S
www.staraves.cz

č. 3

Říjen 2014

Vernisáž výstavy „Malovaná matematika“ aneb fraktály kolem nás

Kytarista Pavel Szabo zahajuje výstavu

www.staraves.cz

Úvodní slovo
z Rakové na výměně žáků, podporovali jsme
rovněž významnou měrou spolkovou činnost
a kulturu spojenou s každoroční obecní slavností
nebo pravidelnými výstavami a besedami.
Další rozvoj obce by byl nemožný bez dnes
již platného územního plánu a komplexních
pozemkových úprav. O mnoha dalších věcech
se ani nezmiňuji, protože na to není dostatek
prostoru.
Názory na to, jak řídit obec, se různí.
Podstatné ovšem je, že zastupitelstvo naší obce
ukončilo své 4leté funkční období v hospodaření
s drobným přebytkem, minimálními dluhy
a zvýšením celkového majetku obce. Když si
uvědomíme, že za 4 roky může obec ze svého
rozpočtu investovat cca 20 mil. Kč, tak celková
hodnota realizovaných akcí je mnohonásobně
vyšší.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
ještě jednou touto cestou poděkoval stávajícímu
zastupitelstvu za práci pro naši obec a abych
popřál Vám všem šťastnou ruku v nadcházejících
komunálních volbách na období let 2014 – 2018,
které se budou konat 10. – 11. října 2014.

Vážení spoluobčané,
toto vydání zpravodaje je zvláštní mimo
jiné tím, že vychází v okamžiku, kdy končí 4leté
volební období a přichází čas bilancování, malého
ohlédnutí, ale zejména také čas na poděkování.
Poděkování patří končícím zastupitelům
i členům komisí, kteří každý svým dílem přispěli
k tomu, že se podařilo dokončit největší stavbu
v historii obce, tj. výstavbu kanalizace. Kromě
toho se podařilo stabilizovat sesuv na ulici
Proskovické, ozelenit vybraná místa v obci
i realizovat „vedlejší stavbu“, kterou hradil stát,
tedy protipovodňovou stavební úpravu řeky
Ondřejnice.
Po tomto období, kdy nebyl právě vábný
pohled na rozkopanou obec, jsme přenesli náš
zájem do vylepšení jejího vzhledu. Zaměřili jsme
se na údržbu zeleně, vyspravili jsme kříže kolem
cest, vybudovali zázemí pro cykloturistiku,
opravili kapličku v Košatce. Podařilo se nám
zajistit opravu budov y staré školy, celou
školu moderně dovybavit a při všech velkých
investicích ještě zbylo na stavbu dětského hřiště
a venkovního fitness v parku u sokolovny
i rozšíření zahrady pro MŠ u zámku.
Nezapomněli jsme ani na nehmotné investice. Škola intenzivně spolupracuje s partnery

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Bývávaly časy
•

•

•

stávající budovy školní č. p. 38 dle nákresů
stavitele Josefa Navrátila ze Zábřehu nad
Odrou na nátlak Okresní školní rady
v Moravské Ostravě. Horní část obce
s přístavbou na dolním konci nesouhlasila
a chtěla obec četnými rekursy, ba i stávkou
dětí z horního konce, ku změně usnesení
přiměti. Rozpoutal se nechutný, místy až
osobní boj, který nevedl k valnému cíli.
Stavba školy zadána staviteli Arthuru
Rozhonovi v Moravské Ostravě usnesením
ze dne 13. dubna 1914 za offertní cenu
73.864 K. Se stavbou započato 1. května
1914, avšak pro vypuknutí války práce
v srpnu zastavena a budova dokončena

Rok u 1574 u s t a nov i l tent ý ž Ct ib or
(Syrakovský), že vesničané vrchnosti své
v budoucnosti povozy na jednu toliko míli
dávat, panské ryby však na 2 míle dovážet
povinni býti mají. (Dáno na Staré Vsi
v pátek po památce sv. Jakuba apoštola.)
Pozn.: Svátek sv. Jakuba staršího - 25. 7.
V roku 1784 zřízena v sousedním Petřvaldě
nákladem náboženského fondu lokální fara,
bral farář staroveský odtamtud dosud štolu,
kterou mu tamější rektor vybíral. Později
bral místo štoly 85 zlatých a ještě později 40
zlatých. Okolo roku 1824 placení přestalo.
Zastupitelstvo obce usnesením z 7. srpna
1913 „odhlasovalo přestavbu a přístavbu
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teprv v roce 1918.“
28. října 1924 konána slavnost u lípy
Svobody na oslavu 28. října a 500. výročí
úmrtí Jana Žižky z Trocnova. Žactvo místní
školy předneslo vhodné básně a písně
a význam dne vylíčil správce školy a učitel
Arnošt Neuwirt. Při průvodu účinkovaly
obě místní hudby (Hýlova a Fabiánova).
Toho roku (1924) knihovna nově přečíslena
a chatrné knihy vyřazeny. Také zakoupena
nová knihovní skříň od stolaře Ševčíka
z Petřvaldu za 1.150 Kč. Knihovna čítala
515 svazků, čtenářů měla 47 a přečteno
727 svazků.
V roku 1934 a dalších vybírány tyto obecní
dávky: dávka z piva, z lihovin, dávka za

•

zvěropolicejní prohlídku dobytka a masa, ze
zábav, ze hry v karty, ze psů, novostaveb na
elektrizaci obce, z používaných místností,
z úředních výkonů, z návěstí, z přírůstu
hodnoty nemovitostí, přirážka 25 % na
státní všeobecnou daň z vína.
V podzimním období (roku 1934) postavena
nová železná lávka s dřevěným výkladem na
dolním konci obce přes řeku Ondřejnici
u domku č. 125 ná k ladem 6.500 Kč.
Železnou konstrukci dodaly Vítkovické
železárny za obnos 5.028 Kč, dubovou
vozovku stolař R. Šlejter za obnos 1.085 Kč
a zbytek obnosu stál dovoz a stavba.
Mgr. Jaromír Chvostek

Zpravodajství ze zámku
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ZO schválilo hospodaření obce za r. 2013 vč.
zprávy auditora (bez výhrad).
Příjmy celkem
40.126.136,08 Kč
Výdaje celkem
28.306.065,17 Kč
Saldo příjmů a výdajů
11.820.070,91 Kč
Financování
-11.820.070,91 Kč
ZO vzalo na vědomí závěrečný účet SMOPO
za rok 2013 (SMOPO je investorem stavby
kanalizace Fryčovic a Hukvald).
ZO schvá li lo podá ní žádosti o gra nt
z Norských fondů 2009 - 2014 na akci „Zámek
ve Staré Vsi n. O. – stavební úpravy střechy
a nástavba věže“ (předpokládaná cena 13 mil.
Kč, dotace 85 %).
ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2014 o místním poplatku za nakládání
s komunálním odpadem. Cena zůstává.
660,- Kč/osobu a rok.
Starosta informoval ZO o aktuálním dění
(nabyl platnosti Územní plán obce, dokončeny
komplexní pozemkové úpravy, probíhá
rekonstrukce 6 křížů a kapličky v Košatce,
opravy místních komunikací, oprava hasičské
zbrojnice v Košatce, pořízeny nové židle do
smuteční síně, v parku dětské hřiště, oprava
školy, oprava ostění v zámku).
RO schválila účetní závěrku a návrh na
rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
Stará Ves n. O. za r. 2013.
RO povolila ACK Stará Ves n. O. konání
11. ročníku cyklistického závodu nad zámkem
24. 8. 2014, rozhodla o bezplatném zapůjčení
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obecního mobiliáře.
RO rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
na zakázku Projektová dokumentace DUR pro
stavbu „Stará Ves n. O., odkanalizování obce
II. etapa“ ve prospěch firmy KONEKO spol.
s.r.o., Ostrava, cena 1.450 tis. Kč bez DPH.
RO na základě výsledku elektronické aukce
rozhodla pro r. 2015 o uzavření smlouvy na
dodávky plynu s firmou Pragoplyn a.s., Praha
1, a o dodávkách elektřiny s firmou ČEZ Prodej
s.r.o., Praha 4 a Amper Market, a.s., Praha 4.
RO schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o dílo s ing. M. Pastrňákovou na administraci
projektu „Stabilizace sesuvu nad pravým
břehem Ondřejnice“.
RO schválila uzavření nájemní smlouvy na
dočasné zajištění bytových potřeb u osob
sociálně potřebných – p. Vladimíra Tichého
a p. Jana Merty.
RO rozhodla u stavby „Zateplení a výměna
oken ZŠ a MŠ“ o zadání technického dozoru
firmě ing. O. Měchura, Lučina, a autorského
dozoru firmě INPROS F.-M.
ZO schválilo odkup pozemků pod komunikacemi do majetku obce – ulice Sportovní
a cyklostezka Stará Ves – Brušperk, za cenu
podle znaleckých posudků.
RO schválila používání závěsného odznaku
členkou ZO ing. Petrou Chvostkovou.
Mgr. Jaromír Chvostek
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Fotohistorie

Vážení spoluobčané, milí čtenáři. V osmém
vydání seriálu Fotohistorie bych se rád věnoval
fotografii pošty pořízené v období první republiky.
V současné době chápeme poštu jako
samozřejmost. Ne vždy tomu ale tak bylo.
Schválně, zkuste hádat, jak dlouho již můžeme
využívat v naší obci poštovních služeb? Ač nám
může připadat, že zde pošta byla odjakživa,
teprve letos v říjnu oslaví 95 let od začátku svého
působení ve Staré Vsi.
Nápad, či požadavek, zřídit u nás v obci
poštovní úřad, se dá vysledovat k době vzniku
Československé republiky po konci první
světové války. Ačkoliv mělo obecní zastupitelstvo
eminentní zájem o zřízení poštovního úřadu,
poštovní ředitelství v Opavě bylo jiného názoru [1].
Až po letech vleklých jednání nabídlo poštovní
ředitelství roku 1928 kompromis, a to zřídit
v obci poštovní sběrnu na zkoušku po dobu
jednoho roku. Pokud se ukáže na statistice
prodeje poštovních známek a počtu podaných
zásilek, že je obec schopna si udržet poštovního
úředníka, dostane poštu ihned. Poštovní sběrna
byla nakonec zřízena 1. 10. 1929 (o více než rok
později, než bylo plánováno, [2]). Vedením sběrny
byl pověřen pan Alois Růža.
Už o rok dříve bylo apelováno na občany,
např. v časopisu Nové cesty, aby veškerou poštu,
zasílání peněz, balíků a koupi všech známek
obstarávali občané u místní poštovní sběrny [3].
Ještě před jejím vznikem byli občané nuceni

chodívat na poštu do Brušperku či Jistebníku
(kam byla střídavě naše obec před vznikem sběrny
přidělena), případně využívali ostravských pošt
při cestách za zaměstnáním. Po vzniku poštovní
sběrny ve Staré Vsi bylo využívání poštovních
úřadů v jiných obcích pochopitelně nežádoucí.
Jako doručovací adresa se ale stále uváděla pošta
Jistebník n. Odrou.
Cílem obce bylo ovšem zřídit plně funkční
poštovní úřad i s telefonem. I když se nakonec
jeden rok na zkoušku protáhl na roky tři, byl
poštovní úřad zřízen 1. 11. 1932. Tímto zanikla
funkce poštovní sběrny a vše na sebe převzal
poštovní úřad. Ale nic nebylo zadarmo. Aby obec
docílila vybudování poštovního úřadu, zavázala
se poštovnímu eráru hradit po 10 let věcný náklad
(provozní náklady mimo mezd) poštovního
úřadu a rovněž zakoupit pro úřadovnu veškerý
inventář [4].
Na přiložené fotografii [5] můžeme vidět
dnešní Zámeckou ulici i s budovou č. 202, ve které
byla, a dnes také je, pošta umístěna. Přesný rok
fotografie nebylo možno zjistit, na zadní straně
je pouze tužkou napsáno „1. máj“. Podle povozů
v průvodu a podle toho, že na budově není vidět
žádný nápis napovídající, že se uvnitř nachází
pošta, můžeme odhadovat původ fotografie
mezi lety 1920-1930. Při zvětšení fotografie si lze
všimnout sochy pana prezidenta Masaryka, která
byla odhalena 30. září 1928. Tím jsme schopni
zpřesnit datum pořízení této fotografie mezi
3
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roky 1928-1930, případně možná ještě přesněji na
1. května 1929. V té době byla část budovy
využívána jako obecní byty, bydlívali zde také
učitelé. Nalevo od budovy pošty je vidět kus
stodoly, která patřila k domku na č. 12 (bývalá
stará škola). V pozadí napravo můžeme vidět
budovu zámku, ještě s původní barokní cibulovou
věží. A v popředí napravo od cesty je vidět plot
kolem „blejchu“, jak se nazývala část mlýnského
náhonu, který vedl od hasičárny podél cesty
a vléval se zpět do řeky před mostem u hospody
U Neuwirta.
Na druhém obrázku si můžete prohlédnout
otisk originálních razítek pošty z roku 1932 [6].
V současné době je trend poštovní úřady spíše
rušit, než zřizovat. To se týká zejména menších
obcí. Věřme a přičiňme se o to, aby naše pošta

oslavila také 100 let od počátku svého působení
ve Staré Vsi.
RNDr. Michal Janošek, Ph.D.
Kontakt: Michal Janošek, tel.: 777 81 55 69,
email.: michal.janosek@gmail.com
Zdroje:
[1] Chvostek Vojtěch: Nové cesty, Pokrokový
měsíčník. Ročník 1., č. 1., Stará Ves n. Ondř., 1928.
[2] Chvostek Vojtěch: Nové cesty, Pokrokový
měsíčník. Ročník 2., č. 9., Stará Ves n. Ondř., 1929.
[3] Chvostek Vojtěch: Nové cesty, Pokrokový
měsíčník. Ročník 2., č. 7., Stará Ves n. Ondř., 1928.
[4] Pamětní kniha Staré Vsi n. O. - 1. díl (19211958), str. 150. SOkA F-M.
[5] Archiv paní V. Závidčákové (B. Stuchlá).
[6] Poštovní muzeum, Praha.

Před 70 lety padaly ve Staré Vsi bomby
jsme utíkali do sklepa obytného stavení. O dva
roky starší sestřenice Danuška utíkala okolo
stodoly a šlehy tlakové vlny zanechaly stopy na
jejích rukou.
Když hluk ustal, vyšli jsme ze sklepa. To
už všichni dospělí okolo věděli, že v Březinách,
v Trní a na polích padaly bomby. Bohužel
jich několik zasáhlo domky v okolí dnešní
Myslivny. Jména na pomníku obětí 2. světové
války stojícího pod školou u pošty nám dodnes
připomínají tu hrůzostrašnou událost. Zahynuli
zde Anežka Kelnerová s dcerou Aničkou, paní
Jana Novobilská s vnučkou Martou Cigánkovou
a pan Miroslav Kuča.
Lidé z dolního konce Staré Vsi spěchali na
místo katastrofy. Přispěchala i moje maminka
a oddechla si, když zjistila, že jsme živé a zdravé.
Vrátily jsme se domů a čekaly na tatínka, který
v té době pracoval ve stavební firmě bratří
Špačků sídlící v domě za ostravskou radnicí.
Prostřednictvím zpráv z rozhlasu i ústních

Psal se rok 1944, 29. srpna byl krásný letní
den. Muži byli v práci – na šichtě většinou ve
Vítkovických železárnách, ženy připravovaly
oběd a staraly se o hospodářství a domácnost,
zemědělci pracovali s koňskými potahy na svých
polích a děti si užívaly poslední prázdninové dny.
Se svou sestřenicí Danou jsme trávily
prázdniny u babičky Hranické na horním konci
obce v domku č.p. 76. Hrály jsme si venku za
stodolou, až nás vyrušil zvuk letadel. To letka
bombardérů mířila směrem od Trnávky na
Ostravu. Na takové přelety letadel v době války
jsme si jako děti už zvykly a často jsme letecké
roje počítaly, jak se vysoko na obloze ve slunci
lesknou. Nic netušící jsme si užívaly prázdnin.
Kam letadla mířila tentokrát a čí piloti je
řídili i to, proč padaly bomby i ve Staré Vsi, to
necháme na posouzení vojenským historikům.
Naši bezstarostnou hru náhle ukončil
hrozivý rachot a hluk a tlakové vzdušné vlny.
Strýc Josef mne uchopil za ruku a přes stodolu
4
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pracích v sídle firmy a v okolí a pak se teprve,
umouněný a unavený, vydal pěšky z Ostravy
domů. A tak se nakonec oboustranné obavy
o život proměnily v neskonalou radost.
Události těchto dnů se mi hluboce vryly do
paměti a dodnes zvuk sirén ve mně vyvolává
jakousi fobii a připomíná jejich válečný signál.
Vidět na vlastní oči padat bomby je zážitek,
na který se nezapomíná.

podání se k nám donesla zpráva, že Ostrava byla
bombardováním značně zasažena. Naše starost
o tatínka byla ještě větší, když jsme se dověděly,
že byl zasažen jeden z největších protiletadlových
krytů v Ostravě u radnice. Honily se nám hlavou
nejčernější myšlenky.
Ty se rozptýlily až večer, když se konečně
ve dveřích objevil tatínek. V zasaženém
ostravském krytu naštěstí nebyl, ale zachránil se
ve sklepním krytu rodinné vily stavební firmy. Po
bombardování pak pomáhal při zabezpečovacích

Vzpomíná Alena Ševčíková

Památky opět ožily
Úcta k tradicím a památkám dávné historie
by měla patřit k samozřejmostem v dnešní
komerční době se záplavou prefabrikátů
a sádrových imitací. V tomto duchu proběhly
v naší obci – možná trochu stranou obecného
zájmu – 2 akce, podpořené finančně z grantových fondů.
Během prázdnin si někteří návštěvníci
zámku všimli stavebního ruchu v 1. zámeckém
patře, pro zájemce o knihovnu (a zejména pro
naštěstí trpělivou vedoucí knihovny Michaelu
Daňkovou – díky!) nastaly krušné chvilky.
Pracovníci fi rmy MgA. Jakuba Gajdy se pod
odborným vedením Národního památkového
ústavu v Ostravě pustili do obnovy jedné
z největších cenností naší prvořadé historické
památky – kamenných ostění. V tomto
patře, za panování rodu Syrakovských patře
nejhonosnějším, jsou zdobné prvky dveřních
otvorů bohatě zdobeny a členěny, i když
za předešlých století (od 50. let 20. století
v rámci využití pro potřeby školy a mateřské
školky) byly kamenné prvky mnohokrát
přema lovány nejrůznějšími ma lířský mi
nátěry. Záměrem restaurování bylo dostat
se na pokud možno zá k ladovou vrst v u,
která – navzdory často mylným představám
– bývala v původní podobě také zdobena
kolorováním. Tento restaurátorský zásah byl
v podstatě dokončením záchrany kamenných
prvků interiéru po první etapě a v návaznosti
na záchranu a obnovu erbů na arkádách
provedených sgrafitovou technikou (2010).

Slavnost s názvem Poděkování za dary
země, jejíž zakončení proběhlo u kostela
sv. Jana Křtitele 14. 9. za účasti delegace
partnerské polské Lipowe, uzavřela druhý
projekt na záchranu kulturního dědictví,
k němuž bezesporu patří i drobné církevní
stavby. Náplní projektu byla generá lní
oprava kapličky sv. Vendelína v Košatce
5
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Pro oba projekty, každý za téměř půl milionu
korun, se podařilo zajistit spolufinancování.
V prvním případě je novodobým donátorem
Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím
Magistrátu města Ostravy, v druhém případě
Evropský fond pro regionální rozvoj Překračujeme hranice, CZ – PL 2007-2013 Tedy
– věřme, že vše dopadne dobře, protože pro zdar
tohoto díla nás ještě čeká patřičný administrativní
proces.

a odborné restaurování 6 vybraných křížů
v obci. Domácí stavební firma ing. Tomáše
Šuláka odevzdala krásné dílo, slavnostně
předané do užívání vysvěcením kapličky 31.
srpna. Zásluhou místního kamenictví pana
Vítězslava Orla „září novotou“ hřbitovní kříž
u staroveského kostela, „Vydličkův“ kříž u fary,
kříže Rosalie Lednické a manželů Sýkorových
na ulici Brušperské, Chvostkův kříž a kříž Žofie
Gazdové v Košatce. S popisem restaurovaných
křížů se zájemci mohou seznámit v drobné
brožurce, vydané u této příležitosti (je možno
vyzvednout na obecním úřadu).

Mgr. Jaromír Chvostek

Vodohospodářská studie a nový „Košatecký“ most
IV. - prodloužení a případně i zvýšení
pravobřežní ochranné hráze Lubiny v obci
Košatka a její zavázání do tělesa silnice (toto
lze provést až po vybudování nového mostu).
V. – vybudování podélné ochranné hráze
mezi zástavbou Malé Košatky a Lubinou a za
zástavbou MK směrem k Ondřejnici.
VI. - snížení terénu mezi korytem Lubiny
a silnicí.
Pro každou variantu byla zhodnocena
změna výšky povodňových hladin v šesti,
na obrázku uvedených, bodech. Zpracovatel
studie zhodnotil možné variant y řešení
protipovodňové ochrany Košatky a učinil
následující závěry:
Zásadním opatřením na ochranu Košatky
proti velkým vodám je vybudování nového
bezpilířového mostu přes řeku Lubinu.
V současném stavu může dojít při stoletém
průtoku ke vzdutí hladiny až o 50 cm. Po
vybudování nového mostu je jisté, že nedojde
ke vzedmutí hladiny o 50 cm, ale je velmi
reálný předpoklad, že naopak hladina poklesne
až o 10 cm. Při tomto poklesu hladiny by
pravděpodobně nebylo nutné prodlužovat
levoboční protipovodňovou hráz k Sakroveské
cestě.
Pro další účinnou ochranu Malé Košatky
by bylo potřebné vybudovat soubor všech

Z podnětu RO Stará Ves n. O. bylo Správou
povodí Odry zadáno Doc. Ing. Aleši Havlíkovi,
CSc., vypracování studie na protipovodňová
opatření s názvem „Lubina, Košatka nad Odrou
– studie protipovodňových opatření s vazbou
na povodňovou ochranu“.
Podkladem pro zpracování studie byl
digitální model terénu zpracovaný na základě
fotogrammetrického vyhodnocení leteckých
snímků, dále zaměření příčných profilů Lubiny,
Odry, Ondřejnice a drobného přítoku mezi
Ondřejnicí a Lubinou a nejnovější hydrologické
podk lady (ČHMÚ 2013). Byla provedena
simulace povodňových průtoků v území na
soutoku tří řek – Lubiny, Ondřejnice a Odry.
Pro ochranu Košatky byla navržena
a modelováním zhodnocena následující
opatření - viz obrázek níže:
I. - prodloužení stávající ochranné hráze
mezi lubinským mostem a Sakroveckou
cestou (při 100leté vodě protéká voda mezi
Sakroveckou cestou a levobřežným valem, přes
pole na rozhraní Malé a Velké Košatky, zhruba
do prostoru za restauraci Odra a volnočasový
areál).
II. – rekonstrukce silničního mostu přes
Lubinu.
III. – snížení nivelety silnice vedoucí
z Košatky do Staré Vsi n. O. (u křížku).
6
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kteří této výstavbě mostu brání. Hlavními
argumenty oponentů výstavby nového mostu
jsou především obavy z navýšení dopravního
provozu přes Košatku. Podle mého názoru
je tento provoz již navýšen a o to větší riziko
podstupují všichni, kteří musí přejít - či přejet
- starý most. Jsem přesvědčen, že výstavba
nového mostu je „veřejně prospěšnou stavbou“
a v tomto duchu by mělo probíhat další správní
řízení.

dalších v ýše uvedených opatření, jejichž
celková cena (odhadem kolem 25 milionů Kč)
je vzhledem k počtu ochráněných obytných
budov neekonomická. Ochranu Malé Košatky
je proto doporučeno řešit individuálně pro
jednotlivá obydlí.
V roce 2007 bylo zahájeno řízení o územním
rozhodnutí pro výstavbu nového mostu. Takže
máme sedmileté výročí trvání tohoto řízení
bohužel výsledek je v nedohlednu. Občané,
kteří jsou pravidelně postihováni záplavami
(viz rok 2010) by měli poděkovat jedincům,

Ing. Miroslav Solar, předseda osadního výboru
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Petr Bezruč v Košatce (2. část)
vlnkách Odry. Tak oslavil stařeček den svých 80.
narozenin; unikl všem oslavám a mohl se těšit
z projevů oddanosti těch, kdož prostým
způsobem mu dávali najevo svou úctu a lásku.
A stařeček rozdával úsměvy na všechny strany.
I té strakaté kočce, jež bývala častým hostem
v jeho světničce, věnoval pozornost a vždy před
odchodem na zahradu k Odře ji pohladil. To
je náš Petr Bezruč, člověk zlatého srdce, který
zahrnuje milou pozorností vše, co je v jeho
blízkosti.
A zas ho vidím, jak sedí u stolu a v šumu
společnosti, s očima přimhouřenýma, ale
vnímaným sluchem sleduje pozorně hovor
a svým typickým „no bať“, „no ovšem“, „ni“, buď
souhlasí, nebo oponuje. A stařeček bývá pevný
ve svých rozhodnutích a nerad je mění.
Z mysli se vynořuje nová vzpomínka,
tentokrát méně radostná. To na procházce
kolem Odry směrem k Petřvaldíku se mi jednou
nepodařilo najít pěkný kamenec ke koupání.
Všude v ysoké břehy odpíraly stařečkovi
osvěžující koupel; a slunko přímo nemilosrdně
pálilo a zalévalo tělo potem. Vrátili jsme se
s nepořízenou. Na zpáteční cestě jsme se stavili
u stavidla v jistebnickém rybníku. Už cestou
jsem pozoroval na stařečkovi únavu, a proto i
náš hovor často umlkal. Když stařeček svlékl
kabát, viděl jsem, že má košili potem úplně
promočenou. Svlékl ji také a jen v kalhotech
si sedl na betonové stavidlo, zatím co já jsem
starostlivě mával jeho propocenou košilí, aby
uschla. Přece se aspoň tady stařeček vykoupal.
Netrvalo to však dlouho a byl hotov. I to svědčilo
o tom, že nebyl s koupelí spokojen. Oblékl si
jen kalhoty a kabát a mokrou košili nechal na
starosti mně. Snad to udělal úmyslně, aby mně
připomínala můj nezdar a stařečkovo utrpení,
které mu způsobil tento náš nepodařený
„výplaz“. Po staré hrázi vraceli jsme se do
Košatky, stařeček si cestou úzkostlivě zapínal
kabát, aby nebudil pozornost, maje obnaženou
hruď. Večer jsem se mu znovu omlouval
a stařeček – odpustil. Ale na zpáteční cestě
domů mi zněla jako výčitka jeho slova, která
pronesl před koupáním v rybníce: „Musím
složit své kostečky, aby si trochu odpočaly“.

(Vzpomínky Josefa Vavrečky na pobyt
Petra Bezruče v Košatce v roce 1947 –
dokončení ze Staroveského zpravodaje
č. 2/2014).
A přišel den 15. září, den Bezručových
80. narozenin. Petra Bezruče navštívilo tehdy
v Košatce skutečně jen málo hostů a já jsem
projevil přání, aby Petr Bezruč opět navštívil
Jistebník. Když dal básník k tomu svůj souhlas,
bez velkých příprav jsme nasedli do auta
a vydali se na cestu do Jistebníka. První zastávka
byla u nás. Manželka samozřejmě přichystala
pohoštění, obložené chlebíčky, víno, ale stařeček
po slavnostním obědě v den svých narozenin
byl syt a odmítnul každé pohoštění. Ale aby
hostitelku neurazil, vyžádal si černé „kafejisko“
a k tomu si vzal jeden chlebíček. Mimo běžné
věci všedního života, o rodině a dětech, rozpředl
se hovor i o Boženě Němcové. Jeho posudek,
shodný se slovy v básni Labutinka, zněl: Kdo je
bez viny, nechť hodí po ní kamenem. Moji dva
kluci a dcerka zvědavě ovšem připoslouchávali
naší srdečné besedě. Když mu pak malá Janka
přinesla k narozeninám kytičku a chtěla
pronést skromné přáníčko, jediné, co přešlo
přes její rty, bylo oslovení „pane řediteli“. Ale
pan ředitel porozuměl, vzal kytičku z rukou
uplakané gratulantky a za nevyslovené, ale jistě
upřímné přání ji odměnil pěknou pusou (měla
teprve čtyři roky). Mezi tím přišel také zástupce
tehdejší místní osvětové rady Vilém Hýl
a osobně odevzdal Petru Bezručovi přání
MRO v Jistebníku. Ještě rozloučení a historická
chvilka v mém životě skončila. Malá Janka
mu dala na rozloučenou opět sladkou pusu a
Jirkovi stařeček znovu připomněl, aby se rád
učil botanice. Na památku pak vepsal do naší
rodinné kroniky tyto verše:
Košatka je jak děvucha
naša, líbezná a sladká,
nemožu ji zapomenout,
dost ta radost byla krátká.
Petr Bezruč
Ty verše snad prozrazují, že básník byl u nás
spokojen a že tu našel žádoucí klid a oddech.
Zbytek dne po příjezdu z Jistebníka věnoval
stařeček oblíbenému koupání v chladných
8
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svém výroku. Netušila ovšem, že mluví s Petrem
Bezručem, který takovým způsobem zkoušel
povahu a názory našich lidí.
Večer mi pak vypravoval o statečné trafikantce i o tom, jak „to dostal“ a přirovnal
svůj zážitek v jistebnické trafice k tomu, co
se jednou stalo hrabyňskému panu faráři
Böhmovi, rodáku ze Studénky, jehož památku
uctil Petr Bezruč v básni Hrabyň. Jednou, bylo
to v neděli, před hrubou, chystal se pan farář
Böhm v sakristii k oblékání mešních rouch.
I v ten den – jako jindy – přišel do kostela ve
vysokých botách. Když svlékl kabát a zůstal jen
ve vestě, nikdo by v něm nepoznal duchovní
osobu. Bylo mu nápadné hrobové ticho v kostele
v době, kdy jindy šuměl už hovorem věřících.
Jak byl ve vestě, vyběhl z kostela, aby zjistil
příčinu. Na prostranství před kostelem stál
shluk lidí kolem komediantských bud. Teď už
věděl, kolik uhodilo. Zapomněv na svůj ústroj,
rozběhl se v tato místa, aby ztrestal hlavního
viníka. Uprostřed davu stála žena, v níž tušil
principálku kočující společnosti. Obořil se na
ni, že odvádí věřící od náboženských úkonů,
a vykázal ji z toho místa. Nenadál se však tak
stručné odpovědi. Byl to obyčejný políček, který
nečekaně přilehl na líce překvapeného pana
faráře Böhma. Stačil prý jen říci: „To jsem to
dostal“. A téhož výroku užil nyní i Petr Bezruč
o své prohře v jistebnické trafice. Ale tato prohra
ho nepokořovala, neboť ho přesvědčila o tom,
že náš lid je strážcem čistoty rodného jazyka.
Mnohé skazky o Petru Bezručovi zapadají
v zapomenutí, mnohé nabý vají různého
zabarvení. Těchto několik mých vzpomínek na
Petra Bezruče přináším jako skromnou kytičku
k jeho 90. narozeninám.
Milan Hrabovský

A k pocitu zklamání z nepodařené vycházky
družily se i obavy, aby stařeček neonemocněl.
Ale to se bohudík nestalo. Toho večera jsem
pak spěchal do schůze MNV, v níž bylo také
rozhodnuto pojmenovat nádražní osadu na
osadu Petra Bezruče.
Několik obrázků z básníkových setkání
a hovorů s našimi lidmi ještě více osvětlí
a přiblíží jeho povahu. Jednou si stařeček
vyšel na procházku do polí mezi Košatkou
a řekou Lubinou. Na jednom poli spatřil
děvuchu vyšší postavy, která se patrně namáhala
zvednout něco těžkého. Nebyl by to Petr
Bezruč, aby nepřispěchal k neznámé děvčici
a ochotně jí nepomohl. Byl to pytel s nakopanými
bramborami. A tak svorně, každý v jedné ruce,
nesli brambory až k vesnici. Večer si mi pak
postěžoval, že ho bolí ruka. Musela to být
pravda, neboť přes jeho rty málokdy přešel stesk
na nějakou bolest.
Veselá skazka koluje v Jistebníku o básníkově návštěvě v trafice, v níž tenkrát prodávala
paní Klímková. Žena nižší postavy, ale rázné
povahy. Když Petr Bezruč zavítal do Jistebníka,
stavoval se se svými kartečkami na poště
a někdy zašel i k holiči. A tak se jednou zastavil
i v trafice paní Klímkové (přímo naproti
železničnímu přejezdu vedle prodejny Jednoty),
aby se zásobil marečkami. Když vstoupil
dovnitř, dostalo se mu na jeho pozdrav zdvořilé
odpovědi. Na otázku, co si přeje, odpověděl
skromně, že chce marečky. Ale se špatnou se
potázal. „My sme v republice a prodavamy
enem znamky a žadne marečky“, pustila se do
něho rezolutně paní Klímková. Nepomohlo
ujišťování básníkovo, že čtyřicet roků byl na
poště a „dycky prodával enem marky“. Ale to
nijak nezmírnilo rozhořčení matčino, trvala na

Neodešli, jen nás předešli – vzpomínka třetí
Libuše Geprtová
Mezi těmi, kteří nás „předešli“ a na onom
světě nám drží místo, je bohužel i herečka Libuše
Geprtová. Měla ráda podzim, byl pro ni jako pro
jiné jaro. Asi to bylo tím, že na podzim začíná v
divadlech nová sezona, tedy jakési herecké jaro.
A taky měla ráda svého tatínka, na kterého často

vzpomínala. Do myslí, a také srdcí diváků se
Líba, rodačka z Kutné Hory, zapsala zejména
rolí Viktorky v televizní adaptaci Babičky.
Černovlasá, energická, jak se říká „od rány“, ale
také pečlivá, se smyslem pro humor. Málo se ví,
že začínala jako učitelka na základní škole, poté
9
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z Dolní Bečvy, byla před časem také hostem
pořadu Život je, když…, který jsem uváděl na
staroveském zámku. Při setkáních jsme s Líbou
probrali všechno možné, mimo jiné i její dlouhou
cestu za bratrem, dvojčetem, do Jihoafrické
republiky, kam emigroval. Vydala se za ním
nedlouho předtím, než „nás předešla“. Když
se vrátila, byla trochu zklamaná, asi si setkání
s bratrem po letech představovala trochu jinak.
K návštěvě se pak už nevracela.
Jak už jsem uvedl, Líba Geprtová byla pečlivá.
Na vysílání chodila perfektně připravená, pilovala
každé slovíčko, prostě profesionál, kterých už
bohužel ubývá. Milovala svého syna Sváťu, v jehož
náručí odešla z tohoto světa. Byla šťastná, když
jí v Divadle Bez zábradlí nabídli roli v muzikálu
Cikáni jdou do nebe. Divadlo zbožňovala a po
odchodu z Divadla Na Zábradlí moc příležitostí
na prknech, o kterých se tvrdí, že znamenají
svět, neměla. Proto ta radost z nabídky divadla,
které bylo, jak praví jeho název, bez zábradlí. Ta
radost taky netrvala dlouho. Jednu sobotu měla
být opět hostem Slámova Toboganu. Chystal jsem
se za ní, ale něco mi do toho „vlezlo“, a tak jsem
jí zavolal, že nemůžu přijít. „Taky tam nebudu“,
řekla mi. „Včera po představení „Cikánů“
jsem zkolabovala.“ Jak se později ukázalo, vše
bylo vážnější, než se zdálo. Pobývala v hospicu
v Praze Bohnicích, nechtěla, aby za ní někdo
jezdil. Kdykoliv jsme si telefonovali, byla plná
optimismu, věřila, že nemoc překoná stejně, jako
překonávala ostatní životní překážky. Bohužel,
opak byl pravdou. „Předešla“ nás před devíti lety,
v necelých 64 letech. Bylo to na podzim, v ročním
období, které měla tak ráda.

se dala k divadlu a byla mimo jiné v angažmá
i v Českém Těšíně. Nejdéle, přes 30 let, prožila
v Divadle Na Zábradlí.
Našemu setkání dopomohl, aniž by to tušil,
Vlastimil Brodský. Měl být jedním z hostů pořadu,
který jsem připravoval v Českém rozhlase na
stanici Praha – dnes bůhví proč Dvojka. Jmenoval
se „Co v rozhlase mám rád, aneb Splněná přání“.
„Bróďa“ se omluvil, ale o tom více až jindy, třeba
v prosincovém zpravodaji. Bylo třeba sehnat
rychle náhradu a pomohla mi Zuzana Maléřová.
Spisovatelka, scénáristka, bývalá tisková mluvčí
činohry pražského Národního divadla. S Libuší
Geprtovou se dobře znala, dala mi její telefon
a tak začala spolupráce. Jak se říká, našli jsme
spolu společnou řeč a zrodilo se přátelství.
Bohužel, ne příliš dlouhé. Ale přesto jsme stačili
připravit několik pokračování už zmíněného
pořadu, párkrát byla hostem mých sobotních
Dobrých jiter. V rozhlasovém Toboganu, který
ještě uváděl Tomáš Sláma (také už nás „předešel“),
jsme spolu s Líbou, s Jirkou Lábusem a Oldřichem
Kaiserem křtili knížku už zmíněné Zuzany
Maléřové. Jen připomenu, že Zuzana, rodačka

Radoslav Mácha

Zprávy ze staroveské školy - září 2014
Na klid loňských prázdnin jsme museli letos
rychle zapomenout.
Počátek července: přípravná schůzka s vítěznou firmou Omlux a první přípravné práce na
dlouho očekávanou výměnu oken a zateplení staré
školy.
Druhý týden srpna: dva kamiony a parta pěti
snědých chlapců začíná skládat okna do školního
dvora. My jsme předtím zabalili, pokud možno

prachotěsně, veškerou audiovizuální techniku,
nábytek v celé budově sestěhovali k sobě, co nejdál
od oken, a vše zakryli malířskými plachtami
a zalepili, aby průvan všechny plachty nestrhnul.
A začalo vysazení oken a trhání starých okenních
rámů. Proč se při tom trhaly také plachty kryjící
nábytek a police na opačných stranách místností,
jsem nepochopil. Problém se provalil s prvními
pracemi na špaletách a parapetech. Výměna první
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party a opravy nekvalitní práce druhou partou.
Zvyšuje se počet dohledů, schůzek, kontrolních dnů,
zápisů a připomínek a celý proces začíná drhnout,
je nahrazen vedoucí stavby.
Na fasádu zatím nastupuje místní firma MertaŠimečka a tam to frčí.
V druhém týdnu září se konečně vedení školy
dostává do svých kanceláří a ke svým složkám,
zabaleným ve skříních! Dohodnutý termín 15.
září pro předání vnitřků je za námi a konec v nedohlednu. Školní družina „kočuje“, Hvězdičky jsou
ve Starovjáčku nad zámkem a Sluníčka zabrala
výtvarnu a gymnastický sál. Nervozita a únava
rostou …
Přejděme k věcem „normálním“, „běžným“:
Vážení přátelé, zdravím vás na počátku
školního roku 2014-2015.
Celkem máme ve škole 212 žáků: 118 na
I. stupni a 94 na II. stupni. Už druhý rok máme
v každém ročníku jen po jedné třídě. Zato
mateřinka praská ve švech s maximální kapacitou
90 dětí ve čtyřech odděleních.
Prázdniny jsou minulostí, a co je před námi?
V I. ročníku jsme spolu s panem starostou
Dvořákem, paní zástupkyní Kunzovou a panem
farářem Strakem přivítali 22 prvňáčků. Jejich
rodiče si tento slavnostní okamžik nenechali ujít
a do třídy se tak někteří nevešli. A vítali jsme u nás
hned několikrát. Prvňáčky, pak u nás ve školce
nové kamarády předškoláky z oddělení Sluníček
a Hvězdiček, nad zámkem pak mladší Berušky
a Broučky a samozřejmě všechny žáky, kteří se
vrátili po prázdninách.
V naší škole jsou pro žáky oddělení základní
umělecké školy, která zajišťuje odborné vedení
pěveckého sboru, hlasovou výchovu a hru na
klávesové, strunné a dechové nástroje. Pan učitel
Habernál momentálně také „kočuje“, ale vše se jistě
brzy v dobré obrátí…
A my se budeme snažit dále zkvalitňovat
služby. Bude připravena školní družina, školní
jídelna, zajistíme pitný režim a od středy 3. září už
funguje obchůdek s čerstvým pečivem.
Třída
1. A
2. A
3. A
4. A
5. A
Asistenti
Bez třídnictví

Budeme se věnovat žákům nadaným,
připravovat je na soutěže a olympiády, žáci
se budou učit pracovat na počítačích, setkají se
s internetem, nabídneme také mimoškolní činnosti
– zájmové kroužky vlastní i s externími pracovníky,
máme také školní knihovnu, kde si lze půjčit
nějakou krásnou knížku. Stranou nezůstanou ani
žáci s problémy učení, pro děti s tělesným
postižením jsou připraveny asistentky J. Dorotíková
a A. Golková.
Druhým rokem pokračujeme v mezinárodním
projektu Comenius, za sebou máme první
„mobility“, což byla vloni návštěva u nás ve Staré
Vsi a návštěva našich v Norsku, paní zástupkyně
Kunzové a p. uč. Cholevové, které se o tento projekt
starají.
Naše škola ve Staré Vsi i partnerské školy
ve slovenské Rakové a polské Twardorzeczce
chceme pokračovat ve spolupráci, ve sportovních
a kulturních setkáních, připravíme další společný
adventní koncert. Začíná vznikat nová tradice,
česko-slovensko-polská hudebně pěvecká soutěž
XIXASTAR. Letošní druhý ročník proběhl kvůli
počasí ve škole a opět objevil nové talenty. A pak
už dýňobraní, rozsvěcení vánočního stromu
a jarmark a Mikuláš a to už jsem moc daleko…
Naše škola bude letos ve všech ročnících plnit
školní vzdělávací program Škola pro všechny
s důrazem na získávání tzv. klíčových kompetencí.
V hodinách žáků I. a II. stupně se bude upevňovat
učivo s názvem Ochrana člověka za mimořádných
situací, dopravní a estetická výchova. Na I. stupni
se v matematice zpět vrátí zlomky a většina žáků
se bude učit hospodařit s penězi v oblasti zvané
finanční gramotnost.
S kým se po prázdninách setkáte? Do našich
řad po mateřské dovolené nastoupila paní učitelka
Jana Kovalová a na mateřskou dovolenou pro
změnu odešla paní učitelka Jana Paličková. Oběma
všichni přejeme jen to dobré, jedné pohodu ve
škole, druhé zdravé miminko.
Kdo vás vlastně bude učit?

Vyučující

Třída

Vyučující

Zdenka Chvostková
6. A
Regina Hermanová
Hana Haasová
7. A
Jaromír Chvostek
Jindra Staňková
8. A
Leoš Havránek
Hana Cholevová
9. A
Zuzana Stejskalová
Sylva Janečková
Dorotíková, Golková
Romana Mlčochová, Zdenka Dlouhá, Jana Kovalová,
zástupkyně ředitele Yvetta Kunzová a ředitel Pavel Plečka
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Školní družina: 1. oddělení Pavla Plečková,
2. oddělení Darja Čechovská,
výchovný poradce P. Plečková, školní metodik
prevence R. Mlčochová, koordinátor ŠVP
H. Cholevová. Náboženství p. farář Kamil Strak.
Kolektiv MŠ povede vedoucí učitelka paní
I. Trybulovská s učitelkami K. Drbálkovou,
J. Pavliňákovou, R. Navrátilovou, K. Falatovou,
K. Konečnou (dříve Hurníkovou) a správními
zaměstnanci – K. Tomečkovou, B. Kolečkářovou
a P. Knapíkovou. Do důchodu odešla p. uč.
L. Doležílková, po mateřské dovolené se vrátila
H. Šeflová.
Úsek správních zaměstnanců přechází pod
velení školníka pana Zdeňka Merty a pracuje
ve složení L. Straňánková, K. Straňánková,
R. Rimmlová a L. Stabravová. Do důchodu odešly
paní školnice B. Londinová a paní uklízečka
J. Golková.
V kuchyni budou pracovat vedoucí kuchařka
R. Hýlová, R. Klímová, M. Urbancová, P. Vávrová,

K. Zemánková a M. Palagyi pod velením vedoucí
Věry Šindelové. Stejně jako vloni budeme zajišťovat
stravu cizím strávníkům – důchodcům, obecnímu
úřadu i některým firmám.
Všem navrátilcům i novým zaměstnancům
přeji, ať se jim u nás líbí a ať jsou spokojeni, protože
spokojení zaměstnanci vytvářejí pohodové
prostředí. Důchodkyním přeji všechno dobré,
a důchodu ať si užívají ve zdraví a mezi svými
nejbližšími.
Spolupracovníkům přeji zdraví a domácí
pohodu a věřím, že s vámi žáky si tu školní, jako
vždy, vytvoříme sami. Na závěr všem připomínám
stavební práce v okolí školy a na školním dvoře
a s ní spojenou osobní bezpečnost.
Tak ještě jednou, krásný a úspěšný školní rok
2014 – 2015.

Mgr. Pavel Plečka, ředitel školy

Hurá do školky!
Školka Sluníček a Hvězdiček bude mít nová
okna i kabát! Ale ouvej! Jaké bylo zklamání celého
personálu i vedení, když se zjistilo, že není všechno
růžové, jak vypadá, a dokončení oprav i výměna
oken se bohužel protáhne. Za týden se rozezní
školní zvonění, děti se vrátí po prázdninách do
školních lavic a noví předškoláčci se budou těšit
do úplně nového, neznámého prostředí. Vždyť
teď už budou chodit do opravdové, veliké školy.
A najednou je tady polovina září, školka
i škola jsou v plném proudu, vše je téměř jak má
být, avšak to jen díky p. učitelkám ze školky,
p. vychovatelkám z družiny, vedení školy a hlavně
obětavým p. uklízečkám.
Družina si udělala své království v jedné ze
školních tříd a děti z Hvězdiček s paní učitelkou
Helenkou, která se vrátila po mateřské dovolené,
si udělaly školičku ve Starovjáčku. Strašně moc
proto děkujeme maminkám ze Starovjáčku,
že nám poskytly azyl v jejich malé, ale útulné
starovjácké herničce. A jestli to nebylo z počátku
„košér“, omlouváme se a moc děkujeme.
A kdepak máme předškoláčky? Ti postoupili
úplně nejv ýš. Paní učitelky mohly dětem
vykouzlit školku v prostorách nové třídy výtvarné
výchovy a myslím, že se povedlo. Hračky, puzzle,

obrázky, kuchyňka, stavebnice, vyzdobená okna
a obrovitánské barevné sluníčko. Paráda! A navíc,
kterápak školka se může pochlubit tou největší
ložnicí, kde si děti mohou zahrát třeba „Na
ovečky“? Ve třídě děti pilně pracují, plní úkoly
a dokonce můžou pracovat s interaktivní tabulí…
a schody? Ty jsou pro nás hračka.
Celá školka má za sebou i první schůzky
s rodiči a předškoláčci se už účastnili prvního
plavání. Všechny děti ho zvládly společně
s prvňáčky na jedničku, a už se těší na další.
Organizačně to pro školku i rodiče bylo trochu
náročnější, ale vše se zvládlo.
Je polovina září, slzičky u malinkých dětí
usychají, ze tříd je slyšet radostný smích, veselé
písničky a štěbetání. Vše je tak, jak má být.
Velký dík patří rodičům, kteří se snažili vést děti
do školky vždy s úsměvem, za jejich pochopení
a trpělivost.
Držte nám tedy palce, ať se družině i předškolákům v upravených prostorách tříd staré školy
líbí a ať se nám všem podaří zpříjemnit dětem
pobyt ve školce pěknými zážitky, společnými
akcemi, výlety i drobnými radostmi.
Za mateřskou školku Radmila Navrátilová
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Kondor a staroveský tábor
a poté nás přesvědčili běžet do tábora na čas
s batohy na zádech. Pro některé to byl velký skok
z pohodových prázdninových dní do drsného
táborového režimu.
Po doběhnutí do tábora jsme byli rozděleni
do 4 oddílů, k nim byli přiřazeni vedoucí,
oddílové barvy a začalo se soupeřit o první místo
v celotáborové hře.
Aby se programoví drželi co nejvíce seriálové
předlohy, bylo každému oddílu dáno 20 životů.
Tyto životy byly potom odebírány na kmenové
radě. Na kmenovou radu se dostal ten tým, který
za celý den získal nejvíce bodů z her, časovek
a soutěží. Tam poté každý člen oddílu tajně
hlasoval. Následně se spočítaly hlasy a oddílu
s nejvyšším počtem hlasů byl odebrán život. Celá
kmenová rada probíhala tajně na druhé straně
řeky, tudíž oddíly celý tábor nevěděly, jak na tom
se životy jsou. Aby byl oddíl uchráněn odečtu
životů na kmenové radě, mohl se pokusit najít
tzv. „skrytou imunitu“ pomocí indícií, které byly
rozmístěny po táboře.
Díky tomu, že za celý tábor nám asi jen
dvakrát pršelo, tak programoví mohli realizovat
svůj program podle představ. Vyzkoušeli jak
spoustu nových, tak mnoho starých osvědčených
her. Abychom měli dostatek energie, tak nám
vyvařovali naši výborní kuchaři Laso a Johys,
kteří se vždy snaží osvěžit jak jídelníček, tak i celé
vydávání jídel. Také je nutno obdivovat vedoucí,
že měli pevné nervy a nezhroutili se.
Celkově byl toto opět tábor, na který se bude
dlouho vzpomínat, kde vznikla nová přátelství
i upevnila se stará a určitě jsem si užili všichni
spoustu srandy.
Nika Šebestová, Nežka
3. turnus
Jako každý rok, i letos se začátkem srpna konal
třetí turnus dětského tábora ve Vítkově-Podhradí,
kde jsme se rozhodli strávit pár krásných dní
prázdnin. Tento rok jsme zavítali do Prahy za
doby vlády Rudolfa II. a tématem celotáborové
hry bylo „Tajemství mandragory“. Ač se může
zdát, že šestnáct dní bez rodičů a přátel, internetu
a dalších námi oblíbených věcí je dlouhá doba,
opak je pravdou – utíká to jako voda.
Po delší cestě vlakem jsme uvítali příjemnou
procházku z nádraží až do tábora. Cesta se linula

1. turnus
Jako každým rokem se i letos konal staroveský
tábor ve Vítkově-Podhradí. Zúčastnilo se kolem
60 dětí od 6 do 15 let. Téma prvního turnusu
byla Pevnost Boyard, program byl velmi pestrý.
Děti plnily různé úkoly, sbíraly indicie, učily se
mnoha dovednostem (typy uzlů, ohňů, ovládání
loďek, luštění šifer a spousta dalších…). Hlavním
úkolem bylo dobýt pevnost s pokladem.
Počasí letos moc nepřálo, ale i přesto nám
nezabránilo si tento tábor užít. Jedna z nejoblíbenějších her byla bingo. Děti mohly vyhrát
nějakou sladkou odměnu a také pečené kuře.
Letos se poprvé konala švédská snídaně i švédská
večeře. Jídlo bylo výborné, tabule bohatá.
Samozřejmě nechyběl ani karneval. Všichni si
vyrobili masky, ve kterých jsme společně dováděli.
Hrálo se na kytaru, zpívalo a tančilo. Poslední
noc se uskutečnil táborák, kde se vyhodnocovala
celotáborová hra, rozdávaly se diplomy, sladké
odměny a z keramiky vyrobený talisman na
památku.
V táboře byla kamarádská atmosféra, děti
společně s vedoucími vytvořili skvělou partu.
Těch patnáct dní uteklo jako voda, proto loučení
bylo velmi těžké a emotivní.
Už se těšíme na další rok, poznáme nové
kamarády a prožijeme spoustu zážitků, na které
budeme rádi vzpomínat.
Iveta Kostková
2. turnus
Letošní tábor se nesl v duchu známé televizní
soutěže „Kdo přežije!“. Už v prvních minutách
tábora nám programoví – Adam a Niki, dali
znát, že to myslí vážně. Hned po vystoupení
z autobusu v Jelenici nás rozdělili do 4 týmů
13
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snažili. Za deště, který nás bohužel neminul,
jsme hráli hry v jídelně. Také jsme hráli různé hry
v lese, vodní a noční hry, které si všichni nadmíru
užili. Předposlední den tábora přišlo něco, na
co se někteří moc těšili a jiní méně – závěrečná
etapa. Tahle etapa teprve rozhodla o konečném
umístění jednotlivých oddílů. Podle umístění si
všichni členové oddílu vybrali některý z dárků.
Byli jsme na celodenní výpravě ve Vítkově,
kde jsme navštívili místní koupaliště. Jeden večer
jsme si zahráli bingo s doprovodným programem.
Panovala úžasná atmosféra. Také karneval s živou
hudbou nás neminul. Každý si vymyslel a vyrobil
překrásnou masku. Ti nejlepší byli odměněni
sladkostmi. Tančili jsme a užívali si večera.
Dokonce byla i stezka odvahy, kterou všichni do
jednoho bravurně zvládli.
Ke každému správnému táboru patří táboráky
s hraním na kytary a zpěvem táborových písní.
I my jsme to zažili. Pro každého to byly nádherně
strávené chvíle. Škoda jen, že všechno jednou
skončí. Loučení pro nás bylo obtížné, ale snad
se příští rok opět sejdeme a prožijeme zase ty
nejlepší prázdniny.
Petra Bočková

krásnou přírodou podél řeky Moravice. Když
jsme přecházeli přes paskovský most, který je jen
kousek od našeho tábora, tak už jsme se nemohli
dočkat, až tam budeme.
První den proběhlo rozdělení do oddílů,
zabydleli jsme se ve stanech a navzájem se
poznali. Večer jsme viděli divadlo, kde nám byly
prozrazeny podrobnosti k celotáborové hře.
Po celou dobu konání tábora nám připravovali a vařili vynikající jídla. Nejenom jídlo
bylo perfektní, ale i počasí nám celkem přálo.
Párkrát sice zapršelo, ale nám to vůbec nevadilo
a bavili jsme se i tak. Během tábora probíhaly
odbornosti. Ten, kdo všechny odbornosti splnil,
dostal táborové tričko s potiskem letošního
tématu tábora.
Každý den jsme měli nabitý program, který
byl jak zábavného, tak naučného charakteru. Za
hezkého počasí jsme běhali etapy, na kterých se
neprokázala pouze fyzická zdatnost, ale také
schopnost rychle a správně vyluštit šifry. Po běhací
části etapy probíhal program, který byl hlavně pro
kutily a kreativní lidi, ale vždy se zapojili všichni.
Měli jsme za úkol něco vyrobit nebo připravit.
Za každou etapu jsme byli odměněni políčky do
celotáborové hry, takže se samozřejmě všichni

Klub důchodců na výletě
s návštěvníky projíždí. Volně jsou zde k vidění
žirafy Rotshchildovy, antilopy losí, je tu i daněk
mezopotámský, velbloud, divoký osel onager
i antilopa nagan. ZOO plánuje rozšířit počet
volně chovaných zvířat ze současných 50 kusů
na dvojnásobek.
Věděli jsme, že ostravská zoologická zahrada
neustále zvelebuje jednotlivé pavilony a rozšiřuje
chov atraktivních zvířat z různých částí naší
planety. Byli jsme velmi překvapeni i tím,
jak značná pozornost je věnována botanické
části zahrady a v neposlední řadě i zázemí pro
návštěvníky. Tímto konstatováním jsme se se
ZOO rozloučili a vydali se na druhou část našeho
výletu.
Cesta autobusem pokračovala po dálnici přes
klimkovický tunel do Bartošovic. A opět příroda
a zvířata. V nově zařízeném Domě přírody Poodří

Ve čtvrtek 14. srpna jsme si opět vyjeli na
výlet. Zavítali jsme do ostravské zoologické
zahrady. V poklidné procházce po areálu zahrady
jsme postupně pozorovali různorodý způsob
života chovaných zvířat od plazů, ptáků, šelem
až po slony, žirafy, hrochy a opice. U slonů jsme
se zdrželi dosti dlouho a pozorovali proslulé
pětiměsíční sloní mládě ve společnosti o něco
starší samičky Rashmi a dvou dospělých slonů. Se
zájmem jsme také sledovali komentované krmení
šimpanzů, obdivovali hierarchii těchto lidoopů
a jejich šikovnost při chytání vhazovaných
kousků ovoce i reakci na podněty ošetřovatelky.
I výletním vláčkem se někteří zájemci po
rozsáhlém areálu projeli. Nová atrakce Safari
je totiž na ploše 6 hektarů a nacházejí se
tu volné výběhy různých kopytníků. Afrika,
Persie a Indie – tři oblasti, kterými vláček
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za měsíc a rádi mezi sebou uvítáme všechny,
kteří mají zájem o sousedské posezení, zábavu
i poučení, zkrátka o vše, co náš Klub důchodců
přináší. V letošním roce nás čekají ještě tato
setkání:

jsme se zájmem vyslechli přednášku doplněnou
o videoukázku péče o nalezená nebo poraněná
zvířata našeho regionu. Za doprovodu průvodce
jsme pak v zahradní expozici živých zvířat
pozorovali zástupce fauny Poodří. Dostalo se
nám i informací o činnosti a aktivitách záchranné
stanice, která zde působí. Jsou přijímány všechny
volně žijící druhy zvířat, které potřebují pomoc.
Od poloviny 80. let minulého století do konce
loňského roku prošlo stanicí téměř 17 tisíc zvířat.
Za tuto konkrétní péči o přírodu a život v ní jsme
pracovníkům stanice vyjádřili obdiv a uznání.
A závěr výletu? Kde jinde než v restauraci.
Na Roli v Petřvaldě k naší spokojenosti přispěla
chutná večeře a řízné pivo. Náš výlet, rekreační
a poučný, se po všech stránkách vydařil. Navrhněte, kam pojedeme příště. Scházíme se jednou

1. října – tradiční posezení
12. listopadu – Martinská zábava
3. prosince – Mikulášská zábava
30. prosince – rozloučení se starým rokem.
Mimo těchto pravidelných akcí se společně
sejdeme ještě při návštěvě divadelních představení
i dalších kulturních podniků.

I. Polášková, A. Ševčíková, M. Tylečková

Římskokatolická farnost Narození sv. Jana Křtitele
Přátelé Boží,
celé stvoření nás o dovolených okouzlovalo.
Ať je to moře, hory, kolo, pěší pouť. Člověk
si nejlépe odpočine v tom, co je pro člověka
stvořeno. Ticho hor, bublající potok, pohled do
dáli či zapadající slunce vždy člověka rozehřeje.
Slovy: Bohu díky za vše prožité o prázdninách!!! Síla, vnitřní rovnováha ať nám vydrží
po celý rok. Je dobré pracovat šest dní a sedmý
den odpočinout. Tuto nabídku nám dává stvořitel.
Kdo v neděli odpočívá, zakouší vyrovnanost,
radost ze života.
Nemálo věci se událo: u fary vyrostlo dětské
hřiště. Je otevřeno a k dispozici pro všechny
maminky s dětmi. Prosím, nepouštět děti bez
dozoru. Pohyb dětí je dovolen pouze na dětském
hřišti.
Společně s představiteli obce jsme na konci
prázdnin požehnali kapličku sv. Vendelína.
Určitě se zajeďte podívat. Usilujeme o elektrické
zvonění do kapličky. Případní sponzoři se hlaste
u o. Kamila.
Co se týká etap při opravě varhan. Máme za
sebou instalaci varhanního stroje ze smuteční
síně. Všechny píšťaly jsou odvezeny ke konzervaci.
Čeká nás stavba varhanní skříně, restaurátorská
činnost a v neposlední řadě osazení píšťal. Když
Bůh dá, tak na Vánoce uslyšíme renovovaný

a rozšířený zvuk našich staroveských varhan.
Z historie: varhany slaví letos 80 let od svého
postavení.
Do další dní a měsíců přeji: rozumný výběr
při komunálních volbách, jaký bude život, kdo
bude rozhodovat a spravovat obecní záležitostí,
záleží pouze na nás. Přeji hrdost z dobrého
a poctivého života. Kdo potřebujete konzultaci,
setkání, modlitbu, nebojte se přijít. Všichni kněží
a pracovníci na faře jsme pro vás.

Požehnaný podzim, o. Kamil
místní farář
15

SStaroveský zpravodaj
Fotopříloha

11. ročník cyklistického kritéria nad zámkem
- 24. srpna

Zahrádkáři z Rakové na zájezdu ve Staré Vsi

Opravený most přez Machůvku

Poděkování za dary země - spanilá jízda traktorů
přes Košatku a Starou Ves - 14. září

Košatecký OTOMAN - kapela Šuba Duba Band
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Kondor - tábor 2014

Podnik Arcelor Mittal podpořil naši házenkářskou
mládež novými míči a sítěmi

Mladší žáci - bronzoví v severomoravské oblasti

Starší žáci - stříbrná medaile na Poháru st. žáků

Dorostenky - 4. místo na Mistrovství ČR

Dorostenci - držitelé Poháru ČR

17

SStaroveský zpravodaj

Tábor organizace Kondor ve Vítkově-podhradí

Tábor organizace Kondor ve Vítkově-podhradí

Hurá do školky!

Hasičky Stará Ves n. O. - novopečené vítězky
Moravskoslezské ligy

Staroveští veteráni před vítězným útoem na domácí soutěži

18
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Farní tábor - Spálov
scénka, ve které se všichni dozvěděli, co se na
táboře bude dít. Tématem táboru byl Divoký
západ. V deset hodin nás vyhnali do postele. Další
den byla hra, která měla název Poznávání vesnice.
vláčky. Vláčky byly udělané z přírodnin. Večer
jsme zbavovali město od zlodějů. Další den jsme
šli na výlet na Ranč u kulhavé sovy. Ve středu
byla mše, táborák a noční hra. Ta spočívala
v tom, že duše zuřivého Chálího ukradly týmům
vlajky, které týmy musely získat zpět. Další den
byl plný dobrých her. V pátek jsme měnili peníze
s ostatními týmy. Potom všichni investovali své
peníze do podniků převlečených vedoucích.
V pátek večer bylo casino, které si všichni užili.
Předposlední den byla namáhavá závěrečná hra,
ve které jsme pěstovali rostlinky, obkreslovali
podkovy, sbírali valounky a vozili vedoucí na
kruhu v nádrži.
Tábor se nám líbil, skvěle se tam vařilo. Bylo
tam dokonalé prostředí a těšíme se na příští.

V neděli byl příjezd na spálovskou faru, tam
jsme se ubytovali a čekalo nás hodně stanovišť,
kde se plnily různé úkoly, podle kterých se
rozdělovalo do týmů. Následovala krátká a vtipná

Dostali jsme 4 papíry, na kterých byly obrázky
s různými místy ve vesnici. Týmy obrázky hledaly
a zapisovaly, kde jsou. Potom všichni přišli na
faru, kde byl vynikající oběd. Odpoledne byla
hra v lese. Stavěly se tam koleje, na kterých jezdily

Sára Šmýrová a Blanka Vodvářková

Celostátní kolo 46. olympiády mladých chovatelů
Zasloužily se o to především již ostřílená
soutěžící Lenka Lasoňová (odbornost Kynologie)
a Barbora Polášková (odbornost Kožešinová
zvířata), které získaly zlatou medaili. Za odbornost
Kynologie letos poprvé soutěžila v mladší
kategorii Nela Hynečková, která se umístila na
čtvrtém místě. Eliška Pudová nás reprezentovala
v odbornosti Ušlechtilé kočky, získala 5. místo
a odbornost Králíci jsme měli zastoupenou jak
v mladší kategorii (Aneta Bajerová - 9. místo), tak
i ve starší kategorii (Eva Santariusová – 4. místo).
Eva se s touto soutěží letos rozloučí (dovršila věku
18 let), doufáme, že ji nadšení neopustí a bude
pokračovat dále v chovatelské činnosti.
Součástí soutěže byl také doprovodný
program – prohlídka města Tábor, historické
části a zdejší mincovny. Děvčata také navštívila
lesnickou obor u s odborný m v ýk ladem
a sobotní program završila společenským vyžitím
v chovatelském areálu ZO ČSCH Tábor.
Mgr. Jana Paličková

Tábor: 30. 7. – 3. 8. 2014. V letošním roce
náš okres reprezentovalo šest děvčat – mladých
chovatelek ze Staré Vsi. Soutěžily v odbornostech
kynologie, králíci, kožešinová zvířata a ušlechtilé
kočky.
Celkově jsme se umístili na krásném šestém
místě (z 20 soutěžících okresů).
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SPORT
Staroveská národní házená v ročníku 2013/2014
Muži A: „A“ tým TJ Stará Ves opouští
I. ligu. V soutěži se umístil na 11. místě s 11 body
a skórem 367:445. Naši nejlepší střelci: Jan Sojka
104 branek, Lukáš Hyneèek 92 branek a Radek
Kratochvíl 70 branek.
Mládež: Nejlepší hráči oblastního přeboru
– jediná hráčka naší TJ, mladší žačka Kristýna
Palatická (Stará Ves).
Přehled staroveských nejlepších střelcù
oblastního přeboru
mladší žačky: 2. místo Palatická Kristýna
(103 branek)

mladší žáci: 3. místo Hýl Vilém (110 branek)
starší žačky: 2. Kollárová Karolína (114),
3. Hynečková Vendula (105)
starší žáci: 3. Šiller Vojtěch (144)
dorostenky: 3. Hynečková Vendula (120)
dorostenci: Vaněk Zdeněk (151)

Dorostenky na „republice“ s bramborovou medailí
Od pátku 20. června do neděle 22. června
2014 se ve Vracově uskutečnilo Mistrovství
České republik y v kategorii dorostenek.
Severomoravskou oblast reprezentovaly naše
dorostenky, východní Čechy Krčín, střední
Čechy Březno, západní Čechy Tymákov a severní
Čechy Most. Superfavoritem mistrovství byl
Tymákov, který svou technickou vyspělostí
značně převyšoval všechna ostatní družstva,
některá děvčata z tohoto týmu jsou již držitelkami
titulu v první lize žen.
Naše dorostenky v ykročily do turnaje
výborně a v prvním zápase porazily Krčín
o dvě branky. Studená sprcha ale přišla hned

v následujícím zápase. Prohra s Vracovem 18:5
se ukázala rozhodující při konečném pořadí.
S dorostenkami Tymákova jsme neměli šanci
na vítězství. Poslední naše soupeřky z Března
a Mostu naše hráčky porazily 29:25 a 17:15.
Mistrem České republiky se stal Tymákov s 10
body. O pořadí na 2. až 4. místě při stejném počtu
6 bodů rozhodovalo skóre. A černý Petr čekal na
naše děvčata.
Dorostenky byly náš jediný letošní zástupce
v boji o titul mistra republiky. Jen malý krůček
chyběl k medaili. Ale u bezva holek nejde jen
o medaile.

Dorostenci mají Pohár ČR
Svátkem pro naši národní házenou bylo
pořádání Poháru ČR dorostenců. Jednak proto,
že můžeme v naší TJ pořádat tak významnou
národní soutěž, a také naši dorostenci byli
favoritem na vítězství.
Naši kluci nenechali nic náhodě a do boje
se pustili hned v úvodu. Vítězství nad Lázněmi
Bělohrad 25:19, Veselím 27:20, Čakovicemi 31:19,
Plzní 23:14 a Žatcem 28:14 mluví za vše. Předvedli
výbornou hru. Brankáři Adam Šeděnka a Marek
Holaň byli celý turnaj oporou. Obránci Lukáš

Lyčka, Radek Pelíšek, Honza Straňánek a Kuba
Novotný a útočníci Adam Chmelíček, Zdeněk
Vaněk, Vašek Polášek, Roman a Vojta Šillerovi,
Honza Pelíšek a Tomáš Urbánek předvedli všem
hezkou házenou a jejich útok nastřílel nejvíc
branek.
V. Polášek se stal nejlepším střelcem turnaje,
nejlepším obráncem byl zvolen L. Lyčka.
Je příjemné vyjmenovávat takové výsledky,
které celkem přesvědčivě hovoří, kdo měl
celý turnaj ve svých rukou. Ale výsledky byly
20
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podloženy výborným kolektivním výkonem
a obrovským nasazením všech. Třešničkou na
dortu byla závěrečná střelecká exhibice Václava
Poláška v boji o nejlepšího střelce.
Závěrečná tabulka:
1.
Stará Ves n. O.
2.
Veselí na d Moravou
3.
Plzeň Újezd
4.
Lázně Bělohrad
5.
Žatec
6.
Praha-Čakovice

Neméně důležitými aktéry této významné
sportovní akce byli samozřejmě trenéři, rozhodčí,
tým pořadatelů z řad házenkářů. Dík patří i ZŠ, ve
které se účastníci stravovali, a obecnímu úřadu,
který zapůjčil ubytovací prostory a přispěl na
poháry pro vítěze.

10 bodů
7 bodů
6 bodů
4 body
3 body
0 bodů

Starší žáci stříbrní
Ani závěrečná prohra s 1. NH Brno nám už
nezkazila stříbrnou radost. Pohár si odvezl
Tymákov, který prošel turnajem bez prohry.
Naši hráči vybojovali stříbro a bronz putoval
do Svinova.

Pohár starších žáků proběhl 13.-15. 6. 2014
v Brně. O pohár bojovala družstva TJ Jiskra
Humpolec, Sokol Svinov, Sokol Tymákov,
Baník Most NH, TJ Stará Ves, 1. NH Brno. Naši
hráči vyhráli úvodní utkání s Humpolcem 25:14
a s Baníkem Most 17:11. Družstvo Tymákova
bylo v sobotu lepší a vyhrálo 30:18. Naši mladí
hráči se nevzdávali a porazili Svinov 18:17.

Libuše Sýkorová

ACK Stará Ves n. O.
Nás reprezentoval jen Petr Záruba, který získal
18. místo v časovce a v silničním závodě na
náročné trati nedokončil.
Mezinárodní etapové závody se v červen-ci
jely i za účasti našich závodníků. Pod vedením Pavla Záruby staršího se Petr Záruba
a Karel Nepraš zúčastnili čtyřetapového mezinárodního závodu Vysočina Tour (7. – 10.
8. 2014). Nejlepšího výsledku, a to 14. místa,
dosáhl Karel Nepraš hned v první etapě. Po
čtyřech etapách byl Karel Nepraš celkově 23.
a Petr Záruba 32.
Pod vedením Pavla Nepraše se zúčastnil
kadet Petr Pokorný jako součást polského
t ý mu mezinárodního etapového závodu
juniorů Regionem Orlicka. Na startu se sešla
slušná konkurence 130 závodníků z Německa,
Rakouska, Slovenska, Ruska a dalších zemí.
Petr Pokorný předvedl bojovný výkon, celkově
se umístil na 49. místě, jako 5. nejlepší kadet.

Měsíc září představuje pro cyklisty obvykle
konec silniční a začátek cyklokrosové sezóny.
Sezóna staroveských cyklistů by se z pohledu
výsledků dala hodnotit jako průměrná, a tak
věříme, že výsledky v cyklokrosu budou lepší.
Koncem měsíce června se jelo Mistrovství
České republiky mužů elite ve Slavkově u Brna.
Na startu byla k vidění kompletní česká špička.
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Pokorného v kadetech a 3. místo Karla Nepraše
v mužích elite.
Jedny z posledních významnějších silničních závodů jsme absolvovali na začátku září
v polském Imiel i ně, na prog ra mu bylo
kritérium. Albert Janík ve své kategorii obsadil
11. místo, Jakub Ruman suverénně ovládl
kategorii kadetů a zaslouženě zvítězil, Petr
Pokorný získal pěkné 6. místo.
Před námi je cyklokrosová sezóna, ve které
budeme startovat především na závodech
Českého, Slovenského a Polského poháru. Naši
závodníci v juniorské kategorii budou bojovat
o místa v reprezentaci.
Stále přibíráme zájemce o cyklistiku.
Všech ny srdečně z veme na St a rovesk ý
cyklokros, který se uskuteční 22. 11. 2014.

Vrcholem sezóny mládeže bylo Mistrovství
České republiky na přelomu července a srpna,
časovky se konaly v Račicích ve veslařském
areálu a silniční závody v Třebušíně. Nejprve
byla na progra mu časovka jed not livců,
výborným 5. místem se v kategorii kadetů
předvedl Jakub Ruman, 29. byl Petr Pokorný
a 8. místo získal Albert Janík ve starších žácích.
Ještě lepších výsledků dosáhli naši závodníci na
silničním závodě. Albert Janík v žácích 4., Jakub
Ruman 6. a Petr Pokorný 17.
24. 8. 2014 jsme uspořádali již 11. ročník
kritéria Nad staroveským zámkem. Letošní
ročník byl poznamenán nepřízní počasí, což
se projevilo na počtu startujících. Na start
závodu se postavilo na 130 startujících napříč
všemi věkovými kategoriemi, přičemž nemalou
část startovního pole tvořili závodníci ze
Slovenska a Polska. Za zmínku stojí 5. místo
Alberta Janíka v kategorii žáků, 5. místo Petra

Karel Nepraš

Košatecká fotbalová liga – KFL 2014
Nové multifunkční hřiště v Košatce přímo
vybízí k pořádání fotbalových turnajů. Ty
ostatně mají v Košatce dlouhou tradici ještě
z doby před v ybudováním nového hřiště,
především díky vždy skvěle zorganizovanému
Bobr Cupu. Tuto výzvu se rozhodl přijmout a na
tradici navázat Pavel Klučik ml. a Jakub Janošek.
Oslovili několik skupinek známých se záměrem
uspořádat sérii čtyř navazujících a celkově
bodovaných fotbalových turnajů. A tak vznikla
Košatecká fotbalová liga (KFL). 1. ročníku
KFL se zúčastnilo šest týmů z naší obce i obcí
přilehlých. První dva turnaje vyhrál staroveský
tým nazvaný BÍLÝ ÚLET, přičemž největší boje
vždy svedl s velmi silnými PROSKOVICEMI,
které porazil vždy tím nejtěsnějším rozdílem.
Třetí turnaj dosti nečekaně, avšak zcela
zaslou ženě, ovlád l do té doby poněkud
nevýrazný tým nazvaný PRS. Před posledním
turnajem konaným 13. 9. 2014 tak byl boj
o celkově hodnocené první tři příčky zcela
otevřený. Vítězství na tomto závěrečném turnaji
posunulo Proskovice do boje o celkové vítězství.
Bílý úlet však mohl skončit v tomto turnaji
i druhý, aby si udržel prvenství v celém seriálu
KFL. A to se také nakonec staroveským borcům
podařilo, když ve strhujícím utkání pravdy

s největším konkurentem z Proskovic odvrátil
již téměř beznadějný stav 0:4 a v závěrečných
minutách vydřel konečnou remízu 5:5. Druhé
místo v závěrečném turnaji tak zajistilo, byť
o jeden jediný bod, celkové vítězství v 1. ročníku
KFL staroveskému týmu BÍLÝ ÚLET před
druhými PROSKOVICEMI a třetím PRS. Pohár
pro nejlepšího střelce ligy vybojoval Pavel Klučik
z Bílého úletu a nejlepším brankářem se stal
Martin Syslo z Proskovic.
Soupiska týmu BÍLÝ ÚLET: Jakub Janošek
(brankář), Petr Chvostek, Tomáš Chvostek,
P řemy sl Polá š ek , Pavel K luč i k , K a m i l
Hutěčka, Lukáš Kocián, Tomáš Janošek, Lukáš
Novobílský a David Navrátil.
Celkové pořadí KFL 2014: 1. Bílý úlet,
2. Proskovice, 3. PRS, 4. Boca Seniors, 5.
Košatka, 6. Beercelona
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Zdá se, že tradice fotbalových turnajů
v Košatce má důstojné pokračování. 1. ročník
Košatecké fotbalové ligy se vydařil nad očekávání
a spokojenost všech zúčastněných družstev
dává předpoklad, že příští ročník KFL bude
ještě kvalitnější, když organizátoři mají zájem
rozšířit počet týmů na osm a ligu obohatit také

o boje na dalším novém multifunkčním hřišti v sousedních Proskovicích. Nezbývá, než se
jménem všech týmů a obou pořadatelů rozloučit
tradič-ním pozdravem – Sportu zdar a fotbalu
zvláště!
Kamil Hutěčka

Hokej ve Staré Vsi stále žije
Balcara a vedoucího mužstva Zdeňka Hýla.
„Rybníkáři“, jak se jim v Kopřivnici říká, sehráli
v základní části 18 zápasů a skončili na čtvrtém
místě. V následujícím utkání však prohráli
s týmem Hájova a v boji o třetí příčku podlehli
týmu z Petřvaldu. Celkově tak skončili na čtvrtém
místě.
Celá soutěž má velmi dobrou úroveň. Ta
navíc rok od roku roste s nově přicházejícími,
stále mladšími hráči, kteří mají čerstvé zkušenosti
z vyšších oficiálních soutěží. O to více jsou
výsledky našich kluků cennější.
Nyní již byla zahájena nová sezóna, kde
budou mít „Rybníkáři“ za soupeře Hájov, Jestřáby
Mošnov, Palkovice, Sokol Staříč, Veřovice,
Závišice, SDH Petřvald, OS Kovo a Independent.
Věříme, že se jim bude opět dařit a držíme
jim pěsti!

Jako v předcházejících 12 letech, tak i v sezóně
2013-14 měla Stará Ves svého hokejového zástupce
v Městské hokejové lize neregistrovaných hráčů v
Kopřivnici. Tuto soutěž hrají chlapi a kluci, kteří
již opustili soupisky registrovaných soutěží, a to
na jakékoliv úrovni, takže se občas na ledě objeví
i známější jména bývalých hráčů Kopřivnice,
Nového Jičína, Frýdku-Místku, Ostravy, Orlové
apod.
Soutěž se hraje ve 3 ligách vždy systémem
dvou základních kol a následně se rozdělí na
skupiny, hrající play off a play out.
Za své již desetileté působení v této soutěži
se naši zástupci neumístili hůř než na 4. místě II.
ligy. Dvakrát si zkusili i vyšší skupinu, kdy se v I.
lize umístili na druhém a pátém místě. Od roku
2004 hrají stále ve II. lize a zde se umístili čtyřikrát
na prvním místě, jednou na druhém, dvakrát na
třetím a dvakrát na čtvrtém místě.
Tým mužů HC Rybník Stará Ves hrál
v uplynulé sezóně pod vedením kapitána Dalibora

Eva Hýlová

Výzva
fotografie, která by pomohla zdokumentovat
podobu této památky? Pokud jste vlastníky
takového obrázku, prosíme o jeho zapůjčení
OÚ Stará Ves n. O. k naskenování. Přivítáme
samozřejmě i jakékoli jiné archivní fotografie,
které zachycují obec v její dřívější podobě.
redakce Staroveského zpravodaje

Jistě je v naší obci ještě nemálo pamětníků,
kteří si vybaví, že u staré (dnes neexistující) cesty
na Petřvald nedaleko rybářské líhně stávala
zděná kaplička, zasvěcená sv. Salvátorovi. Její
osud podepsalo vybudování „dálnice“ I/58
a následná rekultivace, při níž zmizela stará cesta
i s kapličkou. Najde se v nějakém starém albu

Udělení Janského plakety
S potěšením přinášíme sdělení, že máme
v naší obci dalšího staroveského občana, který
obdržel nejvyšší ocenění Českého červeného
kříže – zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského.

Toto nejvyšší ocenění za 40 bezpříspěvkových
odběrů obdržel na Magistrátu města Ostravy
1. 9. 2014 pan Tomáš Merta (nar. 1980).
Děkujeme!
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C - Studénka

Dobruška
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C - Vítkovice

Humpolec

B - St. Ves C

Ostopovice

C - Studénka

Osek n.B

17.10.14 16:00

B - Studéna

19.10.14 10:30

Veselí n.M

D

B - Vítkovice V

D

MS Brno

D

10.10.14 16:00

V

D

D

18.10.14 16:00

V

08.10.14 16:00

12.10.14 14:15

D

03.10.14 16:00

05.10.14 10:30

D

26.09.14 17:00

04.10.14 16:00

V

19.09.14 17:00

28.09.14 10:30

C - Vítkovice

B - Studénka V

V

Kokory

Albrechtiēky D

17.09.14 17:00

D

D

21.09.14 13:30

V

12.09.14 17:15

14.09.14 09:30

Podhorní Újezd V B - Vítkovice

13.09.14 13:00

12.09.14 16:00

C - ST. Ves B D

Vítkovice

D

05.09.14 17:00

07.09.14 10:30

V

D

V

V

D

Studénka

V

19.10.14 14:00

Vítkovice

11.10.14 15:30

ChropynĢ

28.09.14 16:00

Vítkovice

14.09.14 12:30

Studénka

06.09.14 15:30

D

ChropynĢ

Ženy

Svinov

Muži B a C

30.08.14 15:30

2. liga

31.08.14 15:00

Dorostenci

V

D

V

D

D

D

V

V

V

V

V

D

Vítkovice

D

Rokytnice

Svinov

11.10.14 14:00

Studénka

04.09.14 10:30

ChropynĢ

27.09.14 14:30

Vítkovice

21.09.14 10:45

Svinov

13.09.14 14:30

Studénka

06.09.14 14:00

ChropynĢ

25.10.14 12:45

V

Dorostenky
30.08.14 14:00

26.10.14 12:00

Osek n.B

12.10.14 13:00

Studénka

05.09.14 09:00

Albrechtiēky D

28.09.14 09:00

Studénka

21.09.14 12:30

Osek n.B

07.09.14 09:00

Svinov

31.08.14 13:30

Starší žáci

D

D

V

D

V

V

V

D

V

Vítkovice

D

25.10.14 10:15

Osek n. B

18.10.14 14:45

Svinov

11.10.14 12:45

Studénka

04.09.14 12:00

ChropynĢ

27.09.14 11:45

Vítkovice

21.09.14 09:30

Osek n. B

20.09.14 12:45

Svinov

13.09.14 10:45

Studénka

06.09.14 12:45

ChropynĢ

30.08.14 12:45

Starší žaēky

D

D

V

D

V

V

V

D

V

PustĢjov

D

25.10.14 11:30

Osek n. B.

18.10.14 13:30

Svinov

11.10.14 11:30

Studénka

04.09.14 09:15

ChropynĢ

27.09.14 09:15

PustĢjov

21.09.14 14:00

Osek n. B

20.09.14 11:30

Svinov

13.09.14 12:00

Studénka

06.09.14 11:30

ChropynĢ

30.08.14 11:30

Mladší žáci

D

D

V

D

V

V

V

D

V

Rokytnice

D

25.10.20149:00

Albrechtiēky V

18.10.14 12:45

Osek n. B

12.10.14 11:45

Svinov

11.10.14 10:15

Studénka

04.09.14 13:15

Albrechtiēky D

28.09.14 12:00

ChropynĢ

27.09.14 10:30

Rokytnice

21.09.14 09:30

Osek n. B

20.9.201410:15

Svinov

13.09.14 09:30

Studénka

06.09.14 10:15

ChropynĢ

30.08.14 10:15

Mladší žaēky

D

D

V

D

V

V

D

Osek n. B.

V

18.10.14 12:15

Svinov

11.10.14 09:00

Studénka

04.10.14 08:00

ChropynĢ

27.09.14 13:00

Osek n. B

20.09.14 09:00

Svinov

13.09.14 13:15

Studénka

06.09.14 09:00

ChropynĢ

30.08.14 09:00
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Rozpis házené

www.staraves.cz

Z obecní matriky
Své významné životní jubileum oslavili
a ještě oslaví tito naši občané:
Olga Varyšová
91 let
Zdeněk Menšík
85 let
Lubomír Hýl
80 let
Zdenka Holaňová
91 let
Zdenka Chvostková
80 let
Josef Palička
92 let

Růžena Mlčochová
Vlastimil Filipec
Milan Filipec
Milan Luska
Miroslav Soška
Jiří Trybulovský
Lubomír Novobílský
Věroslava Kolářová
Jozefa Sniehottová
Jaroslav Tomeček
Zdeněk Ranocha
Jarmila Cvačková
Jiřinka Polášková
Václav Stuchlý
Milada Pokludová
Anna Davidová

Našim jubilantům přejeme pevné zdraví,
spokojenost a životní pohodu.
Zlatou svatbu oslavili manželé
Vlastimil a Jiřina Chmelíčkovi a manželé
Václav a Věra Valovi – blahopřejeme!
V letošním roce nás opustili …
Tomáš Kukla
roč. 1951
Vlastimil Slabý
roč. 1942
Vlastimil Janošek
roč. 1939
Felix Tyleček
roč. 1922

roč. 1936
roč. 1924
roč. 1945
roč. 1945
roč. 1948
roč. 1941
roč. 1948
roč. 1922
roč. 1937
roč. 1953
roč. 1966
roč. 1934
roč. 1931
roč. 1933
roč. 1930
roč. 1934

Věnujme jim tichou vzpomínku.
Bronislava Pavlosková, matrikářka

Pozvánky
TJ Stará Ves n. O. zve všechny své členy i veřejnost:
Přijďte si zacvičit, zahrát, pobavit se!

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Pro děti
Taneční kroužek Maki a Kači pro děti od 6 do 15 let
úterý 17-20 hodin (od poloviny září)
Florbalový kroužek pro děti od 6 do 10 let, pátek 16,30-17,30
Pro ženy:
Aerobik, pondělí 19-20 hodin
Pro ženy a muže
Volejbal, pátek 20-22 hodin
Badminton, úterý 18,30-22 hodin a čtvrtek 19-20,00 hodin
Pro muže
Futsal, pondělí 19-21 hodin, středa 19-21 hodin a čtvrtek 18-19 hodin
Florbal, čtvrtek 20-22 hodin a neděle 18-20 hodin
Břišní tance
Čtvrtek od 18-19 hodin, od října - pro začátečníky i pokročilé
Stolní tenis
Středa 19,15-22,00 hodin
25
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NÁRODNÍ HÁZENÁ
Tréninky probíhají 2x týdně na hřišti TJ, v zimě v hale TJ Stará Ves. V průběhu
roku se hrají jednotlivé soutěže, v zimním období pohárové soutěže. Rozpis tréninků
a zápasů naleznete na nástěnce TJ nebo internetových stránkách TJ: www.tjstaravesno.
Přihlásit do oddílu se můžete kdykoliv, nejlépe na začátku nové sezony na tréninku
u trenéra. V letošním roce hrají tato družstva:
• muži: 2. liga, B a C tým krajský přebor
• ženy, dorostenci, dorostenky, starší žáci, starší žačky, mladší žáci: oblastní soutěže
• mladší žačky, staří páni: bez tréninku

OSTATNÍ AKTIVITY
V prosinci proběhne populární Turnaj starých gard, Vánoční pouliční turnaj a turnaj
ve stolním tenisu.
V zimním období také připravujeme pokračování úspěšných besed s cestovateli,
maškarní ples pro děti, ples nebo maškarní ples pro dospělé.
Máte-li námět pro jiný sportovní kroužek, turnaj, nebo máte chuť zkusit jinou
volnočasovou aktivitu, pošlete námět na níže uvedenou adresu.
Občanům rovněž nabízíme sál pro rodinné akce.
Informace podá hospodářka TJ Libuše Sýkorová.
Tělovýchovná jednota Stará Ves n. O., o. s.,
Sportovní 554, 739 23 Stará Ves n. O.
Mobil: 731047601, e-mail: libuse.sykorova@seznam.cz
Základní organizace českého svazu zahrádkářů ve Staré Vsi n. O.
Zve občany na

VÝSTAVU OVOCE A ZELENINY
Výstava se uskuteční v Domě zahrádkářů ve dnech 1. a 2. 11. 2014
Sběr vzorků proběhne ve dnech 30. a 31. 10. 2014 od 14,00 do 18,00 hod.

ZO ČZS Stará Ves n. O. nabízí občanům
moštování jablek.
Moštování lze dohodnout u p. Petra Pelíška (tel. 737 257 709)
nebo u p. Jaroslava Folty (tel. 731 951 066).
Provoz bude zahájen 22. 9. 2014.
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Oznámení
Také letos pro vás připravujeme stolní kalendář na rok 2015.
K dostání bude v měsíci říjnu.
Pokud se vám líbily obrazy fraktálů vystavované v zámku,
máte možnost si objednat jejich zhotovení, budou hotové do 14 dnů.
28. listopadu se bude u staroveského zámku konat již tradiční
rozsvěcení vánočního stromu.
Vážení spoluobčané,
již 3,5 roku se v naší obci schází

KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ „BETLEHEM“
Bohoslužby probíhají na zámku v neděli od 9.30 hod.
(zpravidla první tři neděle v měsíci).
Křesťanská společenství patří mezi novodobé evangelické církve.
Klademe důraz na osobní víru v Ježíše Krista, život podle Bible, neobřadné
bohoslužby a neformální vztahy založené na přátelství.
Naše setkání jsou veřejná a kdokoli je srdečně zván.
Podrobnosti a aktuality najdete na http://www.betlehem.websnadno.cz/
28
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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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fotoateliér
www.facebook.com/pavla.palickova.foto
www.palickovafoto.cz

Ateliérové i exteriérové focení:
- novorozenci, miminka, batolata, deti
à
à
- tehotenské
foto
- rodinné foto
- páry
- portréty
tel: 605 583 261
pavla.palickova@gmail.com
Brušperská 34, Stará Ves nad Ondrejnicí
à

ÚKLID
DOMÁCNOSTÍ

Volejte na tel. čísla: 596 139 284, 596 139 270 nebo 602 774 776
DEV Company spol. s r.o., PROVOZOVNA JISTEBNÍK

Požadujeme:
zručnost, samostatnost, odpovědnost, časová flexibilita (práce po celé ČR)
Nabízíme:
stabilní pracovní zázemí, možnost vysokých výdělků

ZEDNÍKY A DĚLNÍKY DO STAVEBNÍCH PROFESÍ

přijme do pracovního poměru:

SANACÍ / STATIKY / INJEKTÁŽÍ / KOTVENÍ

Renomovaná společnost působící na celém území ČR
s 15-letou zkušeností v oblasti provádění

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

Úklid
mytí oken
nádobí
žehlení
nákupy,
sekání trávy, atd.
Monika Balcarová
StaráVes nad Ondřejnicí 616
tel.: 722 406 126
e-mail:
monca.balcarova@seznam.cz
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Vítání dětí v mateřské škole

Pyžamový den v základní škole

Vysvěcení opravené kapličky sv. Vendelína v Košatce

