obchodu
směrem k Lubinskému mostu tak, aby po
výstavbě nového mostu chodník plynule
navazoval na tento most. V současné
době probíhá uzavírání smluv s majiteli
předmětných pozemků.
5
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4. Oprava místních komunikací – plní se
průběžně, jedná se o vedlejší komunikace,
které navazují na hlavní komunikaci.

S odstupem času můžeme konstatovat,
že Osadní výbor byl pro Košatku přínosem.
Vzpomeň me i ku lt u rní a kce, ja ko jsou
každoroční Staroveské obecní slavnosti, nebo
poslední akce u příležitosti 28. října, kdy se
nám podařilo zorganizovat za účasti sboru
dobrovolných hasičů, mysliveckého sdružení
a sokolů vzpomínkovou akci u opraveného
pomníku padlých. Na závěr vzpomínkové akce
jsme slavnostně spustili zvon v kapličce a večer
jsme uspořádali lampionový průvod zakončený
ohňostrojem.

5. Oprava kapličky – kaplička má novou
fasádu, novou střechu a dokonce i nový
zvon s automatickým zvoněním.
6. Protipovodňová opatření – je zpracována
dokumentace záplavového území, ze které
vyplývají stavební úpravy potřebné pro
zamezení záplavám v Košatce.
7. Cyklostezky – jedná se o úseky mezi Starou
Vsí a Košatkou a od Proskovic směrem
ke Košatce po ulici Ve Vrbanisku. Zde se
podařilo v rámci digitalizace území vyčlenit
pozemky tak, aby pro zbudování cyklostezek
byly pozemky ve vlastnictví obce.

Nezbývá mi než poděkovat všem, kteří se
na činnosti Osadního výboru podíleli, a pokud
v novém volebním období bude Osadní výbor
znovu ustanoven, bude mít na co navazovat.
Za Osadní výbor v Košatce Milan Korpas

Bývávaly časy
•

•

•

Po smrti Ctiborově obdržel veškeré statky
jeho syn Hynek (Ignác), který 28. července
1614 bez mužských potomků zemřel. Statky
zdědil jeho bratr Jan (Hanuš), který byl
pravým opakem svého otce. V době jeho
šířilo se protestantství a on sám je přijal.
Katolického faráře pronásledoval, podobně
i poddané.

byli o Vánocích oby vatelstvem skvěle
podarováni a pohoštěni.

Roku 1844 o „Všech svatých“ vykonali
naši předkové slib, že nebudou píti více
lihovin. Jak dlouho tomu dostáli, není
nám známo.
V době od 28. listopadu 1914 do 1. března
1915 zřízen ve zdejší obci vojensk ý
lazaret o 40 lůžkách v sále u Chýlků
a Neuwirtů. Správu lazaretu vedl c. k.
domobranec 31. pluku, nadučitel Karel
Adámek ze Záblatí ve Slezsku. V lazaretu
se vystřídalo 182 nemocných a raněných.
Potřebný náklad na zřízení věnovala obec
a občané dobrovolnými dary. O věcné
potřeby pečlivě se staral místní Červený
kříž dobrovolného hasičského sboru.
Sluší se podotknout, že vojíni v lazaretu
6

•

Ve světové válce padlo z naší obce 33 mužů.
Na věčnou paměť zapisují se jich jména do
této knihy. Spěte, drazí, v cizích zemích,
krev vaše darmo nevytekla! Z vašich útrap
a krve vyrostl nám strom „Svobody“. Padlí
roku 1914: Tyleček Alois, stolař, svobodný,
nezvěstný od 21. 11. v Srbsku, z č. 57. Jančák
Vilém, dělník, ženatý, padl 18. 12. v Rusku.

•

Rok 1924 byl většinou chladný. Zima trvala
příliš dlouho a vykazovala až 26 stupňů pod
nulou. Jaro bylo deštivé, velmi opožděné,
a proto i jařiny byly velmi slabé. Žito
a pšenice řádně neodkvetly a měly velmi
mnoho prázdných a poloprázdných klásků.

•

V rok u 1934 z a koupeny v míst ní m
katolickém kostele nové varhany o 11
znějících rejstřících s elektrickým pohonem
nák ladem 45.000 Kč od firmy Rieger
z Krnova ve Slezsku a o místní pouti sv.
Jana slavnostně posvěceny a odevzdány
svému účelu.
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Fotohistorie

Vážení spoluobčané, milí čtenáři.
V devátém vydání seriálu Fotohistorie bych se
rád věnoval fotografiím mostu Aloise Hložanky
přes řeku Ondřejnici vedle hospody u Neuwirtů
(dnes U Babek).
Most s tímto jménem sice už nestojí,
nicméně velká část čtenářů si jistě pamatuje
onen most se dvěma oblouky, který spojoval oba
břehy Ondřejnice celých 50 let. Na fotografiích
můžeme vidět tři důležité milníky z historie
mostu; před válkou, po válce a při jeho bourání.
Ale začněme od počátku.
V srpnu roku 1929 byla po dlouhých letech
předána k užívání veřejné dopravě nová silnice
na Proskovice, vedoucí přes bývalé pozemky
a zahrady táhnoucí se tehdá až k řece [1]. Lze
předpokládat, že se vzrůstajícím provozem
na nově vystavěné okresní silnici bylo nutné
vyměnit i tehdejší most. Stavba nového mostu
započala v létě roku 1932 a byla dokončena
následujícího roku na jaře. Most postavila
firma Ing. Antonín Bouša z Moravské Ostravy
za cenu 450 000 Kč [2]. Na první fotografii
můžeme vidět tento most v roce 1938 [3]. Most
i jeho okolí je čistě upraveno a nenese žádné
známky opotřebení či poškození. Však tu stál
v té době teprve 5 let.
Naneštěstí to nejhorší, nejen pro most,
mělo teprve přijít. Most si během druhé světové

války zakusil své. Nejhůře ovšem dopadl (a to
doslova) na konci války, kdy Němci prchající
před Rusy směrem na Petřvald a Brušperk
vyhodili všechny mosty přes Ondřejnici [4].
Most U Neuwirtů byl vyhozen 1. května 1945
po 20. hodině [2]. Celá mostní plotna na levé
straně břehu klesla, jelikož právě zde byl most
podminován. Ještě než padla tma, přiblížily
se první ruské tanky od Proskovic. Most bylo
nutné provizorně zprůjezdnit. Ruští vojáci za
pomoci místních most narychlo uschopnili

k provozu s použitím klád a hlíny. V té době
ještě Němci drželi zámek a odtamtud stříleli
na lidi pracující na mostě [4]. Bohužel se jim
podařilo, i na tu dálku, zasáhnout našeho
občana Aloise Hložanku, zdejšího hrobníka,
7
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který smrtelnému zranění podlehl. V pátek dne
4. května proudily nekonečné houfy vítězné
ruské armády od Krmelína i od Proskovic
směrem k Petřvaldu a slévaly se v jeden proud
u provizorně opraveného mostu.
Most byl po válce vyzdvihnut a opraven.
Následně byl se svolením okresního národního
výboru a silniční správy k uctění památky Aloise
Hložanky nazván „most Aloise Hložanky.“ Na
druhé fotografii je zachyceno odhalení pamětní
desky na mostě dne 28. října 1946 [3]. Odhalení
pamětní desky proběhlo ve stejný den, kdy
byla odhalena také pamětní deska místním
občanům, kteří zahynuli během druhé světové
války na půdě naší obce [2].
Roku 1982 musel být most pro nevyhovující
stav uzavřen, následně zbourán a na jeho
místě vystavěn most nový. Provoz přes řeku
(po mostě, který stojí dodnes) byl obnoven
v listopadu roku 1983 [5]. Na třetí fotografii jsou
vidět zbytky mostu po jeho uzavření a následné
demolici [3]. Můžete srovnat s fotografií z roku
1938, a to jak tvar věže zámku v pozadí snímku,
tak okolí mostu.

Tímto skončila historie mostu Aloise
Hložanky. Ač může vyznívat historie mostu
trochu smutně, své veselé chvíle si zde zažily
míst ní dět i, jejich ž oblí benou či nnost í
bylo přelézání mostu po vrchu oblouku,
pochopitelně k nelibosti až zděšení jejich rodičů
a opatrovníků. To bylo jistě zničených kalhot
prodřených sjížděním po oblouku dolů na
zem [6]!
RNDr. Michal Janošek, Ph.D.
Kontakt: Michal Janošek, tel.: 777 81 55 69,
email.: michal.janosek@gmail.com
Zdroje:
[1] Chvostek V.: Nové cesty, Pokrokový měsíčník.
Ročník 2., č. 10, 11, 12, Stará Ves n. O., 1929.
[2] Pamětní kniha Staré Vsi n. O. - 1. díl (1921-1958),
str. 149, 196, 209. SOkA F-M.
[3] Archiv pana J. Chvostka.
[4] Pamětní kniha farnosti Stará Ves, 1901-1998, str. 84.
[5] Pamětní kniha Staré Vsi n. O. - 4. díl (1983-).
[6] Diskuze FB, skupina Stará Ves n. O., únor 2014.

8

www.staraves.cz

Fejetonista Leoš Janáček - rodné Lašsko a Košatka
Leoš Janáček je znám především jako slavný
hudební skladatel, jehož díla jsou provozována po
celém světě. Méně se už o něm ví, že byl také skvělý
fejetonista a své fejetony publikoval v Lidových
novinách. V časopise Poodří č. 4/2011, které je celé
věnováno Košatce, bylo citováno úvodní čtyřverší
z posledního fejetonu Leoše Janáčka, v němž
oslavuje řeky svého rodného Lašska. V uvedeném
čísle jsou také popisovány jeho návštěvy v Košatce
u košatského cimbalisty Jiřího Mikesky. Na
doplnění uvádím ještě úryvek ze žádosti Leoše
Janáčka adresované presidiu České akademie,
kde požaduje příspěvek na sběratelskou činnost,
což zatím nebylo publikováno.
„Slavné praesidium České akademie I. V.
Františka Josefa pro vědu a umění.
Osměluji se žádati o stipendium badatelské
o 200 zl. v oboru hudby a opírám svou žádosť
následovně:
Jsem c. k. učitelem hudby při českém ústavu
ku vzdělání učitelů v Brně a zároveň ředitelem
varhanické školy. Sbírání tanců lidových jest
proto nad míru důležité, že jsme tu u zřídla
harmonické hudby lidové. Té dosud jsme my
Čechové nepoznali - myslelo se vůbec, že nemáme
jí. Sesbírání, a sice rychlé, bezodkladné sesbírání
národních tanců na Moravě, musí nám býti tudíž
svatou povinností.
Vždy ť cymbalisté, jež jsem poznal na
Valašsku jsou staří již lidé (Myška z Petřvaldu
kolem 60 let, Mikeska v Košatce kolem 70 let,
Klepáč v Kunčicích přes 60 let.) A jak těžko
vzpomínají si již starých nápěvů! I jest nejvýš
zdůvodněná obava, že úmrtím těchto jediných
znalců, zanikl by na vždy mnohý pro naši kulturu
důležitý doklad.
O prázdninách (počínaje 16. červencem 1892)
chci proto opětně navštíviti Hukvaldy u Příbora
a odtud podnikati výlety badatelské směrem na
severo-východ do Košatky při Odře a do Sedliště
za Ostravici. Překvapil jsem již letos cymbalistu
Mikesku v Košatce i slíbil mi, že si „navzpomíná“
a připraví do mé příští návštěvy starých tanců
a písní.
V Brně, dne 17. listopadu 1891
Leoš Janáček“

Nyní si můžeme v plném znění přečíst
poslední fejeton Leoše Janáčka oslavující jeho
i naše rodné Lašsko, který vyšel v Lidových
novinách dne 22. května 1928. Je to jeho
poslední uveřejněný fejeton, neboť Leoš Janáček
zanedlouho po jeho publikování dne 12. srpna
1928 umírá.
Moje Lašsko
Lubina s boku pásma radhošťského překotem
padá do rok le. V Ondřejnici, když teče
Měrkovicemi*, tak – tak, že husy v ní se
vykoupají. Vody Odry v Košatce jak by pro
hloubku už jen stály. Ostravica je jak kalená
ocel.
Kam vy řeky spěvného Lašska spějete?
Pod ukvaldským zámkem, v údolíčku, že
bys kamenem ho přehodil, byla hospůdka
„u Harabišů“.
Okna jak z ohně sálavého do tmy vsázena.
Uvnitř jizby krájej dým a výpary.
Žofka Harabišova jde z ruky do ruky.
Tanečnica.
Čtyřicet pět let minulo.
Jsem nak loněn nad tiskovou korekturou
Lašských tanců.
V notách, v taktech sedí mi jizba napěchovaného
lidu, zpocených, zčervenalých, tváří: Vše se
hýbe, klaní, vrtí.
Vás všech už není v té letní noci divokého reje.
Ani básníka P. Šťastného, ani profesora Baťka,
ani paní Marie Junkové.
Proč do světa má jít partitura těch Lašských
tanců? Teď, po tolika letech? Toho je příčina
široká základna lidového umění.
Připadá mi, že vy, říčky Lašska, honíte se rytmy
těch jeho tanců, a dávných věků až i dnes.
A kol Harabišů točí se tak víchor bouřlivých
nocí, tak jak u Dymáků tehdy, až i dnes.
Kraj krásný, lid tichý, nářečí měkké, jak by
máslo krájel.
František Bartoš pravil: „Nemít český národ
již spisovné řeči, laštinu bych na ni povýšil!“
Na paměť té letní teplé noci, klenby hvězdnaté
nad ní, bublání Ondřejnice podobné třepotu
9
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milostnému, na paměť Vám, kteří jste byli
svědky té teplé noci, a již věčně dřímete
- na chválu rodného kraje, mojeho Lašska,
půjde partitura plna mihavých notiček, plna
laškovných nápěvků, švitořivých i zamyšlených,
do světa.

Ať rozsévá veselí a kouzlí na tvářích úsměv.
Dr. Leoš Janáček
Hukvaldy 22. května 1928
Pozn.: Měrkovice – nyní součást Kozlovic.
Ing. Milan Hrabovský

Neodešli, jen nás předešli – vzpomínka čtvrtá
Mikuláš s Ježíškem mě
přemluvili, abych vám něco
naděl i l. Ž e oni toho mají
moc, ať ji m pomů žu. Ta k
toho využívám a jako nadílku
nabízím tentokrát vzpomínky
dvě. Budou na popu lá rní,
v y ni k ající herce, k teř í by
letos v prosinci oslavili 94.
narozeniny.
Tí m pr v n í m je ro d á k
z Ostravy-Hrušova, dlouholetý
člen Divadla Na Vinohradech,
Vlastimil Brodský. Naše první
setkání mělo bý t o mnoho
kratší, než posléze bylo. Vydal
jsem se za panem Brodským, abych s ním vedl
rozhovor pro tehdejší Lidovou demokracii. Bylo
to v roce 1975 a článek měl být připomínkou
55. narozenin člověka, který ztvárnil nesčetný
počet rolí na divadle, ve fi lmu, v rozhlase i v
televizi. Pan Brodský měl volno a do divadla
přišel právě jen kvůli tomuto rozhovoru.
Zatímco na jevišti se zkoušel Car Fjodor
s Jaromírem Hanzlíkem v hlavní roli, „Bróďa“
v šatně vzpomínal na dětství, jinošství, herecká
léta začátečnická i dospělá. Seděli jsme spolu
snad tři hodiny a když jsme skončili a já se
chystal na metro, uzemnil mě pan Brodský
otázkou, zda může jít kousek se mnou.
Samozřejmě jsem mu to „dovolil“. Pak jsme
se s panem Brodským setkávali příležitostně
až do konce jeho života. Mimo jiné jsme spolu
odvysílali jedno rozhlasové čtyřhodinové Dobré
jitro, několik pořadů (např. o rozhlasových
pohádkách), občas jsem se za ním vydal do
Jičínské ulice na pražských Vinohradech, kde
bydlel se svým psem Hugem. Tam jsme probrali

kdeco, třeba zkušenosti se zapomínáním,
častokrát vzpomínali na Valašsko, které
Bróďa miloval, protože tam prožil coby kluk
mnohé chvíle. Ostravské ovzduší mu moc
nesedělo, a tak příbuzní na horách byli pro něj
spásou. Proto taky, když občas zajel už coby
známý herec do Ostravy za známými, vzal to
přes „Valachy“, miloval pohled na Beskydy
z valašské strany. Měl tam jednu dobu více
přátel a známých než v Ostravě. Důvod byl
jediný, ti ostravští nebyli už na tomto světě.
A jak mi pan Brodský prozradil, procházky
po hřbitovech nepovažoval za nejpříhodněji
strávený čas ve svém rodišti. Jeho náklonnost
k Valašsku ocenil i Bolek Polívka, svého času
král Valašské republiky, který Vlastimila
Brodského jmenoval ministrem útoku. Ovšem
úkoly mu zadával prezident zmíněného státu
Radoslav Brzobohatý. Když jsem se „Bródi“
ptal, proč byl ministrem útoku, když všude
jinde mají ministra obrany, pravil, že asi proto,
že má naprosto agresivní sklony, je útočný.
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Že se to ale o něm neví, protože to úzkostlivě
tají. A pochválil Polívku za neobyčejný smysl
pro humor. Když jsme hovořili o boji proti
lidské hlouposti, blbosti, byl toho názoru, že
s bojem bychom měli začít u sebe. Tvrdil, že
nám vadí spíše blbost druhých, než naše. Nerad
se ohlížel dozadu, do minulosti. Říkal, že nikdo
nevymyslel a ani nevymyslí časovou zpátečku,
čas se nedá vrátit. Proto, když ho někdy napadlo
zabývat se otázkou, co by bylo kdyby, hned od
toho utekl, protože to je pitomost. K lidstvu
jako takovému byl poměrně skeptický. Byl toho
názoru, že zvířátka se mezi sebou nezabíjejí,
jenom když mají hlad. Lidstvo se vzájemně
zabíjí už hezkých pár století a z hladu to nedělá.
U dětí (ale i dospělých) se Vlastimil Brodský
proslavil i jako rozhlasový skřítek Hajaja, který
vyprávěl dětem před spaním pohádky. Ovšem
ne vždy to byla sláva prospěšná. Třeba při
divadelních představeních pro školy sotva
vylezl na jeviště a promluvil, bylo skoro po
hře, protože děti v něm poznaly především
Hajaju a nikoliv právě ztvárňovanou postavu.
Stalo se mu taky, že ho jednou kousek od
Vinohradského divadla nakopl chlapeček a jeho
babička na omluvu pravila – když on vás má
tak rád!
Pan Brodský měl obrovský smysl pro
humor, což prokázal nejen v mnoha rolích,
a le i t řeba t ím, že kdy ž se blí ži ly jeho
pětasedmdesátiny, prohlašoval, že je bude
slavit v Rumunsku. Byl moudrý, vzdělaný,
sečtělý a přitom skromný. Nikdy se nedral
dopředu, to konečně ani nemusel, jeho umění
mu samo otevíralo dveře. Občas měl chmurné
myšlenky, které jsme spolu odháněli, ale co
bylo charakteristické pro všechna setkání, bylo
loučení. Pokaždé to bylo z jeho strany loučení
poslední, spojené s poděkováním za spolupráci
a tak podobně. Stala se z toho už taková hra,
kterou hrál snad se všemi, s nimiž se znal. Často
to bylo na hranici černého humoru. Třeba jeho
vysedávání poblíž kamen na chalupě – zvykal
si tak prý na žár kremační pece. Pak ale přišlo
loučení opravdu poslední. Byli jsme domluveni,
že bude jedním z hostů pořadu Co v rozhlase
mám rád, aneb Splněná přání. Když se blížil
čas, zavolal jsem mu na mobil, ale ten vždy

po zazvonění pan Brodský vypnul. Druhého
dne jsem mu tedy znovu zavolal, to už se ozval
a omlouval se, že vypínal telefon, protože ho
právě přivezli z nemocnice. Pak se omlouval
znovu, a to za to, že nemůže přijmout nabídku
být hostem zmíněného pořadu A pak přišlo
ono už tradiční loučení. Jenže tentokrát bylo
jiné, než ona předešlá. Nechybělo tradiční
děkování, ale jeho slova o loučení byla nezvyklá,
jiná než obvykle. Jiná intonace hlasu, jiná slova.
Byla tam samozřejmě zmínka o lítosti, že už
se nebudeme vídat, ale přibyla slova o tom,
že se loučí tentokrát opravdu nerad, že je ale
tomu tak. Jako vždy jsem mu řekl, že všechno
bude dobré, ale nejistota zůstala. Jednomu
ze svých rozhlasových kolegů jsem o tom
telefonátu řekl, že mám obavu, že tentokrát
pan Brodský myslí vše vážně. I stalo se, jak jsem
předpokládal. Vlastimil Brodský nás „předešel“
dobrovolně na zahradě své chalupy. Proč, to
už se nedozvíme. Možnou příčinou mohla být
dlouhodobá nemoc Miroslava Horníčka a jeho
trápení, a toho se nechtěl dožít. „Bróďa“ byl
velkým přítelem rozhlasového režiséra Karla
Weinlicha. Pokud jste poslouchávali, nebo
ještě posloucháte nedělní odpolední rozhlasové
pohádky, není vám toto jméno určitě neznámé.
Když jsem mu vyprávěl o posledním loučení
pana Brodského, chytal se za hlavu, protože, jak
mi řekl, Brodský mu pár týdnů před odchodem
za svými hereckými kolegy napsal, aby ho na
chalupě ve Slunečné navštívil. Pan režisér mu
chlácholivě odpověděl, že tak učiní později,
že dubnové počasí přece jen není ideální na
návštěvy venkova. No, a k další návštěvě už
nedošlo. I když si myslím, že Vlastimil Brodský
ve Slunečné, kde odpočívá, návštěvy přijímá
rád.
Druhá vánoční vzpomínka je na častého
hereckého partnera Vlastimila Brodského,
na Jiřího Sováka. Také moje první setkání
s ním bylo v roce 1975 a důvodem k němu
byly také pětapadesátiny. Jen rozhovor nebyl
pro Lidovou demokracii, ale pro tehdejší
Svobodné slovo. Sovák, člen činohry Národního
divadla, mě přijal ve své šatně, kterou sdílel
s Františkem Filipovským. To bylo ještě před
rekonstrukcí Zlaté kapličky. Probrali jsme
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kamkoliv s předstihem a lidé
kolem něj to věděli a nedovolili
si přijít za ním pozdě. Neměl,
podobně ja ko Miroslav
Horníček, rád slovo bavič.
Jeho manželství s profesorkou
Andulkou (v pořadí třetí) bylo,
díky Andulce, harmonické.
Vz ájem ně s e dopl ňov a l i ,
chápali, byli tolerantní, při
notné dávce smyslu pro humor.
Sovák třeba připomněl situaci,
kdy sedí doma a Andulka mu
řekla – nečum do zdi. A on
na to, já nečumím, já tvořím.
Při zdánlivém nicnedělání
přemýšlel a vymýšlel situace, tedy tvořil. Rád
četl historické romány, v pozdějším věku byl
rád, že je může číst znovu, protože už si z nich
nic nepamatoval. Jak pravil, všude kolem sebe
má nové knihy, protože často až ke konci čtení
zjistil, že už tak jednou učinil.
Rád vzpomínal na natáčení televizních
seriálů, na Chalupáře, na Elišku a její rod
a zejména pak na seriál Byli jednou dva písaři.
Vyprávěl mi, že Jaroslav Dietl napsal scénář
k písařům jako jakousi „psí boudu“, ve které
si mohli s Horníčkem dělat, co chtěli. Tedy
improvizovat, což se jim podařilo náramně.
Pochva lova l si ta k y spolupráci s Janem
Werichem, zejména při natáčení televizní
Uspořené libry. Učil se i roli Werichovu, protože
nevěděl, co řekne. Werich byl spokojen a v
přestávce režisérovi Roháčovi řekl – je to dobrý,
ten kluk furt odpovídá.
Při rozhlasovém vysílání jsme neopomněli
ani Sovákovu etapu pití alkoholu. Po „opici“
si dával dvě pivka. Říkal, přistávat na dva
doteky, aby člověk neurazil podvozek. Žádné
kafe, to je neznalost, vždycky jsem cucával
pivíčko, to mě napravilo. S kouřením i s pitím
ale zavčas přestal. S kouřením tak, že si
jednou v portále Národního divadle dal před
výstupem posledního „páva“, cigaretu zahodil
do přistaveného kbelíku a najednou nejenže
nevěděl text, ale ani ve kterém je divadle. Tak
skončilo kouření. S alkoholem to bylo podobně.
Jednou po delším f lámu jakoby mu někdo

kde co, Sovák byl výborným vypravěčem,
a tak to byly velice příjemně prožité hodiny.
Když jsem povídání sepsal, dal jsem mu je
autorizovat a pravděpodobně se mu mé dílko
líbilo, protože mě hned pozval na panáka.
Druhé naše setkání bylo těsně před premiérou
filmu Marečku, podejte mi pero. Pozval mě
k sobě domů, to bydlel ještě na Letné, nedaleko
Národního technického muzea. Pravil, jestli mi
nebude vadit, že si lehne, protože je unavený
a na premiéru fi lmu chtěl být odpočatý. Pak
jsme se delší dobu neviděli. Po čase jsme se
setkali v Kolowratském paláci, kde sídlilo
vedení činohry Národního divadla a kde Jiří
Sovák slavil pětasedmdesátiny. Byl jsem mezi
pozvanými a tam jsme domluvili čtyřhodinové
vysílání Dobrého jitra. Pan Sovák se nikterak
nezdráhal, a tak se Stříbrná Skalice-Hradec,
kam se se svojí ženou Andulkou odstěhoval,
stala místem ranního vysílání. Od brzkého jara
do pozdního podzimu se sprchoval venku, ve
studené vodě. Jak prozradil, vždycky když pod
sprchu lezl, říkal si, že to bylo naposledy, ale
vždycky, když pod sprchou chvíli pobyl, tělo si
zvyklo, bylo mu dobře a tak to šlo až do chvíle,
než venkovní teplota sahala k pěti stupňům.
Taky pravidelně cvičil s činkami. Neměl rád
nečinnost, citoval Werichova slova, která mu
říkal: „ Sováčku, střezte se dne, který bude pro
vás nedělí.“ Proto taky pokud mohl, jezdil na
zájezdy, na různá setkání. Omezovala ho špatná
chůze. Potrpěl si na dochvilnost, sám chodil
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smazal tabuli s textem. A to byla pro alkohol
konečná. Nejvíce toho vypil s Vladimírem
Menšíkem. Jak říkal, to, co my jsme s Menšíkem
vypili, to mnozí za celý život nepřeplavali.
Tak se nesnažte tento rekord o nadcházejících
Vánocích, ani o Silvestru a ani v nadcházejícím
roce překonat.
Přeji vám pokojné svátky a pokud možno
i pokojný a úrodný rok 2015.
Radoslav Mácha

PS: Pokud si dáváte novoroční předsevzetí
a zatím nevíte, jaké byste si měli do roku 2015
dát, zkuste třeba aspoň částečně naplnit slova
anglického spisovatele, žijícího na konci 19. a na
začátku 20. století, Johna Galsworthyho:
Tímto světem projdu jen jednou. Proto
každé dobro a laskavost, které mohu prokázat
kterékoliv lidské bytosti nebo němé tváři, nechť
vykonám nyní a nechť je neodkládám. Neboť
nepůjdu znovu touto cestou.

Zprávy ze staroveské školy
Vážení přátelé,
chtěl bych v tomto advent ní m č ase
připomenout některé události uplynulých
měsíců. Doposud v drobných úpravách běží
dokončení rekonstrukce staré školy. Dlužno
přiznat, že už se to táhne příliš dlouho a konec
zdá se v nedohlednu.
V podzimních měsících už proběhla řada
akcí - sportovních, vědomostních, kulturně
společenských. Vyzdvihnu některé: spoluúčast
na výstavě ovoce, na výstavě chovatelů. Velmi
úspěšné s hojnou účastí rodičů a prarodičů
bylo Dýňobraní a Halloween. Devítka letos
opět posunula laťku a procházka strašidelným
zámkem byla opravdu strašidelná. Děkujeme
panu Petrošovi (už několikátý rok) za darování
dýní. Při sběru starého papíru jsme překonali
předloňský rekord 6.530 kg i loňský 7.310
kg letošním 8.470 kg! A to pozor, to je jen
listopadová akce! Inu jsme (tím myslím i Vás
rodiče a prarodiče) čím dál lepší.
A namátkově další aktivity jako tematický
den pyžamový, Velká cena mladých zoologů
s 1. a 2. místem v ZOO Ostrava, Evropský
den jazyků, testování 9. ročníků z češtiny,
matemat i k y, a ng l ič t i ny a všeobecného
přehledu. Druháci a šesťáci mají před sebou
hodinu s hasičem ing. Martinem Šeděnkou
z Hasičského záchranného sboru z Ostravy.
Tuto preventivní akci s názvem HASÍK považuji
za velmi důležitou a potřebnou. V době kdy
čtete zpravodaj je určitě úspěšně zpět výprava
do Finska v projektu Comenius, možná je za
námi i mezinárodní adventní koncert v polské

Twardorzeczce. Vloni jsme rozšířili náš spolek
na tři – Polsko, Slovensko a Stará Ves a výsledek
je fakt stále lepší a lepší. Takže letos 11. 12.
v Polsku a už se můžete těšit na příští rok, to
je na řadě Stará Ves. A následovalo rozsvěcení
vánočního stromu a vánoční jarmark. Zde už
zima o sobě dávala vědět a přes chladné počasí
byla účast bohatá. Děkuji celému našemu týmu
ZŠ a MŠ za přípravu výrobků, byly tam opravdu
věci nádherné. Také se spousta výrobků prodala
a penízky poslouží na letošní režijní náklady
a na nákup materiálu na jarmark příští. Děkuji
učitelkám a dětem z mateřské školy a ze souboru
Ondřejnica za krásné navození vánoční nálady.
Uběhlo tříleté období činnosti školské
rady a bylo t řeba znov u provést volby
a doplnit stavy. Školská rada zůstává v téměř
nezměněné podobě stejně jako její předseda
ing. Jan Menšík. Inu, proč měnit to, co je
funkční. Blahopřeji a těším se na spolupráci.
Za námi je mikulášské rejdění v ZŠ a MŠ, jehož
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se zodpovědně ujal 9. ročník pod vedením
své třídní Zuzany Stejskalové. Mateřinky
připravily pro rodiče svých dětí mikulášské
odpoledne s vystoupením a nadílkou. Naši
vedoucí redaktoři, zást. řed. Kunzová a p. uč.
Chvostek s 3 žákovskými redaktory školního
časopisu Dušanovy zápisky, opět vyrazili do
Brna na vyhlášení výsledků republikového
fi nále soutěže školních časopisů a v hrozných
silničních podmínkách dovezli krásné 2.
místo. Protože vozíme ceny už řadu let po
sobě, někdy mi připadá, že si mnozí na tuto
skutečnost zvykli a málem by byli dotčeni,
kdyby tomu (nedej bože) bylo jinak.

A bl í ží me se k Vá noc ů m. Pro sebe
a veřejnost provedeme adventní koncerty. První
ve středu 17. 12. dopoledne pro MŠ a I. st. ZŠ.
Další dva ve čtvrtek 18. 12. v 10.30 pro II. stupeň
a v 16.15 hod. pro veřejnost. Srdečně zveme.
V závěru roku je opět důvod k poděkování
učitelům a žákům a obecním úřadům, našemu
i spřátelených obcí, učitelům ZUŠ a panu faráři
za přípravu, pomoc, dobrou spolupráci a krásné
vztahy.
Všem Vám přeji prožití nádherných,
šťastných a veselých svátků vánočních mezi
svými blízkými a v roce 2015 pevné zdraví,
štěstí a spokojenost.
Mgr. Pavel Plečka, ředitel školy

Pokoj a dobro
Vstupujeme do času pokoje a dobra. Advent
a samotné Vánoce poukazují na počátky
člověka. Žijeme v očekávání z narození Ježíše
Krista. Samotná událost v Betlémě odpovídá
na otázky, kdo je tím očekávaným Mesiášem.
Tím, že zasedáme ke štědrovečernímu stolu,
projdeme se na hřbitov, zastavíme se v kostele,
zpíváme koledy, zajdeme na vařonku, navzájem
se obdarováváme dárky nebo navštěvujeme
příbuzné, prožíváme nové slavení této vánoční
události.
Každé nové prožívání svátku nás posouvá
k hodnotám slaveného. V těch, kteří přijali víru,
se víra prohlubuje a sílí. Ve společném setkání
máme možnost prožívat radost a sílu společenství
dobra a pokoje. Když se andělé zjevili pastýřům
u betlémské chýše, zvolali: „Sláva na výsostech
Bohu a pokoj lidem dobré vůle!“
Přeji Vám, ať v novém čase vánočním máte
sílu prožívat dobro a pokoj i ve svých rodinách.
Čím je srdce naplněno, tím ústa přetékají.
Kéž všude tam, kam přicházíme, kde jsme či
pracujeme, přinášíme pokoj a dobro.
Požehnané Vánoce, dobrý a pokojný nový
rok přeje o. Kamilos

• Svátost smíření – zpověď: v sobotu 20. 12.
v kostele; v 15.30 společná příprava – kající
modlitba, zpovídání v 16.00 – 17.00. Jinak vždy
30 minut před každou mší svatou v kostele.
• Adventní koncert: v neděli 21. 12. 2014
v 17 hod. v kostele. Vystoupí sbor učitelů
z Ostravy.

Vánoce
• Setkání u betléma pro děti: na Štědrý den 24.
12. odpoledne v 15 hod v kostele. Program:
uložení Ježíška do betléma, vánoční příběh,
koledy. Na závěr si můžete odnést betlémské
světlo ke štědrovečernímu stolu. S sebou
si přineste Ježíška z vlastního betléma ke
společnému požehnání. Možnost si odnést
světlo zapálené v Betlémě (vzít si lucernu).
• Půlnoční mše svatá: 24. 12. v 22.00 v kostele
sv. Jana Křtitele. Při mši svaté bude zpívat
chrámový sbor.
• Slavnost narození Páně: 25. 12. mše svatá
v 10.30. Bude zpívat chrámový sbor.
• Návštěva betléma: 25. 12. bude možnost
navštívit v kostele betlém, zazpívat s dětmi
koledu, a to v čase od 14.30 do 15.30.
Dopor uč uji pro zpest ření slav nost ní
atmosféry.
• 2. svátek vánoční – sv. Štěpána: 26. 12. mše
svatá v 8 hod.

Advent
• Roráty: Út. a Pá. v 6.15 v kostele; po mši svaté
v 7 hod. snídaně na faře.
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• Závěr roku - silvestr: 31. 12. mše svatá v 16
hod. + svátostné požehnání.
• Nový rok - Matky Boží – doporučený svátek:
1. 1. 2015 mše svatá v 10.30 hod.
• Tříkrálová sbírka: v sobotu 3. 1. 2015
v 8.00 sraz na faře, v 8.30 žehnání v kostele
+ následná návštěva domů, koledování ve
Staré Vsi a Košatce; polévka a teplý čaj na
faře. Zájemci z řad dětí a dospělých ať se hlásí
na faře o. Kamilovi nebo ve škole u třídních
učitelů.

• 9. ples střediska mládeže: 10. 1. 2015 v sobotu
v 19.30 v Základní škole ve St. Vsi n/O;
zakoupení + rezervace lístků pro farníky po
mši svaté v kostele – cena 100 Kč. Prosíme
o přispění v podobě darů do společné tomboly.
• Cimbál o Vánocích: při mši svaté v neděli 11.
1. v 10.30 doprovodí liturgii CM Ondřejnica;
po mši svaté bude minikoncert. Přijďte si
zazpívat koledy s cimbálem.
Bližší informace: dcm.doo.cz/farnost,
731 625 717, 553 669 413

Martinská důchodců ve stylu RETRO
Smyslem i posláním činnosti staroveských
důchodc ů je na chv í l i z apomenout na
každodenní starosti, zapojit se do společenského
života a co nejvíce procvičit nejen svaly, ale
hlavně mozkové buňky. Proto se každý měsíc
scházejí v sále naší hasičárny.
V l istopadu uspořáda l i ma r t i nskou
zábavu ve stylu RETRO. Nápad se setkal
s porozuměním. Ve vzpomínkách se vrátili
do minulého století, kdy v módě převládaly
nemačkavé úpravy krimplenu, diolenu, silonu,
kašmíru a dalších umělých tkanin.
V pánské módě se v dobovém oblečení
objevili pánové ve vestách, bílých košilích
s motýlkem na krku, flanelových košilích, na
hlavě měli klobouky, kárované kšiltovky nebo
čepici „zmijovku“ a na krku barevný šátek.
I zachovalý kabát „šusťák“ se prezentoval. Ani
elegáni nechyběli a k slavnostnímu oblečení
i „viržinku“ přidali.
Ženy to měly ještě pestřejší. Šaty barevně
květované, na hlavě různé druhy kloboučků
a baretů, dáma v plesové toaletě s nezbytným
vějířem, krajkové halenky s fiží, přehlídka
kabelek různých tvarů i barev. Přišla i babička
v teplých ponožkách a svátečních postelových
šatech.
Přesto, že řada důchodců v poslední době,
aby pomohli dobré věci, kladně reaguje na
žádosti charitativních organizací o dary pro
potřebné spoluobčany a své zachovalé oblečení
nosí do speciálních kontejnerů umístěných před
hasičskou zbrojnicí a ve sběrném dvoře nebo

je poskytuje organizacím, které se sběrem pro
tyto účely zabývají, provětrali znovu své šatníky
a na martinské zábavě si připomněli, jak se před
půlstoletím oblékali. Ve vzpomínkách se tak
vrátili do svých mladších let, avšak kupodivu
zjistili, že současná móda je činí mladšími
než skutečnost uvedená v jejich občanském
průkazu.
3. prosince byla mikulášská zábava. Byla
to další příležitost vrátit se ve vzpomínkách na
mladá léta. Mikuláš s bohatou nadílkou přišel
i s čertem. Nebyli však sami. Přišel i Santa Claus
a z dálného východu Děda Mráz. Nejdřív se
zdálo, že si nebudou rozumět a vzájemně se
škádlili, avšak po přípitku vodkou a pravou
Whisky došlo k navázání přátelství, které by
jim mohli závidět i současní významní politici.
Hudba, pití a chutná večeře umocnily dobrou
zábavu, a tak si důchodci užili další společný
večer a vzájemně si popřáli hezké vánoční
svátky.
30. prosince se opět sejdou na silvestrovské
zábavě a společně oslaví závěr roku 2014. Rok
2015 bude jubilejním patnáctým rokem činnosti
Klubu důchodců. Výbor vedený paní Blaženou
Stuchlou zahájil činnost v roce 2001. V roce
2006 žezlo převzal současný výbor vedený paní
Irenou Poláškovou. Činnost je bohatá, avšak let
přibývá a řady řídnou, a proto by bylo přínosné,
kdyby se přidali další staroveští důchodci.
Přijďte se pobavit, posedět a zavzpomínat.
Nezůstávejte doma sami.
Alena Ševčíková
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Tříkrálová sbírka 2015
Začátkem ledna u Vašich dveří opět zazvoní
koledníci – tři králové a budou Vám nejen přát
vše dobré v novém roce, ale také Vás žádat
o finanční příspěvek na projekty Charity.
V letošním roce pro Charitu Studénka tři
králové koledovali v 15 obcích, zapečetěno
bylo 96 pokladniček a celkem jste přispěli
částkou 501 631 Kč (pozn. red.: ve Staré Vsi
bylo vybráno 80 884 Kč). Výtěžek ve výši 326
000 Kč byl použit na částečnou úhradu nově
zakoupeného automobilu, podporu provozu
pečovatelské služby, zakoupení a opravu
zdravotnických a kompenzačních pomůcek.
Část peněz směřovala na celostátní projekty
a humanitární pomoc.
Na Obecním úřadu ve Staré Vsi n. O. je od
roku 2008 zřízena půjčovna zdravotnických
a kompenzačních pomůcek. Občané Staré Vsi
n. O. a okolí si zde mohou bezplatně půjčovat
potřebné pomůck y. V současné době je
v půjčovně: 9 polohovacích lůžek, 3 servírovací

stolky, 6 WC židlí, 9 chodítek, 9 invalidních
vozíků, 3 sedačky na vanu, 1 nástavec na WC
a 1 antidekubitní matrace.
Část z 65 % v ybraných peněz, které
zůstávají Charitě Studénka, bychom v roce
2015 rádi v y u ži li na f ina nční podpor u
volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých
rodin z obcí, kde se sbírka realizuje. Jedná se
o tyto aktivity: lyžařský výcvik, škola v přírodě,
tábor, školní výlety, škola umění apod. Dále
z výtěžku podpoříme pečovatelskou službu,
která je registrována ve Studénce, Pustějově,
Bartošovicích, Albrechtičkách a Velkých
Albrechticích a nakoupíme a necháme opravit
zd ravot nické a kompenz ační pomůck y
v půjčovně.
Děkujeme Vám za stálou přízeň, vstřícnost
a štědrost, kterou pomáháte všem potřebným
spoluobčanům.
Radost a pokoj v době vánoční i po celý rok
2015 Vám přejí pracovníci Charity Studénka.
Bc. Jarmila Pomikálková, DiS., koordinátor sbírky

Úspěšný rok 2014 staroveských hasičů a hasiček
Nadmíru úspěšný rok slaví letos místní SDH
Stará Ves n. O. Družstvo žen potřetí v historii
ovládlo Moravskoslezskou ligu a veteránský tým
podruhé obhájil bronzové medaile. Navíc zástupci
obou těchto družstev byli vybráni mezi nejlepší
v lize, tedy do All-stars týmů v doplňkových
anketách.
Po loňském celkovém druhém místě, kdy
do poslední chvíle bojovaly o celkové vítězství,
vstoupily staroveské ženy do nové sezóny
s cílem opět se porvat o příčky nejvyšší. Tým
byl stejný jako v loňském roce, což je hlavní
předpoklad úspěchu. Po velmi dobrém vstupu do
sezóny se však objevila nečekaná, byť příjemná,
komplikace. Jedna z členek týmu očekává
přírůstek do rodiny, a tak se muselo improvizovat
a mírně zamíchat se sestavou, přičemž do týmu
se navrátila jedna z „hasičských maminek“ –

Barbora Novobílská. Změna byla razantní, avšak
nikterak se neprojevila na kvalitě týmu. Právě
naopak. Vhodně zvolená taktika, která nebyla
zaměřená na extrémně rychlé pokusy, ale spíše na
precizní provedení útoku s okamžitými sestřiky
terčů, se ukázala jako ten nejlépe namíchaný
koktejl. Staroveské ženy sbíraly pravidelně vysoké
body za umístění na příčkách nejvyšších, přičemž
závěr sezóny měly doslova strhující. Zvítězily
na soutěži v Malenovicích, Větřkovicích, Staré
Vsi a Prchalově, druhé místo obsadily v Lubně,
Košatce a Mošnově a třetí příčku vybojovaly
na soutěžích v Kozmicích, Karviné-Loukách
a Bartovicích. Mimo Moravskoslezskou ligu
pak největší úspěch slavily vítězstvím na
prestižní a velmi silně obsazené noční soutěži
v Oprechticích. Ačkoli o celkovém pořadí
MSL muselo rozhodnout až poslední kolo
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v Bartovicích, staroveské ženy si celkové vedení
zkušeně pohlídaly a mohly oslavit potřetí
v historii celkový triumf v Moravskoslezské
hasičské lize. Za sebou tak nechaly šampionky
sezón minulých – Bartovice a Oprechtice.
O další cenný úspěch se pak postarali
staroveští veteráni, tedy muži nad 35 let, kteří svůj
třetí ostrý ročník v této kategorii přetavili v jejich,
jak se zdá, oblíbený kov - bronz, když zvítězili na
domácí soutěži, díky povedenému závěru sezóny
pak obhájili celkovou třetí příčku za vítěznými
Metylovicemi a stříbrným Svinovem. Staroveský
tým mužů pak v 26členné konkurenci obsadil
výsledné 15. místo.
Dne 8. listopadu 2014 se konal závěrečný
galavečer Moravskoslezské ligy, kde si týmy žen
a veteránů převzaly poháry. Staroveské ženy
se navíc v hlasování všech účastníků ligy staly
„černým koněm“ pro sezónu 2015 a budou tak
největšími favoritkami také v nadcházejícím
ročníku MSL. Zástupci staroveských týmů
si převzali i mnoho individuálních ocenění.
Nejvíce jich pobraly, jak jinak, členky vítězného
ženského týmu. Nejlepší levou proudařkou MSL
se stala Pavla Monsportová, nejlepší košařkou
Zuzana Novobílská a nejlepší savičářkou Kateřina
Galásková. Do B-týmu All-stars se probojovala

Daniela Hamalová a do All-stars týmu C Lucie
Kučová. Zdeněk Kvita byl vyhlášen nejlepším
levým proudařem v kategorii veteránů a trio
veteránů – Kamil Hutěčka, Jiří Onderka a David
Galásek tvoří B-tým All-stars v této kategorii.
A co se dělo mimo sportovní činnost?
Zásahová jednotka sboru dbala o připravenost
při krizov ých situacích, v yjela k několika
požárům a jiným událostem. V únoru se konal
hasičský ples, přelom dubna a května byl spojen
s tradičním Stavěním máje u staroveské hasičárny,
v červenci se konala noční hasičská soutěž
Staroveský kotel za účasti 33 družstev a o měsíc
později pohárová soutěž O pohár obce, s účasti 53
družstev a dominancí vítězných domácích týmů
žen a veteránů. Stejné akce nás čekají i napřesrok.
Ten bude navíc okořeněn významným jubileem
místního sboru, který oslaví výročí 120 let od
svého založení. Na všech těchto akcích se s vámi
rádi setkáme a již nyní přejeme hodně příjemných
zážitků a zábavy na námi pořádaných akcích.
Ještě předtím však přejeme všem spoluobčanům
příjemné prožití svátků vánočních a hodně štěstí
do nového roku!
Za Sbor dobrovolných hasičů Stará Ves n. O.
Mgr. Kamil Hutěčka

Místní výstava drobného zvířectva
Každoroční chovatelská výstava proběhla
v areálu vojenského monobloku ve dnech
4. - 5. října 2014. Vystavovali místní chovatelé,
kolegové z okolních obcí i přátelé ze slovenské
Rakové. Už v pátek 3. 10. ovšem proběhlo
posuzování králíků (216 kusů), drůbeže (cca
45 klecí), holubů (94 kusů). Na hodnocení se
podílelo celkem 7 posuzovatelů. Součástí výstavy
byla také ukázka křepelek a koz. V pátečních
dopoledních hodinách navštívily výstavu děti
z MŠ a 1. stupně ZŠ.
V sobotu ve tři hodiny odpoledne již
tradičně proběhlo setkání dětí, které měly
možnost provádět aktivity a vytvářet výrobky
na téma zvířata. Letos poprvé mladí chovatelé
zhlédli ukázky výcviku v podání staroveského
kynologického klubu.

Neděl n í č á st v ýstav y byla u končena
slavnostním vyhlášením výsledků a předáním
čestných cen panem starostou Ing. Daliborem
Dvořákem.
Mgr. Jana Paličková
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Fotopříloha

Halloween na staroveském zámku

Děti z MŠ na chovatelské výstavě

Z vánočního jarmarku na nádvoří zámku

Martinská zábava důchodců ve stylu „retro“

Staroveští kynologové

Z Drakiády v Košatce
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Vítání občánků na staroveském zámku

Rozsvícení vánočního stromu před zámkem

Rozsvícení vánočního stromu před zámkem

Mladí rybáři na závodech v Brušperku

Ze zahrádkářské výstavy
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Kynologický klub Stará Ves n. O.
Abides, která skončila na 3. místě a získala
titul Nejlepší junior. Adam Šeděnka s Brucem
Abides dokonce zvítězil a získal titul Nejlepší
mládežník.
Na Mistrovství stopařů mládeže a juniorů
MSKS nás reprezentovali Martin Doležel s Peggy
(6. místo), Adam Šeděnka s Bellou Nice Forrento
(3. místo) a Veronika Višvaderová s Grace
z Jukasu získala titul Nejlepší junior závodu.
Na Mistrovství republiky mládeže německých
ovčáků nás reprezentoval Adam Šeděnka
s Brandy Abides a obsadil úžasné 2. místo.
Během roku jsme se také zúčastnili různých
výstav a závodů po okolí s větším i menším
úspěchem. Příští rok máme opět v plánu
uspořádat Voříškiádu a novinkou budou také
závody ze sportovní kynologie.
Nové členy do našeho klubu přijímáme
po celý rok, případní zájemci z řad dospělých,
ale i dětí a mládeže jsou u nás se svými pejsky
vítáni. Během roku se zúčastňujeme akcí
pořádaných pro mládež Moravskoslezským
kynologickým svazem (MSKS), soustředění,
závodů a letního tábora mládeže za minimální
poplatek, zbytek dotuje MSKS.
V případě jakýchkoliv dotazů týkajících
se pejsků nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.
Rádi Vám pomůžeme, ať už se bude jednat
o výcvik nebo jiný problém.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří
nás v naší činnosti podporují, a doufám, že rok
2015 pro nás bude stejně úspěšný.
Za kynologický klub Veronika Višvaderová

Čas utíká opravdu rychle a my za sebou
máme již 2 roky úspěšného fungování našeho
kynologického k lubu. Stále se věnujeme
základnímu výcviku pejsků od štěňat až po
dospělé a naši členové skládají se svými pejsky
zkoušky z výkonu. Od jara začneme s výcvikem
agility a frisbee a během zimy stále probíhá
výcvik sportovní kynologie. Počet našich členů se
opět o něco zvýšil a tím vzrostlo i množství akcí,
kterých jsme se v letošním roce zúčastnili. Mohli
jste nás opět vidět vystupovat na Staroveských
obecních slavnostech a v říjnu na místní výstavě
drobného zvířectva. Uspořádali jsme také
dvě akce pro všechny pejskaře. První z nich
s názvem Tlapky na pochodu se uskutečnila
v dubnu. Šlo o procházku po vytyčené trase, kde
na stanovištích plnili úkoly jak pejsci, tak i jejich
páníčci. Druhá akce byla již známá výstava pro
voříšky a psy bez PP - StaroVeský voříšek, které
se zúčastnilo přes 60 pejsků.
Naši členové z řad dospělých, ale i mládeže
letos úspěšně reprezentovali náš klub. Renáta
Ševčíková Guziková získala se svou fenou
plemene Tosa Inu Indigo Italii Abides titul
Chor vatský šampión mladých a s fenou
Brandy Abides se zúčastnila Mistrovství České
republiky ve sportovní kynologii. Největšího
úspěchu ale letos dosáhli naši mládežníci.
Na Mistrovství MSKS mládeže a juniorů nás
letos reprezentovali v kategorii ZZO Martin
Doležel s Peggy, Zuzana Višvaderová s Arwen
z Metaboxu, která skončila na 5. místě, a v
kategorii IPO2 Veronika Višvaderová s Brandy

Co při přejedení
Vánoce jsou svátky jídla. Občas bývá nutno
podpořit trávení. Jablko snědené se slupkou je
levným a přírodním zdrojem trávení. Obsahuje
trávicí enzymy, které napomáhají normalizovat
střevní mikrof lóru. Grapefruit podávaný
jako moučník po tučných pokrmech podpoří
trávení. Ananas může mít významný léčebný
vliv pro ty, kteří mají špatné trávení. Ceněný

je jeho obsah vlákniny a enzymů, zejména
bromelinu. Ten podporuje trávení a štěpení
bílkovin. To platí pouze u čerstvého ananasu,
nikoli u kompotu. Kysané zelí rovněž příznivě
působí na trávení žaludku a činnost střev.
Křen zvyšuje stravitelnost pokrmů, i když je
konzumován v malém množství jako pochutina
k masu a vaječným pokrmům. Mrkvová šťáva
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prospívá zažívání. Uklidňuje sliznice celého
zažívacího traktu a zmírňuje podráždění.
Doporučená denní dávka je asi 200 ml šťávy.
Rajčata jsou už řadu let zeleninou číslo
jedna. Obsahují mnoho ceněných látek, posilují

vylučování žaludečních šťáv a podílejí se na
štěpení bílkovin a zlepšují činnost střev.
Příjemné prožití Vánoc bez zdravotních
problémů přejí všem občanům zahrádkáři.
Jaroslav Folta

Házenkářský podzim ve Staré Vsi
Vážení spoluobčané, přátelé sportu, přátelé
a fanoušci národní házené.
Tak, jako již spoustu let koncem října končí
podzimní část ligových a oblastních soutěží, tak
i já Vám - přátelům sportu i národní házené zhodnotím to, co se během těchto měsíců stalo
a odehrálo na našich a soupeřových hřištích.
Jak jistě víte, loňská sezóna pro naše muže
skončila sestupem z 1. ligy do ligy druhé,
která je rozdělena do 2 skupin, na skupinu
východní (sever a jih Moravy a východní Čechy)
a skupinu západní. Postup zpět do 1. ligy má
zajištěn pouze vítěz těchto skupin.
V prvním zápase naši muži zajížděli na
hřiště Svinova, tedy týmu, který také loni
sestoupil. Souboj exligov ých týmů příliš
krásné házené nenabídl a skončil remízou
17:17. První druholigový zápas na domácí půdě
- a opět tým z Ostravy. Tentokrát Vítkovice.
A hned první prohra 15:19. Pak nás čekaly 3
zápasy venku. V omlazené sestavě sestavené
z dorostenců muži pohráli v Podhorním Újezdu
30:20 a v Dobrušce 23:10. Za týden se jelo na
půdu dalšího nováčka, Kokor. Ty postoupily
z oblastního přeboru. Vítězství 20:18. Poté
nás čekaly 3 zápasy doma. Ostudná porážka
s Albrechtičkami 14:20, ale pak napravení
reputace výhrami nad Ostopovicemi 25:12
a Humpolcem 19:16. Venkovní povinná výhra
v Oseku 24:18 a pak už poslední dvojkolo doma
proti Moravské Slávii Brno a Veselím. Sobotní
lekce produktivity a prohra 18:27, naštěstí
poslední zápas podzimu a výhra s Veselím
15:14. Shrnutí podzimu: Stará Ves je na 9.
místě s 11 body. Tabulku vede Svinov, má 16
bodů, druhý je Humpolec a třetí Vítkovice
s 15 body.
Do soutěží oblastního přeboru severní
Moravy jsme tuto sezónu přihlásili 6 družstev

mládeže, tým žen a 2 družstva mužů. Hodnocení
začneme od těch nejmenších. Mladší žáci,
které trénují Petr Straňánek, Jitka Rohelová
a Martin Návrat, mají nejvíce soupeřů, celkem
7. V polovině soutěže vede jasně Studénka bez
prohry s 24 body. Stará Ves je se skóre 159:131
a 17 body druhá. Stejně bodů, tedy 17, má i třetí
Svinov. Takže naši mladíci budou na jaře se
Svinovem bojovat o šanci postoupit na Pohár
ČR a my jim určitě budeme držet palce. Mladší
žačky vedené Radimem Hynečkem a Karin
Hynečkovou mají soupeřů 5. V tabulce jsou na
3. místě se skóre 112:101 s 8 body. Na druhou
Studénku ztrácejí 4 body. Bez porážky vede
družstvo Chropyně. Naše děvčata se určitě na
jaře porvou a potrápí soupeře, hlavně Studénku,
šance na Pohár ČR stále žije.
Určitě nejzajímavější zápletku co se týče
postupu na Mistrovství nebo Pohár ČR nabízí
kategorie starších žáků a žaček. Naši starší žáci,
které trénují Petr Straňánek, Jitka Rohelová
a Martin Návrat, jsou zatím na nepostupovém
3. místě s 10 body a skóre 120:97. Na první
i druhé místo ale ztrácejí pouhé 2 body na
zatím vedoucí týmy Chropyně a Studénky.
Jenže vyrovnanost všech 3 týmů je obrovská,
takže jarní boje budou zajímavé a bude v nich
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kategorie, a to muži B. Letos jsme do soutěže
přihlásili 2 družstva: Stará Ves B, které trénují
Oldřich Sýkora, Jiří Chmelíček a Richard
Galásek a muže C, které trénují Pavel Hyneček
a Jitka Rohelová. V soutěži jsou 4 týmy. Ve
vedení jsou Vítkovice a Studénka s 8 body. Stará
Ves B je na místě třetím s 6 body a Stará Ves C
je na čtvrtém místě s 2 body.
Takto v krátkosti jsme zhodnotili podzim
soutěží ročníku 2014/2015 jak v soutěži ligové,
tak na úrovni oblastního přeboru mládeže
a dospělých. Z tohoto hodnocení je patrné, že
i letos budeme bojovat v mládeži o postupy na
závěrečné akce, jak na Mistrovství nebo Poháry
ČR. Závěrem chci poděkovat jednak hráčům za
předvedené výkony, trenérům a vedoucím za
čas, který dávají do přípravy a trénování svých
svěřencům. Dále chci poděkovat výboru oddílu
národní házené za organizování těchto utkání
i všeho ostatního, co je k zápasům na domácí
půdě potřeba. A hlavně chci poděkovat Vám,
přátelům a fanouškům staroveské národní
házené, kteří chodíte podpořit jednotlivé týmy
na hřiště domácí i hostící. Doufáme, že vaše
podpora na jaře bude přinejmenším stejná,
doufáme, že sad i větší. Rok 2015 bude totiž
pro oddíl národní házené rokem slavnostním.
Oslavíme v něm 90 let vzniku, což je číslo,
které něco znamená. V průběhu roku budeme
pořádat akce, které připomenou historii národní
házené od jejího vzniku až po současnost, a to
jak v rámci areálu TJ, při ligových zápasech, tak
také výstavou v zámku ve Staré Vsi.
Za oddíl národní házené Rostislav Horkel ml.

rozhodovat každá maličkost. Věřme v to, že
kluci zabojují a poperou se o vítězství a tedy
postup na Mistrovství ČR.
Ještě zamotanější je situace ve starších
žačkách, které trénují Aleš Dostalík a Renáta
Hýlová. Na prvních 3 místech mají týmy Staré
Vsi, Svinova a Chropyně stejný bodový zisk,
tedy 12 bodů. O pořadí rozhoduje minitabulka
těchto 3 týmů, ve které mají naše holky nejlepší
skóre, a proto vedou před Svinovem a Chropyní.
I tady budou rozhodovat maličkosti, popřípadě
i počty daných i obdržených branek na domácí
či hostující půdě. Věřme proto děvčatům, že
tuto situaci zvládnou a stejně jako starší žáci
se budou radovat z postupu na Mistrovství ČR.
Zatím suverénně si vedou naše dorostenky.
Pod vedením Jiřího Hynečka a Evy Hynečkové
ztratily pouze 1 bod za remízu se Svinovem.
Tabulku vedou se skóre 210:109 a 19 body.
Druhý Svinov má 15 bodů, třetí Chropyně 14.
Postup na Mistrovství ČR by holkám uniknout
neměl. Dorostenci vedení triem Oldřich Sýkora,
Jiří Chmelíček a Richard Galásek, jsou zatím
v tabulce na 2. místě. Vede Studénka. Oba
týmy nasbíraly 14 bodů. O vedení Studénky
zatím rozhoduje více vstřelených branek při
vzájemných zápasech na hřišti Staré Vsi. Takže
v jarních bojích se máme určitě na co těšit
a doufáme, že kluky přijdete podpořit. Šance
na Mistrovství ČR je veliká.
Po roční pauze hrají oblastní přebor také
ženy. Pod vedením Jiřího Hynečka a Terezy
Luterové jsou zatím na 2. místě se 7 body, vede
Chropyně s 10 body. Schází nám poslední

Přehled výsledků našich týmů po podzimní části sezony 2014/15
Muži A - II. liga:
Na podzim muži vyhráli v soutěži 5 zápasů, 5 prohráli a 1 zápas skončil remízou. S 11 body
ukončili podzim na 9. místě se skórem 197:214.
Tabulka - mladší žačky
1.
2.
3.
4.
5.

Chropyně
Studénka
Stará Ves
Svinov
Osek n/B

8
8
8
8
8

8
6
4
1
1

0
0
0
0
0
22

0
2
4
7
7

121
100
112
76
43

:
:
:
:
:

67
42
101
104
138

16
12
8
2
2
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Tabulka - mladší žáci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Studénka
Stará Ves
Svinov
Albrechtičky
Chropyně
Osek n/B
Rokytnice

12
12
12
12
12
12
12

12
8
8
6
4
3
0

0
1
1
0
0
0
0

0
3
3
6
8
9
12

280
159
199
161
154
140
63

:
:
:
:
:
:
:

78
131
121
146
196
200
284

24
17
17
12
8
6
0

10
10
10
10
10
10

8
8
8
4
2
0

0
0
0
0
0
0

2
2
2
6
8
10

181
194
156
139
124
58

:
:
:
:
:
:

81
132
106
123
161
249

16
16
16
8
4
0

10
10
10
10
10
10

8
8
8
4
2
0

0
0
0
0
0
0

2
2
2
6
8
10

181
194
156
139
124
58

:
:
:
:
:
:

81
132
106
123
161
249

16
16
16
8
4
0

7
7
8
8
8

6
6
5
2
0

0
0
0
0
0

1
1
3
6
8

133
112
120
100
76

:
:
:
:
:

68
90
97
122
164

12
12
10
4
0

10
10
10
10
10
10

9
7
7
3
2
0

1
1
0
1
1
0

0
2
3
6
7
10

210
163
171
179
145
100

:
:
:
:
:
:

102
114
133
206
187
226

19
15
14
7
5
0

Tabulka - starší žačky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stará Ves
Svinov
Chropyně
Studénka
Pustějov
Osek n/B

Tabulka - starší žačky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stará Ves
Svinov
Chropyně
Studénka
Pustějov
Osek n/B

Tabulka - starší žáci
1.
2.
3.
4.
5.

Studénka
Chropyně
Stará Ves
Svinov
Osek n/B

Tabulka - dorostenky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stará Ves
Svinov
Chropyně
Studénka
Vítkovice
Pustějov
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Tabulka - dorostenci
1.
2.
3.
4.
5.

Studénka
Chropyně
Stará Ves
Svinov
Osek n/B

7
7
8
8
8

6
6
5
2
0

0
0
0
0
0

1
1
3
6
8

133
112
120
100
76

:
:
:
:
:

68
90
97
122
164

12
12
10
4
0

6
6
6
6

5
3
2
0

0
1
2
1

1
2
2
5

130
118
91
72

:
:
:
:

95
106
104
106

10
7
6
1

6
6
6
6

4
4
3
1

0
0
0
0

2
2
3
5

107
100
100
96

:
:
:
:

88
103
104
108

8
8
6
2

Tabulka - ženy
1.
2.
3.
4.

Chropyně
Stará Ves
Studénka
Vítkovice

Tabulka - muži oblastní přebor
1.
2.
3.
4.

Vítkovice
Studénka
Stará Ves B
Stará Ves C

Ing. Libuše Sýkorová

Činnost TJ Sokol Košatka v r. 2014
Blíží se závěr roku a to je jistě ten pravý čas
zavzpomínat, co se v naší jednotě povedlo a jaké
akce máme za sebou.
Úvodem každého roku pořádáme Sokolský
ples, který postupem času nabývá nesmírné
popularity, což náš velice těší.
V březnu následoval oblíbený Maškarní
ples, na k terém p. Iva na Ch mel íčková
představ i la v premiéře novou pohád ku
o Princezně Solimánské, s kterou pak děti
navštívily mateřské školky v Ostravě, ústav
v Muglinově, domov důchodců v Zábřehu,
základní školy a dokonce Dětský den pořádaný
podnikem Arcelor Mittal.
Od dubna bylo možné pozorovat proměnu
naší sokolovny. Domluvilo se pár šikovných
chlapů a pod vedením p. J. Korpase započalo
zateplování budovy šaten. Vše bylo hotovo
v září a naše sokolnička opět svítí novotou.

U příležitosti 40. výročí založení skupiny
Rezonance, později Rezon, jsme v červenci
spolupořádali taneční zábavu pro všechny
pamětníky a příznivce těchto skupin. V průběhu
celého dne se pak na pódiu představili se svými
skladbami bývalí členové skupiny Rezonance,
dobří známí Dobráci i současné kapely Hec
a Maras. Samozřejmě nechyběli členové skupiny
Rezon. Atmosféra byla ten den fantastická,
všichni jsme byli nadšeni a ten krásný červencový
večer si každý užil podle svého.
Tradičně již několik let pořádáme pro
děti na podzim drakiádu. Letos jsme spojili
síly s košateckými hasiči, myslivci i osadním
v ýborem. Počasí 25. 10. tentokrát v yšlo.
Sluníčko svítilo a vítr mocně foukal. Draci
krásně létali, všichni se bavili. Po setmění se
děti za doprovodu rodičů vydaly s lampióny
k pomníku obětem pr vní světové války.
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Památník byl postaven místní osvětovou komisí
a slavnostně odhalen 22. 8. 1926. Již dlouho
byl památník ponechán svému osudu, proto se
obecní úřad v letošním roce rozhodl přistoupit
k jeho rekonstrukci. Rovněž okolí památníku
prodělalo důstojnou úpravu.

Při této příležitosti byl památník za
přítomnosti pana starosty a předních činovníků
obce znov u od ha len. Příjemný den pa k
pokračoval v areálu pod lipami do pozdních
večerních hodin.
Renáta Foltová

ACK Stará Ves n. O.
Počasí venku pomalu začíná připomínat
zimu a cyklokrosová sezóna se blíží ke svému
vrcholu, kterým bude v polovině prosince
M i s t rov s t v í Č e s ké re publ i k y m l áde ž e
v Milovicích.
Staroveští závodníci se v cyk lokrosu
pravidelně umísťují na stupních vítězů. Celkem
27x jsme vystoupali na některou z medailových
příček. Mezi doposud největší cyklokrosové
výsledky se dají považovat výsledky kadeta
Hynka Paličky, který obsadil dvakrát 2. místo
na závodech České poháru v Holých Vrších
a Trutnově. Hynek se pravidelně umísťuje
v popředí v ýsledkov ých listin a patří mu
průběžně 3. místo v hodnocení Českého
poháru. Jakub Ruman se svými bojovnými
výsledky dostal až do reprezentace. V úvodu
sezóny Kubu provázely technické problémy
a zbytečné chyby, kvůli kterým nemohl prodat
svou výkonnost. V měsíci listopadu absolvoval
reprezentační soustředění v Táboře a doufejme,
že pojede na některý ze závodů Světového
poháru. V případě excelentní formy je možný
boj o účast na domácím mistrovství světa, které
bude hostit koncem ledna město Tábor.
Dne 22. a 23. 11. se ve Staré Vsi n. O. jely
dva cyklokrosové závody. Oběma závodům
poskytl zázemí areál TJ. Sobotní závod byl
plně organizován oddílem ACK Stará Ves
n. O., nedělní závod jsme spolupořádali. Do
sobotního závodu vystartovalo celkem 116
závodníků napříč kategoriemi od náboru až
po závodníky kategorií masters, pro které byl
tento závod pokračováním Českého poháru.
Závod byl s mezinárodní účastí, dorazili
závodníci z Polska, Slovenska a Belgie. Jelo
se za sychravého podzimního počasí. Teplota
pouze okolo 4 °C a podmáčená trať. Tyto

podmínky činily trať velice obtížnou nejen pro
závodníky, ale také pro technický doprovod,
protože bylo v průběhu závodu potřeba měnit
kola. Z domácích závodníků se v sobotním
závodě nejvíce dařilo Kubovi Rumanovi, který
v kategorii juniorů zvítězil. V juniorech byl
na 8. místě ještě Petr Pokorný a 10. Marian
Krejčí. Hynek Palička vybojoval druhé místo
v kadetech. V kategorii muži elite jsme měli
4 zástupce: 4. místo Tomáš Janošek, 6. Karel
Nepraš, 8. Petr Záruba a 10. Vilém Šustr. Těší
nás, že se na obou cyklokrosech konaných ve
Staré Vsi n. O. do náborových závodů postavilo
na start téměř 20 mladých cyklistických nadějí.
Za uspořádání závodů patří velký dík všem
pořadatelům, sponzorům a partnerům, kteří
se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě
trati, hladkém průběhu závodu a věnovali ceny
pro úspěšné závodníky.
Příprava na nadcházející sezónu bude
probíhat formou všeobecných aktivit od
měsíce ledna převážně v místní sportovní
hale a nedalekých Beskydech. Více informací
a fotoga ler ie z e z ávo dů n a le z ne t e n a
www.ackstaraves.cz.
Karel Nepraš
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Z obecní matriky
Své významné životní jubileum oslavili
a ještě oslaví tito naši občané:
Rudolf Arnošt
80 let
Ludmila Polášková
85 let
Vilém Novobílský
93 let

V letošním roce nás opustili …
Anna Davidová
roč. 1934
Miroslav Tyleček
roč. 1922
Růžena Janošková
roč. 1929
Petr Galásek
roč. 1942

Našim jubilantům přejeme pevné zdraví,
spokojenost a životní pohodu.

Věnujme jim tichou vzpomínku.
Bronislava Pavlosková, matrikářka

Zlatou svatbu oslavili manželé
Zdeněk a Anna Paličkovi – blahopřejeme!

Poděkování
Stromy, to je zelený poklad Chráněné
krajinné oblasti Poodří. Jedním z „pamětníků“
dob dávno minulých je i letitá lípa, poskytující
stín čerstvě opravené kapličce sv. Vendelína
v Košatce. Ovšem tak jako potřebují zdravotní
pomoc lidé, tak si ji vyžádal i tento strom. Na
popud obce se úlohy ochotně ujal ing. Radim
Jarošek, pracovník Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR, středisko Ostrava. A myslím, že

se nepletu, když řeknu – také příznivec naší
obce. S jeho významným přispěním proběhlo
odborné ošetření lípy: byly provedeny 4 vazby
kosterních větví, mírné snížení koruny, ořez
suchých větví a ošetření dutiny stromu. Zásah
by měl prodloužit život tomuto krásnému
stromu.
Děkujeme!
J. Chvostek

Oznámení
Změna pracovní doby Obecního úřadu ve Staré Vsi n. O. v době vánočních svátků:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

22. 12. 2014
23. 12. 2014
24. 12. 2014
25. 12. 2014
26. 12. 2014
29. 12. 2014
30. 12. 2014
31. 12. 2014
1. 1. 2015
2. 1. 2015

7.30 – 17.00 hod.
zavřeno
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční
zavřeno
7.30 – 15.30 hod.
zavřeno
Nový rok
zavřeno

Otevírací doba knihovny v době vánočních svátků:
Knihovna bude otevřena do pátku 19. 12. včetně. Otevřeno bude až od pátku 2. 1. 2015.
26
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Pozvánky
Akce TJ Stará Ves n. O.
26. 12. 2014
27. 12. 2014
1. 1. 2015
1. 1. 2015
24. 1. 2015
14. 2. 2015
20. 2. 2015

13 hodin
8 hodin
10,00 hodin
11,00 hodin
14,00 hodin
20,00 hodin
20,00 hodin

Tradiční pouliční turnaj v národní házené
Turnaj ve stolním tenise, mládež, dospělí
Novoroční pochod kolem Staré Vsi
Novoroční jízda cyklistů na Hukvaldy
Maškarní ples s Hopsalínem
Ples sportovců se skupinou MARAS
Florbalový ples se skupinou HEC

Házenkářské turnaje – zimní halové přebory:
10. 1. 2015
17. 1. 2015
14. 2. 2015
15. 2. 2015
28. 2. 2015

8,30 hodin
8,30 hodin
8,30 hodin
8,30 hodin
8,30 hodin

mladší žačky
starší žáci
mladší žáci
starší žačky
muži

Vánoční turnaj ve stolním tenise
Dne 27. 12. 2014 se už potřinácté uskuteční turnaj ve stolním tenise v soutěži
jednotlivců. Turnaj se uskuteční v hale Sokolovny v areálu TJ Stará Ves.
Předpokládaný program:
Kategorie školní mládež do 15 let (neregistrovaní):
Prezence účastníků
7.30 – 8.00 hod.
Soutěž
8.00 – 11.00 hod.
Kategorie dospělí od 16 let – ženy (neregistrované):
Prezence účastníků
8.30 – 9.00 hod.
Soutěž
9.00 – 11.30 hod.
Kategorie dospělí od 16 let – muži (neregistrovaní + registrovaní nad 60 let):
Prezence účastníků
12.30 – 13.00 hod.
Soutěž
13.30 – 20.00 hod.
Za pořadatele Jan Menšík
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Inzerce

Internet pro každého

AKC

2 MĚSÍCE
E

ZDAR
MA!

Měsíčně jen 399,- Kč s DPH
Aktivační poplatek 1,- Kč s DPH

tel.: 558 279 180 | www.nextnet.cz
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Podtlakový aerobní pohybový systém pro

VACUSHAPE
VACU
VA
CUSH
SHAP
APE
E

8:00 – 18:00
12:00 – 16:00
8:00 – 16:00
Dle objednávky

V jiné hodiny možno po předchozí domluvě.

pondělí, středa, pátek
úterý
čtvrtek
sobota

Otevírací doba

a tvarování postavy

Válečkový masážní přístroj k celkové masáži

cílené spalování tuků problémových partií

Přístrojová lymfodrenážní masáž

PRESOTERAPIE
PRES
PR
ESOT
OTER
ERAP
APIE
IE

ROLLETIC
ROLL
RO
LLET
ETIC
IC

Luxura X5 Sli (horizontální solárium)

SOLÁRIUM
SOLÁ
SO
LÁRI
RIUM
UM

KADEŘNICTVÍ
KADE
KA
DEŘN
ŘNIC
ICTV
TVÍÍ Pracujeme s výrobky L´ORÉAL a MATRIX

Nabízíme tyto
y služby:

www.facebook.com/aestudiocz

tel.: +420 732 917 747
www.aestudio.cz

e-mail: info@aestudio.cz

Kostelní 70, Krmelín 793 24

Eva Adámková

PokládkarovnýchašikmýchstƎešníchkrytin
VýrobaamontážklempíƎskýchprvkƽaparapetƽ
MontážstƎešníchoken
NástƎikpƽdníchprostorprotiškƽdcƽm
ZateplenístƎech
Hydroizolace
Stavbapergol
Odvozalikvidaceodpadƽ
Zednicképráce
ZateplenístĢnbudov
MontážplastovýchokenadveƎí
Výrobaamontážokenníchsítíažaluzií
Kompletnídodávkymateriálu

Nemátedostateēnouhotovost?
UmožnímeVámplatbuformousplátek

Zdarmazhotovenícenovénabídky
Tel.:775210970
www.pokryvacstviͲchrastina.wz.cz
chrastinar@seznam.cz
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Ing. Miroslav Matúš - soudní znalec
742 75 Lichnov 264
mobil: +420 608 731 468
email: matusm@tkrlichnov.cz

znalecké posudky pro finanþní úĜad
obvyklá cena nemovitých vČcí pro dČdictví
pĜevody nemovitých vČcí (domy, pozemky)
darovací i kupní smlouvy, vČcná bĜemena

znalecké posudky

Zavolejte a pĜijedu za Vámi.
Volejte Po-Pá: 9:00 - 16:00

www.servis-jistebnik.cz / tel.: 722 300 912
!!! Nová služba: www.onlinedisk.cz !!!

Opravy, þištČní, zabezpeþení, zálohy dat, poradenství.
Tvorba a správa WWW stránek, webhosting, grafické
práce (vizitky aj.) vþ. zprostĜedkování tisku.

SERVIS POýÍTAýģ A NOTEBOOKģ
Jan Fárek – Jistebník

www.staraves.cz

SStaroveský zpravodaj
Renomovaná stavební spoleþnost

Renomovaná stavební spoleþnost s provozovnou v Jistebníku

pĜijme do pracovního pomČru do provozovny v
Jistebníku

pĜijme do pracovního pomČru:

ZEDNÍKY A DċLNÍKY DO
STAVEBNÍCH PROFESÍ

Skladníka
Požadujeme:
aktivní pĜístup k práci, ěP sk.B, zkušenost a praxe s vedením stavebního
provozu a zázemí

ElektrikáĜe

Požadujeme:
aktivní pĜístup k práci, znalosti základních stavebních postupĤ,
þasová flexibilita (práce po celé ýR)
Nabízíme:
nástup ihned,
dlouhodobČ stabilní pracovní zázemí,
základní mzda + prémiové ohodnocení (hodnotíme podle pracovních
výsledkĤ)

Požadujeme:
aktivní pĜístup k práci,vyuþení v oboru + 5 let praxe, ěP sk.B
Nabízíme:
nástup ihned
dlouhodobČ stabilní pracovní zázemí
základní mzda + prémiové ohodnocení ( hodnotíme podle pracovních
výsledkĤ)

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

Obec Stará Vec n. O.

Klidné Vánoce a do roku 2015 mnoho radosti
v osobním i pracovním životě
Vám přejí
Ing. Dalibor Dvořák

Mgr. Jaromír Chvostek

starosta obce

místostarosta obce

© Klein
Klein
n

Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí
a zaměstnanci obecního úřadu

Vydává Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v nákladu 870 kusů. Uzávěrka příštího čísla je 15. března 2015.
Registrováno u MK ČR E 12347. Sazba a tisk © Kleinwächter, Frýdek-Místek.
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Sanatoria Klimkovice vrátily Miroslava Hvozdíka na kurt
Prokazatelné zlepšení zdravotního stavu každého klienta je hlavním cílem Sanatorií Klimkovice, moderních lázní ležících
v krásné přírodě a přitom čtvrthodinku
cesty od centra Ostravy. To je také důvod,
proč klimkovická sanatoria nenabízí skluzavky a vodní gejzíry, ale celou řadu specializovaných terapií cílených na zdravotní
potíže; ty lehčí, i velmi těžké.
Že se ocitne v lázních, si ještě před dvěma lety neuměl představit Miroslav Hvozdík z Ostravy. Celý život sportoval, hrál tenis,
chodil po horách, měl pocit, že v lázních se všichni jen procházejí po kolonádě, popíjejí
vincentku a odpočívají, což pro něj bylo synonymum nudy. Po padesátce ho začal pobolívat kyčelní kloub, během necelého roku se jeho obtíže vystupňovaly tak, že už i těžce
chodil, natož aby běhal po kurtu. Následovala operace a totální endoprotéza kyčelního
kloubu. A deprese, že místo sportu teď bude vysedávat u televize. Byla ovšem zcela zbytečná. „Šlo to ráz na ráz. Už osmý den po operaci mě přímo z nemocnice převezli do
lázní. První týden rehabilitací jsem byl ještě trochu skeptický, ale pak se můj stav lepšil
den ode dne,“ líčí Miroslav Hvozdík.
Lékaři v klimkovických lázních mu předepsali terapie přímo na míru, i s ohledem na
to, že chtěl zase co nejdříve sportovat. Některé dny byl tím pádem po procedurách pořádně utahaný, ale po měsíci odcházel z Klimkovic po svých a s výhledem, že na začátku sezony se zase vrátí na hřiště. Navíc neztratil kontakt s pracovištěm. V lázních měl dostupný
internet a v případě potřeby se za ním jeho kolegové z kanceláře v Ostravě mohli kdykoliv
stavit. Daleko to neměla ani rodina, což pro něj bylo zvláště důležité, protože mladší dceři
je teprve dvanáct let. „Já jsem nemusel z nemocnice cestovat někam přes půl republiky, mí
blízcí mě mohli kdykoliv navštívit a spolupracovníci taky. Dokonce kolega, co je hrozně
na sladké, se pak už sám nabízel, že za mnou zajede s nějakými papíry. Zamiloval si totiž
lázeňskou cukrárnu se zákusky z vlastní výrobny,“ usmívá se Miroslav Hvozdík a trochu
podezírá svého spolupracovníka, že by se mu pravidelné návštěvy klimkovických lázní líbily i v budoucnu. „Jen si bude
muset najít jiný důvod, protože
já už jsem fit!“
Sanatoria Klimkovice
742 84 Klimkovice
www.sanatoria-klimkovice.cz
tel: 556 422 111, 556 422 106
e-mail: recepce@sanklim.cz
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Akce plánované na 1. pololetí 2015
datum

akce

místo

pořadatel

26. 12. 2014 Tradiční pouliční turnaj v národní házené Hala TJ – 13 hod.

TJ Stará Ves

27. 12. 2014 Turnaj ve stolním tenise

TJ

Hala TJ – 8 hod.

1. 1. 2015

Novoroční pochod kolem Staré Vsi 10 hod.

1. ledna

Novoroční jízda cyklistů – 11 hod

Stará Ves - Hukvaldy

TJ

10. ledna

Zimní halový přebor – mladší žačky

Hala TJ – 8.30 hod.

TJ

TJ

14. ledna

Výroční členská schůze

Hasičská zbrojnice

Klub důchodců

17. ledna

Zimní halový přebor – starší žáci

Hala Tj – 8.30 hod.

TJ

20. ledna

Divadelní představení

Ostrava

Klub důchodců

24. ledna

Maškarní ples s Hopsalínem

Hala TJ – 14 hod.

TJ

31. ledna

Lašský bál

Katolický dům,
Stará Bělá

LSPT Ondřejnica

6. února

Divadelní představení

Hasičská zbrojnice

Klub důchodců

14. února

Zimní halový přebor – mladší žáci

Hala TJ – 8.30 hod.

TJ

14. února

Ples sportovců se skupinou MARAS

Hala TJ – 20 hod.

TJ

14. února

Sokolský ples

Kulturní dům Košatka

Sokol Košatka

15. února

Zimní halový přebor – starší žačky

Hala TJ – 8.30 hod.

TJ

17. února

Pochování basy

Hasičská zbrojnice

Klub důchodců

20. února

Florbalový ples se skupinou HEC

Hala TJ – 20 hod.

TJ

28. února

Zimní halový přebor - muži

Hala TJ – 8.30 hod.

TJ

4. března

Tradiční posezení

Hasičská zbrojnice

Klub důchodců

7. března

Jarní večírek

Jídelna základní školy

SRPDŠ

14. března

Maškarní ples

Kulturní dům Košatka

březen

Jarní vycházka

Sokol Košatka
Klub důchodců

8. dubna

Pomlázková zábava

Hasičská zbrojnice

Klub důchodců

23. dubna

Divadelní představení

Ostrava

Klub důchodců

6. května

Posezení s oslavou Dne matek

Hasičská zbrojnice

Klub důchodců,
Obecní úřad

20. května

Zájezd

22. května

Staroveské arkády – koncert
pěveckých sborů

Nádvoří zámku

Festival Poodří
Františka Lýska

23. května

Obecní slavnosti

Areál zámku

Obec Stará Ves
FPFL

3. června

Posezení se škvařením vaječiny

Hasičská zbrojnice

Klub důchodců

červen

Vycházka do okolí

19. června

Folklorní večer na zámku

Nádvoří zámku

FPFL

Klub důchodců

Klub důchodců
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