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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
jako každoročně k Vám přicházím v tomto
adventním čase s několika řádky myšlenek, které se vztahují k ohlédnutí za rokem uplynulým
a vstupu do roku nového.
Právě odcházející rok byl v naší obci z mého
pohledu ve znamení jakéhosi uklidnění. Uklidnění po velkých stavbách, které proběhly v minulých letech, které změnily výrazně vzhled obce.
Každá změna přináší obavy, očekávání, určité
napětí, a tak jsem rád, že naše pozornost se mohla obrátit k běžné obecní agendě a zajišťování
Vašich potřeb, tedy podpoře vyžití při různých
kulturních, sportovních a spolkových akcích.
Doufám, že tomu bude tak i v roce budoucím,
kdy se budeme snažit společně rozvíjet naši obec

tak, aby byla příjemným, klidným a bezpečným
místem pro žití nás všech.
Přeji Vám do nového roku 2014 hodně zdraví, štěstí a pohody ve Vašich rodinách. Zkusme se
oprostit od tzv. blbé nálady, která je ve společnosti kolem nás, a nahraďme ji vstřícností, pochopením, tolerancí a nějakou tou „srandou“…
Od 1. ledna dojde také k účinnosti nového občanského zákoníku, významného mezníku v novodobém právu. Jedním z kréd tohoto zákona je
- Každý má právo hledat štěstí ve svém životě sám.
Doufám, že se nám podaří tuto normu poopravit
a to štěstí v životě budeme hledat společně.
Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Zpravodajství ze zámku
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ZO schválilo Smlouvu o kontokorentním
úvěru s Českou spořitelnou a.s., Praha 4, až
do výše 3 mil. Kč za účelem překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů provozního charakteru běžného rozpočtu na roky 2013 a 2014.
ZO schválilo smlouvu o financování projektu
„Obnova kulturního dědictví a nová kulturní
spolupráce ve Staré Vsi n. O.“ z FMP Euroregionu Beskydy v rámci Operačního programu
příhraniční spolupráce 2007-2013 ČR-PR.
RO schválila uzavření mandátní smlouvy
s Ministeriem s.r.o, Ostrava na zajištění projektu „Obnova kulturního dědictví a nová
kulturní spolupráce ve Staré Vsi n. O.“
ZO schválilo směnnou smlouvu mezi obcí a p. René Matějem, bytem O.-Proskovice, o směně pozemků parc. č. 788/4, 785/10
a 1661/2.
ZO schválilo podání žádosti o dotaci na projekt s názvem „Zateplení ZŠ a MŠ v obci Stará Ves n. O.“ v rámci Operačního programu
Životního prostředí, v případě získání dotace realizaci projektu a uvolnění finančních
prostředků z rozpočtu obce ve výši nejméně
1,25 mil. Kč. Podáním žádosti byla pověřena
fa INNOVA Int. s. r. o., Ostrava.
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RO se seznámila s projektem obnovy Zámecké restaurace a schválila nabídku na provozování Zámecké restaurace, kterou předložil
p. Mir. Maršálek, Nad Školou 250, Stará Ves n.
O. Nájemní smlouva bude uzavřena na 1 rok
s možností prodloužení o 5 let.
RO vzala na vědomí nabídku SmVak Ostrava
na odkup vodovodních řádů v majetku obce,
nabízená cena 570 tis. Kč.
RO schválila přijetí dotace ve výši 11.400,Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky
SDH Stará Ves z rozpočtu MS kraje.
RO vzala na vědomí žádost SDH Košatka
na bezplatné využití sálu v KD Košatka a žádá
její doplnění.
RO vzala na vědomí žádost občanů ulice
Ke Kapli o vykácení 4 vzrostlých stromů a výsadbu nové zeleně na této ulici. Bude prověřen
stav dřevin a zadána příprava ozelenění.
RO projednala stav schvalování územního
plánu obce. Jako největší problém po druhém
veřejném projednání návrhu se jeví velký
počet připomínek k rozsahu ploch určených
pro zástavbu v oblasti Zákostelí. Je doporučeno zpracovat návrh převedení části ploch
do územní rezervy a projednat jej s dotčenými vlastníky.
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RO schválila Smlouvu o výpůjčce budovy bez čp na parcele č. 1093/1 a pozemku
p. č. 1093/2 s organizací KONDOR – skupina Stará Ves. Prostory budou využívány
jako sklad táborového materiálu a klubovna.
Smlouva se uzavírá na 5 let.
RO schválila dotaci z rozpočtu MS kraje
ve výši 98.600,- Kč na nákup vybavení jednotky JPO III Stará Ves (obleky, boty, hadice).
RO schválila smlouvu o zajištění pořadu
Poutníci – country Vánoce. Vystoupení se
uskuteční v neděli 22. 12. 2013 v 19.00 hod.
v kostele sv. Jana Křtitele ve Staré Vsi n. O.
RO schválila financování koncertu skupiny
„Děda Mládek Illegal Band“ pro vystoupení
na obecních slavnostech r. 2014.
RO schválila dodatek smlouvy s firmou Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o. na změnu
termínu předání projektu Chodník v obci
Košatka.
RO schválila návrh organizačních opatření ZŠ
a MŠ Stará Ves n. O. pro šk. rok 2013/14, který
upravuje organizaci a rozdělení výuky v MŠ
na jednotlivé objekty ZŠ a MŠ.
RO projednala na základě podnětu osadního
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výboru Košatka další provozování restaurace
Odra Košatka.
RO schválila příspěvek 12.000,- Kč na rok
2014 na provoz domova důchodců Frýdlant
n. O. (částečná úhrada nákladů pobytu staroveské občanky).
RO schválila složení inventarizačních komisí,
předsedou hlavní inventarizační komise byl
jmenován ing. Jan Šeděnka.
RO se seznámila se závěry jednání výrobního
výboru akce „Lubina – Košatka n. O. – studie
realizace přírodě blízkých protipovodňových
opatření s vazbou na povodňovou ochranu
obce“. Prioritou je výstavba nového mostu přes
Lubinu (blokována vlastníky sousedících pozemků), dále prodloužení levobřežní povodňové hrázky. Investice do dalších protipovodňových opatření mnohonásobně převyšují výši
povodňových škod v lokalitě, proto je navrženo
posílit individuální ochranu nemovitostí.
RO se seznámila s kalkulací ceny stočného pro
rok 2014 a stanovila cenu stočného pro období
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 na 30,44 Kč/m3
bez DPH, 35,00 Kč/m3 vč. 15 % DPH.
Mgr. Jaromír Chvostek

Bývávaly êasy...
¾ R. 1923 - „Veřejná obecní knihovna měla 531
knih zábavných a 31 naučných. Čtenářů bylo 79
a přečetli 817 knih. Obec věnovala na knihovnu
1000 Kč.“
¾ „Na podzim roku 1933 bylo na polích, lukách
a jetelinách ohromné spousty myší a hrabošů.
Nejvíc postiženy byly ozimy. Obec zakoupila
120 kg strychninové pšenice na hubení. Částečná náprava se stala. Úplné vyhubení nastalo
podzimními lijavci a zámrzem půdy. Příroda si
pomohla sama.“
¾ Zdravotní bytový katastr obce Staré Vsi n. O.
v roku 1933 (výběr údajů, upraveno): obec má
300 domovních čísel s 500 byty. Celkem 431
domů je vystaveno z pálených cihel, 68 z nepálených cihel a 9 je dřevěných, kanalizaci má
1 dům, 499 nemá. Záchody jsou „2 dobré, 258
prostředních, 9 špatných“, vodu má 134 bytů ze
studní, 50 z pump, 143 z vodovodu a 141 je bez
vody. Statistika registruje 50 případů uzavřené
tuberkulózy, 5 s otevřenou podobou, 20 úmrtí
a 38 v pozorování. V celé obci je 1508 lůžek.

¾ „V lednu 1943 byl zatčen Emil Sedláček, uvědomělý příslušník strany komunistické. Mnoho zatčených bylo ve druhé polovině roku 1943. Byla
to akce ukrývání a pomoci ruským uprchlým
zajatcům. Dne 13. srpna 1943 byl gestapáky přepaden, ztrýzněn a uvězněn Alois Tyleček, dělník
bydlící ve výměnku selského statku č. 88. Potom
byl v téže akci zatčen příslušník národně-socialistické strany Vilém Šrámek, č. 307, potom jeho
sestra Božena Tylečková, manželka výše jmenovaného Aloise Tylečka, pak Zdeňka Tylečková,
Jan Tyleček, František Tyleček a jeho manželka
Anežka – vesměs příbuzní prvního Aloise Tylečka. V souvislosti s nimi byl zatčen také Josef Filip
z čísla 182. Kromě toho byl zatčen Emil Severin z
čís. 267, který se do naší obce přistěhoval se svou
matkou, a Jaroslav Dlouhý z čís. 209, neohrožený a svědomitý průkopník hnutí dělnického.“
(Pozn.: E. Sedláček umučen r. 1943 v Osvětimi,
Al. Tyleček r. 1944 v Mauthausenu, E. Severin
popraven r. 1945 ve Vratislavi.)
Mgr. Jaromír Chvostek
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Fotohistorie
Vážení spoluobčané, milí čtenáři. V pátém vydání seriálu Fotohistorie bych se rád věnoval fotografii obecního zastupitelstva z roku 1923.
Na přiložené fotografii můžeme vidět zvolené
členy obecního zastupitelstva, které vzešlo z druhých republikánských obecních voleb konaných 16.
září 1923 v hostinci u Paličků (č. 28). Bylo to již podruhé, co se v tajném hlasování hlasovalo dle nového volebního řádu při rovném a tajném hlasovacím
právu mužů i žen po dosažení věku 21 let. (Ty úplně
první volby proběhly 15. června roku 1919, záhy
po konci 1. světové války.)
Voleb roku 1923 se účastnilo celkem 5 stran,
v pořadí dle dosažených hlasů (sociálně demokratická strana dělnická, strana lidová, strana republikánských zemědělců a maloobchodníků, strana čsl.
socialistů, strana živnostensko obchodnická středostavovská). Posledně jmenovaná nejmladší strana byla založena 11. ledna 1923 rovněž v hostinci
u Paličků. Podnět k založení strany dal obchodník
Josef Ševčík a řezník Jindřich Ryšavík. Cílem bylo
soustředit živnostníky z jiných stran.
Starostou byl opět zvolen Alois Chvostek, prvním náměstkem Felix Dlouhý, druhým náměstkem
Vilém Lednický. Tajemníkem zůstal Josef Sítko
a pokladníkem Josef Filip.

Na fotografii podle seznamu zvolených osob
(obecní kronika) chybí: Karel Ulčák – rolník, č. 59;
Josef Ševčík – obchodník, č. 54; Bernard Novobílský
– domkář, č. 206; Rudolf Tyleček – rolník, č. 203.
Výše zmiňovaný Karel Neuwirth, který se nachází na fotografii vpravo dole, není uveden v seznamu zvolených osob. Je možné, že byl zvolen jako
náhradník a v době pořízení fotografie už zastupoval některého ze zvolených a na fotce nepřítomných
zastupitelů.
Poznali jste na fotografii některého ze svých
předků? Bydlíte na stejném místě jako jmenované
osoby? Věnuje se někdo ve vaší rodině stále stejnému řemeslu?
Pokud na některou z otázek odpovíte kladně, moc rádi uvítáme jakýkoliv komentář, příběh,
fotografii či listinu, kterou bychom mohli obohatit obecní archiv. Dokument Vám po zpracování
vrátíme. Materiály můžete se vzkazem zanechat
na obecním úřadě.
RNDr. Michal Janošek, Ph.D.
Kontakt: Michal Janošek,
tel.: 777 81 55 69,
email.: michal.janosek@gmail.com
Zdroje: [1] Pamětní kniha Staré Vsi n. O. - 1. díl (1921-1958)

1. řada (sedící):
Rudolf Holaň – rolník, č. 50; Jan Palička
– dělník, č. 20; Josef Sítko – domkář, č.
103; Alois Chvostek – skladník, č. 108;
Vilém Lednický – domkář, č. 163; Adolf
Šimečka – obuvník, č. 202; František
Javorek – rolník, č. 39.
2. řada:
Josef Filip – řídící školy, č. 38; Vilém
Polášek – kotlář, č. 170; Hynek Dlouhý
– kovář, č. 209; Vilém Hýl – horník, č.
70; Alois Dlouhý – hutník, č. 128; Felix
Dlouhý – krejčí, č. 209; František Kelner
– rolník, č. 7.
3. řada:
Josef Palička – domkář, č. 61; Augustin
Novobílský – horník, č. 87; Josef Merta
– hutník, č. 133; Štěpána Vidličková –
žena horníka, č. 149; František Sýkora –
kovář, č. 195; Josef Zeman – zámečník,
č. 196; Karel Neuwith – hostinský, č. 9.

Na fotografii se nacházejí
(popis: jméno a příjmení – profese, číslo domu)
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SStaroveský zpravodaj
Velel i Obranø národa ve Staré Vsi a v Košatce
nu pouze dva muže z Košatky – velitele Eduarda
Hrabovského (nar. 1. 11. 1912) a Stanislava Nováčka (nar. 14. 10. 1913). Eduard Hrabovský byl zatčen
již 27. března 1940 a umučen v KT Mauthausen
ve věku 29 let. Stanislav Nováček (kterého pro ON
získal jeho bratr Václav) byl zatčen 10. září 1941, ale
již v prosinci téhož roku byl taky v KT Mauthausen umučen. V této nejstrašnější mučírně českých
a slovenských vlastenců (4 473 obětí) zahynuli oba
jedním ze 62 způsobů úmrtí, jak je tam zaznamenali
sami fašisté! Tady si dovolím poznámku – je nejvyšší čas zorganizovat vzpomínkovou cestu do tohoto
KT. Aby potomci na vlastní oči viděli tento lágr, kde
byli likvidováni předkové i odbojáři z okolí…. Ano
- Hrabovský, Nováčci a další a další byli spolubojovníky Aloise Vávry z Krmelína
Vávrův osud byl ale jiný. Důstojník, „který se
necítil zproštěn svého bojového slibu,“ se vydal 29.
prosince 1939 přes Slovensko a „balkánskou cestou“ do zahraniční armády. Dostal se až do Sýrie
a po moři do Marseille. Tam byl odveden 9. 2. 1940
pod os. č. Z,F-2087. Po porážce Francie přijel egyptskou lodí M.A. el Kebir do Anglie, zařazen ke 2. pěšímu praporu 1. čs. brigády v tzv. důstojnické záloze
a 28.10.1941 povýšen do hodnosti npor. jezdectva.
Ale už od 6. 6. 1942 sloužil v čs. letectvu a za půl roku
byl přijat do Britského královského letectva pod os.
č. RAF/138872.
Vzhledem k osobnostním charakteristikám bylo rozhodnuto o jeho zařazení – stal se navigátorem.
To byli pečlivě vybíraní jedinci a jejich devítiměsíční
výcvik býval mimořádně náročný. Museli zvládat
disciplíny pro normálního smrtelníka a suchozemce
nebo vesničana naprosto neznámé – astronavigaci,
práci s přístroji, výpočty, mapy, šifrování a komunikaci v angličtině. A taky střelby, přežití na moři,
seskoky padákem... Alois to všechno zvládl a dne
14.4.1943 se hlásil u 311. Bombardovací peruti
na základně Talbeny. Peruť patřila k 19. skupině
Coastal Command a aktuálně měla 18 letounů Wellington, velitelem byl škpt. W/Cdr Jindřich Breitcetl,
DFC (zahynul 21. 8. 1943 i se sedmi muži posádky
v letounu Liberator “O“ 780).
První operační let navigátora F/O (Flying Office) npor. Aloise Vávry se uskutečnil 1. května 1943
v letounu Wellington „G“ 477, velitelem byl W/O
Styblík, trvání letu 7 h 37 minut, výška 1100 ft.

V listopadu jsme si v Krmelíně a okolí připomínali tragickou smrt Aloise Vávry, bojovníka proti
fašistům. Osud tohoto mladého muže z vedlejší vesnice souvisí taky s jeho odbojovou činností ve Staré
Vsi a v Košatce na začátku 2. světové války.
Narodil se 13. 10. 1914 manželům Aloisovi
a Amálii Vávrovým. Maturoval na učitelském ústavu v Příboru. V r. 1936 rukoval a po absolvování
Vojenské akademie v Hranicích se stal poručíkem
jezdectva. Ovšem po 15. březnu 1939 bylo po službě.
Alois ale neváhal a zapojil se od června do odbojové
organizace Obrana národa.
Zde je na místě krátké zastavení.
ON založili již v březnu 1939 generálové Bílý,
Ingr a Vojcechovský. Organizace byla členěna až
po okrsky a jejími cíli byla mj. zpravodajská činnost a příprava protinacistického povstání. Krajským velitelem v Mor. Ostravě byl plk. Edmund
Klímek, po něm škpt. Ladislav Mácha, který získal
por. Čestmíra Ruska. A ten následně poručíka jezdectva Aloise Vávru, který se stal okresním velitelem. V tomto okamžiku „vstupuje na staroveskou
půdu“ - do V. obvodu ON (+ Proskovice a Košatka).
Začal boj na život a na smrt. Obranáři zvolili těžkou cestu a jejich osudy pak byly kruté a tragické.
Místostarosta p. Jar. Chvostek jistě ve vhodné chvíli
připomene historii ON ve Staré Vsi, ale já připome4

www.staraves.cz
a nezvěstných příslušníků legendární
311. československé bombardovací
perutě.
A závěr?
Divizní generál
Karel Janoušek napsal v březnu 1946
otci panu Aloisu
Vávrovi
dopis,
ve kterém konstatuje, že „..Váš syn
položil život v boji
proti nepříteli jako
věrný syn své země a jako statečný obhájce našich
společných ideálů a svobody“.
Matka paní Amálie Vávrová obdržela 15. března 1947 od velitele letectva div. generála Aloise
Vicherka dopis, ve kterém se mj. píše: „V uznání
nejvyšší oběti … a v ocenění zásluh, které si získal o osvobození Československé republiky … byl
povýšen na věčnou paměť npor.let. Alois Vávra...
na štábního kapitána letectva. Ujišťuji Vás, že československé letectvo nezapomene jeho oběti a zachová
navždy světlou památku jako zářivý příklad obětavosti a lásky k vlasti a letectvu. Čest jeho jménu,
práci a památce!“
Škpt. let. Alois Vávra byl taky vyznamenán
Československým válečným křížem 1939 „In memoriam“. Vyznamenání udělil 21. dubna 1947 president republiky a dekret podepsal ministr generál
L. Svoboda.
Buďme hrdi na tohoto muže, který krátce velel
i místním odbojářům. Mnozí z nich, tak jako on,
položili svůj život za svobodu!
A opakuji: Čest jejich jménům, práci a památce!
Karel Sýkora, Proskovice

Bylo by vhodné se zastavit u „dějin“ 311. bombardovací perutě. Místo pro tento příspěvek to ale
nedovoluje. Při větším zájmu doporučuji literaturu
a www.
Alois Vávra absolvoval ještě pět letů ve „velouších“. Dne 14. 9. 1943 následoval (už po přezbrojení) z nové základny Beaulieu jeho šestý let a zároveň jeho první bojový v moderním americkém
čtyřmotorovém Literátoru „K“ 782, velitel S/L J.
Kostohryz, trvání letu 10 h 10 min, patrola, 1600ft.
Následovalo dalších osm patrol s různými veliteli
v jiných letadlech. Z patnáctého letu se vrátili 26.
října, letěl opět s S/L J. Kostohryzem v „P“ 776. Hlídkovali 9 h 1 min, výška 1400 ft.
Alois Vávra byl ale taky „kulturním činovníkem“ v peruti (literatura, poezie, nástěnky), účastnil
se veřejného sokolského cvičení („exhibition“ v srpnu 1943) a podle slov pilotů Jana Říhy a Jana Romana Irvinga byl „Loša“ opravdu oblíben. Příkladný
syn, sokol, učitel, důstojník a válečník!
Přišel ale 17. listopad. Start ve 23.53, letoun LiberatorGR.Mk V BZ 872 (E), velitel F/L Metoděj
Šebela, DFC, posádka Procházka, Černohorský, Jos.
Novák, A. Heller, H. Urban, Fuksa, Fajt a …navigátor Vávra. Úkol: protiponorková hlídka. Počasí:
mraky 10/10, úplně zataženo, dohlednost 4-6 mil.
Za pouhých sedm minut „...nastal jejich den to poslední.“ - 18. listopad roku 1943.
Byli napadeni dvěma německými stíhačkami
a poslední spojení navázali ve 13.10 hod. - „Budu
nucen přistát...porucha na motoru“. Zprvu panovala domněnka, že mohli přistát ve Španělsku. Nestalo
se tak. Později vyplavil příliv v Normandii tělo Sgt.
Linharta Fajta. Členové posádky byli úředně prohlášeni za mrtvé. Jejich jména jsou zapsána na mnoha
památnících. Alois Vávra i v Příboru mezi 42 dalšími jmény padlých letců našeho kraje. A samozřejmě v Krmelíně… Zařadil se mezi 250 padlých

Územní plán se už blíží k závøru…
orgánům. V rámci 3. veřejného projednání,
které proběhne dle prozatímních předpokladů
v měsících únor až březen, se s obsahem upraveného ÚP mohou seznámit všichni občané
naší obce. Naší snahou je schválit územní plán
obce na zasedání Zastupitelstva obce v průběhu měsíce května 2014.
Ing. Radislav Folta

Územní plán obce Stará Ves n. O. prochází
v současné době procesem vypořádání námitek a připomínek občanů a orgánů státní správy z druhého veřejného projednání návrhu
územního plánu. Po předchozím projednání
se zástupci obce vydal Magistrát města Ostravy rozhodnutí o námitkách a připomínkách k
návrhu ÚP a zaslal je k projednání dotčeným
5
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Zprávy ze staroveské školy – záĆí 2013
ní náklady a na nákup materiálu na jarmark příští.
Atmosféra byla úchvatná a radost zářila z očí všech
přítomných. Děkuji paní učitelce Klimešové a sboru za krásné navození vánoční nálady. Před tím ale
v polovině týdne vyrazila čtveřice našich učitelek
a učitelů do Braunschweigu v SRN na první aktivitu
projektu Comenius se základním tématem Oslava
kultury prostřednictvím hudby. A vezli s sebou vítězná loga z celoškolní soutěže, knihy s ukázkami
prací žáků, školy, ale i významných osobností a míst
našeho regionu.
Naši vedoucí redaktoři, zást. řed. Kunzová
a p. uč. Chvostek a 2 žákovští redaktoři školního
časopisu Dušanovy zápisky, vyrazili do Brna na republikové finále soutěže školních časopisů, odkud
opět přivezli skvělé ocenění: celkové 3. místo v kategorii časopisů 1. a 2. stupně ZŠ a druhé místo
za obsah.Za námi je mikulášské rejdění v ZŠ a MŠ,
jehož se zodpovědně ujal 9. ročník pod vedením své
třídní Reginy Hermanové. Mateřinky připravují pro
rodiče svých dětí mikulášské odpoledne s vystoupením a nadílkou. Mohl bych pokračovat, ale stejně
všechno najdete na našich webových stránkách.
A blížíme se k Vánocům. Letos jsme - ředitelé
škol v Twardorzeczce, Rakové a ve Staré Vsi - zorganizovali na čtvrtek 12. 12. mezinárodní adventní
koncert. Letos bude v Rakové a příští léta se uvidí. Následně ještě pro sebe a veřejnost provedeme
domácí adventní koncerty. První ve středu 18. 12.
dopoledne pro MŠ a I. st. ZŠ, další dva ve čtvrtek
19. 12. v 10.30 a 16.15 hod. pro veřejnost.
A opět je 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 nádherné, šťastné a veselé
svátky vánoční a v roce 2014 pevné zdraví a spokojenost.
Mgr. Pavel Plečka, ředitel školy

Vážení přátelé,
chtěl bych v tomto adventním čase připomenout některé události uplynulých měsíců. Do konce října jsme si splnili některé důležité části našich
plánů. První bylo odkanalizování a vydláždění školního dvora včetně přípravy základů pro hrací prvky
jako jsou houpadla, lanová dráha a venkovní tabule. V příštím roce chceme úpravy dokončit a školní
dvůr začne v teplých měsících sloužit předškolákům
z mateřinky a dětem ze školní družiny. A druhé bylo rozšíření (včetně oplocení) a dovybavení zahrady
mateřské školy u zámku. 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 loňský rekord 6.530 kg a nasbírali
7.310 kg! Inu, jsme čím dál lepší. Pro Charitu jsme
nasbírali hromadu zachovalého, použitého oblečení a obuvi a jiných použitelných věcí. A namátkově
další aktivity jako tematické dny – teplákový, modrý,
den zebry. Testování 9. ročníků z češtiny, matematiky, angličtiny a všeobecného přehledu. Už máme
výsledky a u některých žáků jsou úžasné. Z pěvecké
soutěže karaoke v Brušperku jsme si ve starší kategorii odvezli 2. a 3. místo. Druháci a šesťáci měli hodinu s hasičem ing. Martinem Šeděnkou z Hasičského
záchranného sboru z Ostravy. Tuto preventivní akci
s názvem HASÍK považuji za velmi důležitou a potřebnou. 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,
a byly tam opravdu věci nevídané. Také se spousta
výrobků prodala a penízky poslouží na letošní režij-

Informace školní jídelny ZŠ a MŠ Stará Ves n.O
Vážení strávníci.
Naše školní jídelna poskytuje stravovací služby
jak pro žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ, tak i pro šir-

ší veřejnost. Cena stravného pro tyto cizí strávníky
do 30. 11. 2013 činila 60,- Kč včetně DPH. Od 1.12.
2013 jsme cenu upravili na 63,- Kč vč. DPH. Tato
6
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travin i všech ostatních vstupů při výrobě obědů
během roku 2013 jsme byli nuceni po důkladném
přepočtení kalkulace tuto cenu k 1.12. 2013 navýšit.
Kalkulace bude i nadále pečlivě sledována a nelze
vyloučit, že ceny obědů jak pro cizí strávníky, tak
i pro žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ v následujících
měsících dále porostou. Věřím, že sledujete ekonomické dění v naší zemi a pochopíte, jak obtížné je
udržet ceny stravného na nízké úrovni.
Mgr. Pavel Plečka, ředitel školy

cena je stanovena na základě kalkulace, která se
provádí průběžně během celého roku. Sleduje se
zde nákupní cena potravin, mzdové náklady, ostatní
náklady (energie, vodné – stočné, čisticí prostředky, odvoz odpadů, opravy, revize atd.), zisk a výše
DPH. Toto DPH v nemalé míře ovlivňuje kalkulaci
stravného. Zároveň jsme povinni dbát na to, aby
byla zachována pestrost jídelníčku a naplněnost tzv.
spotřebního koše (hygienický předpis pro školní
jídelny). Vzhledem k neustálému nárůstu cen po-

Ve školce je bezva
zimu teď máme čas přemýšlet, jak zahrádku zvelebit v jarních měsících.
Za pouhé tři měsíce měly děti možnost zhlédnout několik divadelních představení divadla
Smíšek a veverky Terky, taky je navštívil kašpárek
Pepíno, což teprve byla legrace! Mateřská škola
navštívila výstavu chovatelů i zahrádkářů a naše
děti opět zpestřily výstavu zahrádkářů svými překrásnými výtvarnými dílky.
Někteří předškoláci měli možnost navštěvovat plavecký výcvik, jiné děti navštěvují různé
kroužky. Dětem s vadami řeči je v každém týdnu
nápomocna logopedická asistentka - paní Dvořáková.
Úžasným odpolednem bylo „Uspávání broučků“ společně s rodiči i dětmi. Nechyběly úkoly,

Je teprve konec listopadu a v mateřské školce
je všechno, jak má být. Nové děti si zvykly na nové
prostředí, kamarády i paní učitelky. Velmi nás těší,
že děti do školky chodí rády, bez slziček a když se
snad nějaká najde, rychle zase zmizí. Velkou zásluhu na tom mají všechny zaměstnankyně, které
se snaží dětem zpříjemnit pobyt ve školce, vymyslet spoustu legrace, mnoho věcí děti naučit, ale
hlavně umí vykouzlit úsměvy a radost. Podílejí se
určitě i rodiče, ve kterých nacházíme pochopení,
pomoc i spolupráci.
V průběhu prázdnin se podařilo za pomoci
obecního úřadu a jeho finanční podpory oplotit větší prostory školní zahrady a v říjnu byly
na školní zahradu zabudovány čtyři nové hrací
prvky, vysazeno pět nových stromečků. Po celou
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kravínem. V automatu jsme si vyzkoušeli nákup
čerstvého mléka. Mňam!
V měsíci říjnu nás čekalo halloweenské rejdění,
dovádivé dopoledne v roztomilých maskách, soutěže, tanečky, příprava vlastního občerstvení. V závěru si děti dokonce samy přikouzlily pohádku.
Poslední překrásnou akcí byla návštěva pana Holby, sluchově i zrakově postiženého, který
navštívil naší školu už předloni. Pana Holbu doprovázel vodicí pes Pedro, tomu děti za odměnu
přinesly spoustu pamlsků a dobrot. Vyprávění
a práce s dětmi byla velice milá a poučná. Děti se
dověděly o tom, jak pomáhat hendikepovaným
lidem, a připomněly si, proč po celý rok naše mateřská školka sbírala spoustu pet-víček. Z výtěžku
sbírky podpoří naše školka činnost charity sv.
Alexandra.
V posledních listopadových dnech se předškoláci chystali na vánoční zpívání a ostatní děti
připravily drobné výrobky na vánoční jarmark.
Věřte, že zrovna ti nejmenší už se nemohou Vánoc a všech prosincových překvapení dočkat.
Přejeme tedy nejen našim andílkům, ale
i všem dospělým mnoho štěstí, zdraví a překrásné
prožití vánočních svátků.

včelka Bohunka, občerstvení, lampionek štěstí
a nechyběl hlavní poklad - radost a pohoda.
Dalším obrovským překvapením byla exkurze do Hustopečí na farmu Zdeňka. Pro děti
to byl velmi zajímavý a poučný výlet za zvířátky,
který vymysleli a zařídili manželé Petrošovi. Ti
také všem dětem zakoupili lahodný Porubáček.
Na farmě nás přivítala paní farmářka, ta dětem
povídala nejen o farmě, ale i o výrobě mléčných
produktů. Pak si děti prohlédly kravičky i malá
telátka, která si mohla samo sebou pohladit. Kluci si prohlédli zemědělské stroje při práci, děti se
seznámily také s chovem vepřů a prošly se velkým

Za MŠ Radmila Navrátilová

Advent a Vánoce
Milí přátelé,
všichni se těšíme na vánoční pohodu. Celá naše představa Vánoc je idylická. Máme rádi
pokojnou atmosféru, obdarováváme se dárky,
navštěvujeme se v rodinách. Tuto podobu nám
v dějinách vtisklo baroko, v kterém vznikalo nejvíce koled, ukolébavek, plenčiček, žežuliček apod.
Gotika Vánoce více spojovala s biblickým
příběhem. Originální Vánoce nebyly žádnou
idylkou. Josef s Marií řešili otázky života, kde
a kdy se dítě narodí. Posléze otázku svobody,
když král Herodes toužil zavraždit Ježíše.
Tak jak se vrství naše životní zkušenost, jak
se odvíjí náš život, tak promlouvá tento biblický
příběh ke každému člověku.
Přeji Vám, ať Vánoce prožijeme co nejvíce
v rodině. Co nejvíce pospolu. Tolik to potřebují
naše vztahy a životy. Příklad sv. rodiny ať je nám
vzorem.

Advent
•
•

•

Roráty: Út - Pá v 6.15 hod. v kostele, po mši
svaté snídaně na faře v 7.00 hod.
Svátost smíření - zpověď: Sobota 21. 12.
v kostele, v 16 hod. společná příprava – kající
modlitba, zpovídání 16.30 – 17.30 hod. Vždy
možnost 30 min. před každou mší svatou
v kostele.
Adventní koncert: Neděle 22. 12. 2013
v 19 hod. v kostele

Vánoce
•

•
8

Setkání u betléma pro děti: Na Štědrý den
24. 12. v 15 hod. v kostele. Program: uložení
Ježíška do Betléma, vánoční příběh rodiny,
koledy. Na závěr si můžete odnést betlémské
světlo ke štědrovečernímu stolu (s sebou nádobku se svící, konec okolo 15.45 hod.).
Půlnoční mše svatá: 24. 12. v 22.00 hod.

www.staraves.cz

•
•

•
•
•
•

•

zakoupení lístků + rezervace po mši svaté
v kostele. Prosíme o přispění darů do společné tomboly.
Bližší informace: dcm.doo.cz/farnost,
731 625 717, 558 669 413

v kostele sv. Jana Křtitele. Při mši svaté bude
zpívat chrámový sbor.
Slavnost narození Páně: 25. 12. mše svatá
v 10.30 hod. Bude zpívat chrámový sbor.
Návštěva betléma: 25. 12. bude možnost navštívit v kostele betlém, zazpívat s dětmi koledu, a to v čase od 15-16 hod. odpoledne. Doporučuji pro zpestření slavnostní atmosféry
při návštěvách.
2. svátek vánoční – sv. Štěpána: 26. 12. mše
svatá v 8.00 hod.
Závěr roku - silvestr: 31. 12. mše svatá v 16.00
hod. + svátostné požehnání
Nový rok - matky Boží – doporučený svátek:
1. 1. 2014 mše svatá v 10.30 hod.
Tříkrálová sbírka: Sobota 4. 1. 2014, v 8.00
sraz na faře, v 8.30 žehnání v kostele + návštěva domů, koledování ve Staré Vsi a Košatce,
polévka a teplý čaj na faře. Zájemci z řad
dětí a dospělých se hlaste na faře u o. Kamil,
ve škole u třídních učitelů
8. ples Střediska mládeže:Sobota 11. 1. 2014
v 19.30 hod. v Základní škole St. Ves n/O,

Oprava oltářů v kostele
Za přispění památkové péče jsme letos opravili hlavní oltář v kostele sv. Jana Křtitele. Dotace
činila 155.000,- Kč, celkové náklady 255.000,- Kč.
Upřímné díky všem dárcům.

Varhany
V roce 2014 plánujeme opravu a rozšíření
varhanního stroje. V měsících březen až duben
chceme veřejnou sbírkou v obci podpořit tento
úmysl. Hrubý rozpočet: 650.000,- Kč. Proč tato
akce? Pro krásnější koncertní provedení hudebních skladeb, pro pestřejší doprovody při svatbách, pohřbech a mších svatých, pro krásu, která oslavuje Boha a pozvedá lidskou duši.
Pán vám žehnej
o. Kamilos

TĆíkrálová sbírka
moc postiženým povodněmi a výbuchem plynu
ve Frenštátě p. Radhoštěm.
Část peněz směřovala na celostátní projekty
a humanitární pomoc.
Pečovatelská služba je jednou z registrovaných služeb Charity Studénka. Je určena seniorům, zdravotně znevýhodněným, invalidním
nebo chronicky nemocným občanům Studénky
a okolních obcí a pomáhá jim co nejdéle zůstat
ve svém domově. Díky Vašim příspěvkům jsme
mohli začít poskytovat tyto služby v odpoledních
hodinách a také v dalších obcích.
Půjčování zdravotních a kompenzačních pomůcek se stalo velmi vyhledávanou službou, kterou využívá stále více lidí. Pro lepší dostupnost je
možno si pomůcky zakoupené z Tříkrálové sbírky zapůjčit i ve Staré Vsi n. O.
Děkujeme Vám za stálou přízeň, vstřícnost
a štědrost, kterou pomáháte všem potřebným
spoluobčanům.
Radost a pokoj v době vánoční i po celý rok
2014 Vám přejí
pracovníci Charity Studénka

Pomalu se blíží nový rok a s ním
již 14. ročník Tříkrálové sbírky.
Začátkem ledna 2014 u Vašich dveří zazvoní koledníci – tři králové a budou Vám nejen přát vše
dobré v novém roce, ale také Vás žádat o finanční
příspěvek na projekty Charity.
65 % vybraných peněz, které zůstávají Charitě Studénka, bychom v roce 2014 rádi využili
na částečnou úhradu nákupu automobilu pro pečovatelskou službu, podporu pečovatelské služby
ve Studénce, Pustějově, Bartošovicích a Albrechtičkách a opět na nákup a údržbu zdravotnických
a kompenzačních pomůcek, které jsou k dispozici občanům z obcí, kde se sbírka pořádá.
V letošním roce pro Charitu Studénka tři
králové koledovali v 15 obcích, zapečetěno bylo 96 pokladniček a celkem jste přispěli částkou
444.779 Kč. Výtěžek byl použit na podporu provozu pečovatelské služby, zakoupení a opravu
zdravotnických a kompenzačních pomůcek, po9
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Sbor dobrovolných hasiêĎ Stará Ves n. O.
Staroveští hasiči a hasičky na galavečeru
Moravkoslezské ligy
V minulém vydání Staroveského zpravodaje jsme Vás informovali o dalších sportovních úspěších místních hasičských družstev.
Dne 28. 10. 2013 se konal v Karviné slavnostní
galavečer, na kterém byly předány ceny nejlepším. No a tak není divu, že reprezentace naší
obce byla hodně vidět. Pro bronzové medaile si na pódium došlo družstvo staroveských
mužů nad 35 let. Z medailí stříbrných a poháru za celkové 2. místo v MSL za rok 2013 se
následně radovalo družstvo staroveských žen,
které do posledního ligového kola atakovaly
celkové vítězství, připsaly si druhý nejlepší výkon roku v hodnotě 16,302 s a v doplňkových
anketách slavnostního zakončení ligy pak ženy tyto letošní úspěchy potvrdily titulem „Překvapení roku“. Tím však úspěchy staroveských
barev nekončily. Všechny členky ženského
týmu zaznamenaly i velké úspěchy individuální. V doplňkových anketách, v nichž hlasovali
zástupci všech 36 týmů Moravskoslezské ligy,
byla děvčata zvolena do tří all-stars týmů; Zuzana Novobílská byla zvolena dokonce nejlepší
košařkou MSL pro rok 2013. Velkého individuálního úspěchu a ocenění dosáhla také pravá proudařka Staré Vsi n. O. Daniela Hamalová, která kromě 2. příčky v kategorii pravých
proudařek obdržela druhý nejvyšší počet hlasů
i v absolutním pořadí a k titulu „Hasička roku“
jí chyběl pouhý jeden hlas. Gratulujeme!
Naši obec letos na soutěžním poli reprezentovali tito členové hasičských družstev:
Muži Stará Ves n. O. - Tomáš Šulák, Miroslav Janečka, Martin Palička, Martin Novobilský, Radim Kolek a Tomáš Kolek
Ženy Stará Ves n. O. - Zuzana Novobílská,
Kateřina Galásková, Lucie Kolková, Markéta
Kolková, Zuzana Bártková, Pavla Monsportová a Daniela Hamalová
Muži nad 35 let - Jiří Onderka, David Galásek, Martin Palička, Karel Rozehnal, Tomáš
Smutný, Kamil Hutěčka, Petr Ječmen, Přemysl
Polášek a Zdeněk Kvita
Za SDH Stará Ves n. O.
Kamil Hutěčka

Pavla Monsportová a Daniela Hamalová

Družstvo žen

Zuzana Novobílská

Družstvo mužů nad 35 let
10
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Klub dĎchodcĎ
Život v Klubu důchodců je opět v plném
proudu. Na říjnovém posezení jsme si zopakovali základní pravidla při podávání první pomoci.
A nejen to. Mnohé z nás zajímala první opatření
při různých zdravotních potížích. Na tyto otázky odpovídala a někdy i názorně předvedla paní
Anička Tomečková. Protože mnoho otázek zůstalo nezodpovězeno, věřím, že si p. Tomečková
na nás někdy najde čas a opět mezi nás zavítá.
Již nastal čas dlouhých zimních večerů a u nás
v klubu také tolik oblíbených tanečních zábav.
V listopadu jsme připravili Martinskou zábavu.
Aby se aktivně zapojilo co nejvíce našich členů
a příznivců, vyhlásili jsme nepovinnou účast v papučích a zástěrách. Každý, kdo tak učinil, obdržel
malou odměnu. Ani se nám nechtělo věřit, kolik
nápaditých kreací se sešlo. Bylo opravdu velmi těžké vybrat a za snahu odměnit tři nejhezčí.

Ostatně o tom, že členové Klubu důchodců mají
smysl pro humor, se můžete přesvědčit ve fotogalerii na stránkách obce. Počátkem prosince, tak
jako každým rokem, nás navštívil Mikuláš se svým
doprovodem a také plným košem dárků. Dárečky
však letos Mikuláš nerozdával jenom tak. Museli
jsme si je zasloužit a tak jako malé děti zazpívat,
přednést básničku a někdy i odpovědět na Mikulášovy všetečné otázky. Koncem roku nás čeká
zábava, kterou snad připravujeme ze všech nejraději. Rozloučení se starým rokem bude připraveno
v pondělí 30. prosince v 16 hodin v hasičské zbrojnici. Srdečně zveme nejenom všechny naše členy,
ale i všechny naše příznivce.
S přáním hezkého prožití svátečních dnů
a hodně zdraví v roce 2014 za celý výbor Klubu
důchodců
Irena Polášková, předsedkyně KD

Barevný podzim ve Starovjáêku
Podzim se nám ve Starovjáčku skutečně vybarvil do krásných podzimních barev i akcí. Konečně se mezi lidmi asi rozneslo, že akce našeho
rodinného centra nejsou k zahození (a že si u nás
můžete dát třeba i něco malého na zub-), a tak
se počty účastníků oproti loňskému roku značně
zvýšily. A po každé povedené akci, kdy vidíme
usměvavé a spokojené děti i jejich rodiče, si můžeme říct, že to, co děláme, má smysl.
První akcí letošního školního roku byla drakiáda. Dokonce nám trochu foukalo (na rozdíl

od loňska), takže draci i létali! Malým pilotům
jsme rozdali 36 sladkých odměn a diplomů
a společně s rodiči a prarodiči se nás sešla téměř stovka. Účastníci se trošku styděli pustit se
do občerstvení, ale přece jen nám ho pomohli
spořádat – kdo by odolal koláčkům od Šeděnků
a teplému čaji od služebních maminek rodinného centra?
A nebyli to jen draci, co létalo nad Starou
Vsí! V listopadu tu bylo i UFO! Do Starovjáčku přijelo Loutkové divadélko Smíšek a přivezlo
dětem Vesmírnou pohádku. Na všech 35 dětí,
které se na představení přišly podívat do tělocvičny (školko, děkujeme za půjčení!), čekalo
i občerstvení, tentokrát od Dědoušků. Děti nám
také pomohly vytvořit náš soukromý staroveský
vesmír plný roztodivných planet, ufonů, vesmírných lodí i raket. Tyto výtvory zkrášlí prostory
našeho rodinného centra. Zde musím poděkovat obecnímu úřadu, protože se letošní akce mohou konat právě díky jeho velkorysé podpoře.
Poslední akcí letošního roku je naše již
3. vánoční tvoření. V době, kdy čtete tento
zpravodaj, už možná budete mít doma nějakou
11
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tu vánoční výzdobu, kterou jste si na naší akci
vyrobili. Možná jste také přišli poslat dopis Ježíškovi – doletěl k němu na našich nafukovacích
balóncích? Podrobnosti o této akci Vás však čekají až v příštím čísle, uzávěrka zpravodaje je neúprosná. Co Vám však stihnu ještě slíbit: po Novém roce na děti čeká karneval! Termín akce
bude teprve vyhlášen, tak sledujte naše stránky:
www.starovjacek.webnode.cz.
Přejeme příjemné prožití vánočních svátků
všem staroveským rodinám. Vždyť rodina je to
nejcennější, co máme.
A Starovjáčku přejeme spoustu dětských
návštěvníků – protože jen tehdy je opravdu spokojený.

Mnoho štěstí v novém roce 2014 za celý tým
Rodinného centra Starovjáček přeje
Hanka Šíchová

Tábor LSPT OndĆejnica
Tajemství Magistra Kellyho – tábor LSPT
Ondřejnica
Jak je již dlouholetou tradicí, i letos se pár
nadšenců z Lašského souboru písní a tanců Ondřejnica rozhodlo připravit tábor pro dětičky
z našeho souboru, ale i mimo něj. Plni sil, energie a nápadů jsme 7. července vyrazili tábořit
do krásného prostředí Ostravice.
Letošní, již dvanáctý tábor se odehrával
v duchu staročeské pověsti o Golemovi. Nejdůležitějším úkolem našich malých alchymistů
bylo získat všechny ingredience pro výrobu nového šému k oživení Golema, protože původní
šém je nenávratně ztracen. Naše šikovné děti
nakonec přece jen překonaly všechny nelehké úkoly. Rabi Löw jim tak mohl ze získaných
ingrediencí vyrobit nový šém, Rudolf II. přede

všemi oživil Golema a na závěr byli všichni odměněni pokladem a bohatou hostinou.
Věříme, že malí i větší alchymisté si náš
tábor s Golemem, magistrem Kellym, rabi
Löwem a dalšími užili stejně jako my vedoucí
a příští rok s námi pojedou znovu. Už teď se těšíme na další dobrodružný příběh!
LSPT Ondřejnica
12
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Letmo z KONDORA
čeká „zimní stanování“ a organizace březnové zábavy se skupinami REZON a HEC (22. 3. 2014).
Bohužel letošní rok nás nečekaly jen pozitivní zprávy. Před nedávnem byl vykraden
sklad základny organizace KONDOR a škoda
byla vyčíslena na cca 50 000,- Kč. Zcizeno bylo, mimo jiné, také pracovní nářadí potřebné
ke stavbě a chodu tábora. Oslovujeme tímto
všechny spoluobčany, mají-li doma nadbytečné
nebo postradatelné nářadí, že mohou formou
daru obohatit ochuzený inventář naší organiza-

Jak už je dobře známo, mezi hlavní aktivity
a náplň organizace KONDOR patří pořádání
letních dětských táborů v údolí řeky Moravice.
Na letošním ročníku 2013 se během tří turnusů vystřídalo přes 150 dětí, o které se staralo
bezmála 70 vedoucích. Každý turnus měl jinak
pojaté téma celotáborové hry a motivoval děti
k nejrůznějším aktivitám. Dle zájmu a ohlasů
soudíme, že se nám práce daří, a proto každý
turnus uspořádal v průběhu října a listopadu
vzpomínkové táborové setkání pro své „ovečky“. Pro děti byla připravena spousta her, soutěží, promítání fotek, hraní na kytary, zpívání
a kromě té veškeré zábavy se děti dozvěděly
témata táborů na příští rok.
Proběhlo také z jara přesunuté „Podzimní
toulání s KONDOREM“ a z nejbližších akcí nás

ce. V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte
na e-mail: masinn@atlas.cz.
Děkujeme a přejeme klidné prožití vánočních svátků.
Za organizaci Kondor Martin Růža

Zájezdy KONDORA v roce 2013
li jsme v srdci Žďárských vrchů, v kempu u rybníka Řeka. Druhý den jsme vystoupali na nejvyšší
bod CHKO Žďárské vrchy, na bájemi opředených
Devět skal a pokračovali pak kolem horního toku
řeky Svratky do osady Milovy. Na zpáteční cestě
jsme pak navštívili pohádkový hrad Pernštejn.
Už druhý rok spolupracujeme s turisty z Týna nad Bečvou. Po loňském společném zájezdu
do Národního parku Velká Fatra jsme se společně domluvili, že náš letošní společný zájezd bude mířit do Polských Tater. Zájezd se uskutečnil
ve třech dnech (od 31. května do 2. června). První

V letošním roce jsme uspořádali pro širokou
veřejnost, hlavně však pro milovníky turistiky,
celkem 5 zájezdů.
První, dvoudenní v termínu 4. a 5. května,
mířil na Českomoravskou vrchovinu. Prošli jsme
na něm romantické Budislavské skály (ty tvoří
Toulovcovy a Městské maštale – jediné pískovcové skalní město Pardubického kraje). Účastníci pak mohli navštívit Skanzen lidových staveb
na Veselém kopci, nebo projít velmi romantickým skalnatým kaňonem s peřejemi a vodopády
říčky Doubravy nedaleko Chotěboře. Přenocova13
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Výstava chovatelĎ drobného zvíĆectva

Výstava chovatelĎ drobného zvíĆectva

ZahrádkáĆská výstava

Výroêní schĎze chovatelĎ u pĆíležitosti 45. výroêí
založení, pĆedseda JiĆí HĎlka

ZahrádkáĆská výstava

Toulání s Kondorem – nejstarší úêastník
Miroslav Šupík

Toulání s Kondorem
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PĎlkolona v hale TJ

Volby do poslanecké snømovny – okrsek ê.2 v zámku

Vítání obêánkĎ na staroveském zámku

Hubertova jízda

Házená je sváteêní událost, aneb trenér ve fraku

Martinská zábava v Klubu dĎchodcĎ

Taneêní
2013
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Na vrcholu Ďumbieru

střed tlakové níže, a proto pršelo spíš jen ojediněle
a neškodně. Mraky však visely ve výšce asi 1900
metrů a nedovolily nám tak v sobotu plánovaný
přechod vrcholu Świnica (2301 m n. m.). Přesto
věřím, že i náhradní program byl velmi zajímavý
a bylo mnoho co vidět.
Třetí zájezd byl jednodenní a mířil na nedalekou slovensko-polskou Velkou Raču. Túru jsme
zahájili v osadě Dedovka. Zájemci zde počkali, až
zahájí provoz sedačková lanovka. Zbytek účastníků vyrazil k vrcholu pešky. Naším cílem však
nebyl jen samotný vrchol, ale spíš zdejší polské
příhraničí Beskidu Źiwieckego (tak se v Polsku
nazývají Kysucké a Oravské Beskydy). Po rozhledu z vrcholu jsme se občerstvili v chatě na polské straně hranice a vyrazili po hřebenu se držící
červené trase. Několikakilometrová procházka
pralesovitými lesy a borůvkovými polanami s několika výhledy na Malou Fatru s rozeklaným
Rozsutcem nás dovedla až do sedla Pzegibek
a k další polské chatě nedaleko něj. Túru jsme
pak zakončili v nedaleké osadě Roztoki, náležející vesnici Rycerka Górna. Doplnili jsme tak další
střípek do mozaiky poznávání polských beskydských pohoří. V minulých letech jsme totiž už
zdolali Ryczerzowu Góru, Pisko či nejvyšší Babiu
Góru (1722 m n. m.)
Náš čtvrtý zájezd, v sobotu 31. srpna, nás zavedl do Gór Opawskich. Ty jsou malinkou součástí našich Jeseníků ležících na polském území.
Nejvyšší horou zde je nám dobře známá hraniční

den, protože zájezd začínal v pátek v odpoledních
hodinách, jsme se stihli pouze ubytovat v turistické chatě ve slovenských Oraviciach. Ráno nás
čekal přejezd do polského Zakopaneho. Zájemci odtud vyjeli lanovkou do téměř dvoutisícové
výšky na KasprowyWierch. Zbytek účastníků pak
autobusem dojel na parkoviště na Palenici Białczańskej. Odtud pak vystoupali kolem vodopádů
Mickiewicza k největšímu polskému vodopádu –
Wodospadu Siklawa a pak do doliny pěti velkých
polských ples (Dolina Pięciu Stawów Polskich) a až
k nejvýše položené horské chatě v Polsku - Schronisko PTTK w Doline Pięciu Stawów (1671 m n.
m.). Dále pak mohli dojít k největšímu tatranskému plesu – Morskiemu Oku a odtud dojet koňským vláčkem k našemu autobusu na parkovišti.
Na zpáteční cestě jsme v Zakopanem přibrali „lanovkáře“. Ti mezitím sestoupili přes sedlo Krab
k plesu Czarny Staw Gasienicowy a přes horskou
chatu Murowaniec právě do Zakopaneho. Večer
byla možnost navštívit v Oraviciach místní termální areál – Meander park a po dobré večeři posedět
a zazpívat s kytarami. V neděli pak byla možnost
vystoupit na bájnou, pověstmi opředenou polskou
horu tyčící se přímo nad Zakopanym, na dolomitový Giewont (1894 m n. m.) nebo se alternativně
nabízela procházka kaňonovitou dolinou (Dolina
Kościeliska) s možností navštívit několik volně
přístupných jeskyní. S počasím jsme měli štěstí
v neštěstí. Přestože v Čechách v tomto termínu
zuřily záplavy, v Tatrách se v tuto dobu nacházel
16
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v cestě, abychom pokořili nejvyšší vrchol pohoří
– 2048 metrů vysoký Ďumbier. Z vrcholu jsme
pak „Širokú dolinú“ sestoupili do Demänovské
doliny k osadě Lúčky, kde čekal náš autobus. Večeřeli jsme, trochu zazpívali a přespali v kempu
na okraji Liptovského Hrádku. Po snídani nás
druhý den čekala túra přes vápencový vrchol
Ohnište nebo jen pohodlná procházka Jánskou
dolinou do Liptovského Jána, případně koupel
v tamějších termálních bazénech.
Všem účastníkům našich zájezdů děkujeme.
Vždyť bez jejich zájmu bychom sice mohli plánovat cokoli, ale nic z toho by se asi neuskutečnilo.
Věříme, že společné zážitky na našich zájezdech
obohacují poznáním krás přírody i kolektivní
zábavou.
Za KONDOR, skupinu Stará Ves
organizátor zájezdů Pavel Folta

Biskupská kupa tyčící se opačnými úbočími nad
našimi Zlatými horami. Túru jsme zahájili v polské vesnici Jornoltowek ležící v romantickém
průlomové údolí Zlotego Potoku. Vystoupali
jsme k polské chatě pod vrcholem Biskupské kupy. Pak jsme došli k nejstarší jesenické rozhledně
na vrcholu. Odtud jsme sestoupili už naším územím do Zlatých hor. Kdo toho tady neměl dost,
mohl ještě navštívit nedaleké „Údolí zlatých štol“
s replikami historických rudných mlýnů.
Ve dnech 28. a 29. září byly cílem našeho
pátého zájezdu slovenské Nízké Tatry. V sobotu,
za krásného podzimního dne, jsme ze sedla Čertovica vyrazili k chatě M. R. Štefánika (1728 m n.
m.). Mimochodem je prý tato horská chata (jak
hlásal nápis) nejvýše položeným místem na Slovensku, kde prodávají čepované pivo. Po jeho
drahé zkoušce (stálo 3 eura) nám už nic nestálo

Sport
s ruskou sbornou vybojovali zlato. Vrcholem je
letošní bronz z MS v Kolumbii.
Kolumbie pro nás již zavání exotikou. Jaká
byla cesta?
Únavná. Letěli jsme v několika skupinkách.
Já letěla z Prahy do Paříže, pak do Bogoty, dalším letadlem do Bucaramangy a pak ještě 100 km
autobusem do místa konání – Barrancabermeji.
Takže jen v letadlech jsme strávili asi 16 hod., celkem jsme cestovali téměř 30 hod.
Přiblížíš nám město, kde jste bydleli? Jaké byly
Tvé dojmy?
Město Barrancabermeja je petrolejářské
město – je zde největší ropná rafinerie v Kolumbii. Žije v něm cca 320 tisíc obyvatel. Hovoří se
zde španělsky – proto jsme také měli přidělené-

Staroveská sportovní líheň slaví světový
úspěch
Rozhovor s Barčou Hýlovou, účastnicí mistrovství světa v sálovém fotbale žen.
Místo konání: Kolumbie, Barrancabermeja
6.–19. 11. 2013
Náš dřívější rozhovor u příležitosti Tvé reprezentace na světové Univerziádě se týkal velkého
fotbalu – nyní hovoříme o sálové kopané. Jak moc
to spolu souvisí?
Celkem dost. Ženský sálový fotbal (a také ženský futsal – jsou to dva, i když mírně,
ale přesto odlišné sporty, vedené pod svými
svazy – pozn. red.) patří u nás k těm „malým“
sportům. Neprobíhá v něm klasická, celoroční
soutěž, hraje se turnajově. Jeho hráčky se vlastně rekrutují z hráček velkého fotbalu. V zimě,
po skončení fotbalové sezóny, se začínají hrát
sálovkové turnaje ve skupinách v celé republice, jejichž vyvrcholením je finálový turnaj
o mistra ČR.
Byla to Tvá první reprezentace v sálovém fotbale?
Ne. Se sálovkou jsme se účastnili již I. MS
v r. 2008 ve Španělském Reusu. Tehdy jsme platili nováčkovskou daň a skončili jsme na 9. místě. Na ME v Polsku v r. 2011 jsme získali stříbro
a na ME 2012 v Praze jsme si v těžkém souboji
17
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u nás….- Nejskvělejší a nejnadšenější však byly
děti. Když jsme přišli na trénink do školní tělocvičny, hodina nehodina, děti se k nám s křikem
doslova vrhly, chytaly nás za ruce a my podepisovaly trička, tílka i školní sešity…- Vedení školy
nás také pozvalo na školní slavnost s vystoupením jednotlivých tříd, asi jako u nás bývají školní
akademie. Byli jsme opravdu jako vážení hosté
a dokonce to natáčela kolumbijská Tv do hlavních zpráv.
Jak tedy probíhal vlastní šampionát?
Zahájení bylo impozantní. Hudba, zpěv,
tance v krojích indiánských i španělských, tance
moderní i scénické, alegorická představení, laserová a světelná show – prostě nádhera. No a pak
nástup pod Českou vlajkou, když téměř deset tisíc diváků skanduje jméno České republiky a vy
víte, že jste její součástí – krásný pocit…Mistrovství světa se konalo v nové hale, postavené právě pro této šampionát. Byla téměř
krytá, jen její boční oblouky nebyly spojeny se
střechou, takže zde nebyla žádná klimatizace.
Hrály jsme v neuvěřitelném vedru, na palubovce z nás opravdu doslova teklo. Mistrovství se
účastnilo 16 týmů ze všech světadílů. Los nás poslal do skupiny spolu se Salvadorem, Argentinou

ho průvodce-překladatele do angličtiny. Na procházky městem nebylo moc času. Buď jsme měly
trénink, nebo sledovaly utkání soupeřek. Musely
jsme se také srovnat s časovým posunem, neustálým vedrem (28-34 °C) a 88% vlhkostí vzduchu. Po celou dobu šampionátu nás všude doprovázela přidělená policejní ochrana.
Mne teda zaujal jejich dopravní systém…
…-Několikaproudé ulice jsou vedeny jako jednosměrné a jsou neustále doslova přecpané nejen automobily, ale hlavně tisícovkami různých
motorek, motocyklů, trojkolek, skútrů, pincků,
fichtlů všech možných a vlastně i nemožných
značek…- A navíc – všechna tato vozidla a vozítka stále a soustavně troubí, houkají a pískají!
Prostě neustálý a neuvěřitelný randál. Ovšem vše
se děje za všeobecného veselí a spousty úsměvů,
žádné nadávky nebo nervozita.
Velký dojem na mne udělala také propagace celého mistrovství. Když porovnám, jak se
pohlíží na ženský fotbal a futsal u nás, byla jsem
opravdu překvapena. Podél cest, na zastávkách,
na plakátovacích plochách i na hlavních výškových budovách – všude byly plakáty a billboardy
upozorňující na probíhající mistrovství. Na hlavních trasách ke sportovní hale byly navíc velké
tabule s vlajkami jednotlivých zúčastněných zemí a s pozdravem v jejich rodném jazyce.
Co však bylo neuvěřitelné – chování lidí
k nám. Kdekoliv jsme se objevili, lidé nás hlasitě zdravili, volali na nás „repúblikačéka“ a chtěli
se stále společně fotit nebo podepsat. Opravdu,
bylo jim jedno, že třeba zastavili auto uprostřed
provozu před křižovatkou - vystoupili a poprosili o fotku. A vše se odehrálo bez nadávek a vzteklého troubení, ostatní prostě s úsměvem počkali, ještě nám mávali. Nedovedu si to představit
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la a 4 min. před koncem srovnaly na 3:3. Nastal
urputný boj o každý míč. Minutu před koncem
jsme však šly do vedení 4:3 a i přes obrovský
nápor soupeře jsme vítězství udržely. Bronzová
medaile byla naše!
Ve finále se utkala Venezuela s domácí Kolumbií. Když při našich utkáních byl v hale kravál, dovedete si představit, jak to asi vypadalo při
finále s domácím zastoupením? Kolumbie potvrdila roli favorita a v krásném, rychlém a technickém zápase vyhrála nad našim jediným přemožitelem – Venezuelou 3:2.
Nás pak po návratu v noci na hotel velmi mile překvapily napsané dva velké vzkazy, umístěné
u výtahů. V neumělém pokusu o češtinu nám tak
gratulovaly k úspěchu Katalánky a Rusky…Takže shrnutí?
Obrovská radost z úspěchu, spousta skvělých
zážitků a zjištění, že u nás je stejně nejkrásněji –
doma je prostě doma Ptala se Eva Hýlová

a USA. Utkání se Salvadorem bylo také zahajovacím utkáním celého mistrovství, takže nervíky
hrály dvojnásob. Navíc - přece jen nejsme zvyklé
hrát před téměř zaplněnou desetitisícovou halou a hlavně za ohlušujícího řevu vuvuzel, píšťal,
trubek a bubnů. K našemu překvapení jsme při
všech zápasech měly vždy mohutnou podporu
publika. Nad Salvadorem jsme v hektickém zápase zvítězily 7:3. V dalším utkání jsme remizovaly s technickou Argentinou 2:2 a pak jsme
porazily USA 5 :1. Ze skupiny jsme tedy postupovaly z prvního místa. Čekal nás tak čtvrtfinálový zápas s překvapivým přemožitelem Ruska
– nevyzpytatelným Taiwanem. Zvítězily jsme 8:1
a postoupily do semifinále. Tady jsme se střetly
s Venezuelou. Bohužel, toto utkání jsme smolně
prohrály 1:0, a tak jsme v boji o bronz opět narazily na silnou Argentinu. Zápas byl opět hektický,
v poločase jsme vedly 3:1, jenže soupeř nesložil
zbraně a téměř hned po výkopu v druhé půli snížil na 3:2. To dodalo Argentinkám doslova kříd-

TJ Sokol Košatka
prostředí pod Lysou horou. Podobný relaxační
víkend jsme si dopřály i v listopadu v krásném
prostředí hotelu Excelzior v Horní Lomné. Košatecký Otoman, který se konal v polovině září,
jistě nemusím nikomu představovat. Za těch pět
let, co se Otoman zabydlel v našem kalendáři, si
k nám našlo cestu už mnoho lidí. Letošní program Ota Mlčoch vyšperkoval účinkováním
dvou kapel, kterými byly Hop Trop a Šuba Duba
Band. Poslední jmenovaná sklidila u návštěvníků
obrovský úspěch, byli opravdu bezkonkurenční.
Pravidelně na podzim pořádáme pro děti
Drakiádu, nejinak tomu bylo i letos. K naší smůle, tak jako posledních pár let, nezafoukal ani ten
nejmenší vánek. Bylo však krásné počasí, a tak
jsme zbytek dne strávili s dětmi hrami na hřišti.
V prosinci nás ještě čekala mikulášská nadílka
a poslední den roku vyrazíme na silvestrovský
pochod.
Dovolte mi prosím, milí spoluobčané, abych
Vám jménem Tělocvičné jednoty Sokol Košatka popřála klidné a spokojené vánoční svátky
a v novém roce ať se Vám vše daří.
Renáta Foltová

Blíží se konec roku a to je ten správný čas zavzpomínat na to, co se nám v uplynulých měsících podařilo v naší jednotě uskutečnit.
Počátkem každého roku začínáme s pečlivými a mnohdy únavnými přípravami nové pohádky, kterou pravidelně představujeme na maškarním plese. Letos jsme oslavili 10. výročí činnosti
našeho divadélka obnovením pohádky o Popelce, s kterou jsme začínali s dětmi, které jsou dnes
již dospělé a na ta léta vzpomínají s úsměvem.
Do těchto dnů máme za sebou již 7 představení
na různých místech. V únoru se konal náš pravidelný sokolský ples, který se, troufám si říct, těší
čím dál většímu zájmu návštěvníků a to nás pochopitelně moc těší. Jistě k tomu přispívá skvělá hudba skupiny Nautilus Radka Hrabovského
z Košatky, skvělé občerstvení připravované pod
vedením Terezy Chmelíčkové a samozřejmě bohatá tombola. Stále u nás probíhá každé pondělí
v 19 hod. cvičení aerobiku se Silvou Dostálovou
a každý čtvrtek a v neděli v 18:30 hod. hodiny
zumby s Valerií Kiliánovou. Se zumbou jsme
na jaře vyrazili na Ostravici do hotelu Sepetná, kde se nám báječně relaxovalo v krásném
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Zprávy z TJ Stará Ves
Taneční pro mládež
Od září do listopadu proběhly ve sportovní
hale tradiční taneční kursy pro mládež. Jako obvykle se mladí kursisté úspěšně porvali s těžkými
začátky a na závěrečné lekci v listopadu připravili
všem rodičům a známým nádhernou podívanou
a krásný zážitek.
Králem a královnou valčíku se stali Jakub
Millo a Veronika Vitekerová. Vítězové taneční
soutěže Jan Straňánek a Denisa Korpasová spolu s ostatními finalisty postupují na ostravskou
soutěž.
Národní házená
Koncem srpna začal nový ročník soutěží 2013/ 2014. Do nejvyšší soutěže, 1. ligy, bylo
přihlášeno družstvo mužů „A“. Po podzimní
části skončilo na 10. místě s 6 body před Sokolem Rokytnice a Sokolem Svinov, družstvo „B“

mužů hrálo krajský přebor. Po podzimní části je
na 4. místě se 2 body.
Mládežnické týmy – výsledky po podzimní
části:
mladší žačky 3. místo, nejlepší střelkyně Kristina
Palatická - 61 branek
mladší žáci 2. místo, hrají mimo soutěž, nejlepší
střelec Dalibor Galásek – 50 branek
starší žačky 4. místo, nejlepší střelkyně Vendula Hynečková - 55 branek
starší žáci
2. místo, nejlepší střelec Vojtěch
Šiller - 64 branek
dorostenky 1. místo, nejlepší střelkyně Veronika Vitekerová - 51 branek
dorostenci 2. místo, nejlepší střelec Zdenek
Vaněk – 93 branek
Ing. Libuše Sýkorová

Staroveský cyklokros
S příchodem podzimu začaly přípravy na již 8.
ročník Staroveského cyklokrosu. Závod se jel 23.
listopadu 2013 jako Český pohár masters a veřejný
závod pro ostatní kategorie. Termín konání se ukázal jako velmi vhodný, protože nekolidoval s jinými
závody v České republice, ani u našich sousedů.
Tento fakt se projevil na účasti. Na start se postavilo celkem 97 závodníků, z tohoto počtu bylo 37
závodníků zahraničních. Přijeli si zazávodit cyklokrosaři z Polska, Slovenska a dokonce se na startu
objevil závodník kategorie masters z Belgie. Počasí
příliš nepřálo, zatažená obloha a teplota kolem 7 °C.
Navíc déšť v předchozích dnech způsobil, že povrch
trati byl podmáčený a blátivý. Podmínky byly pravé
cyklokrosové.
Jako první se na start postavili v 10:50 žáci,
žákyně a kadetky. Celkem do závodu odstartovalo
19 závodníků a závodnic. V této kategorii startoval z domácího oddílu ACK Stará Ves n. O. Albert
Janík. Po pomalejším startu se musel dotahovat
do čela závodu. To se mu podařilo a jezdil ve skupince o 1. – 3. místo. Už úvodní kategorie předváděla napínavý souboj o vítězství a do poslední chvíle
nebylo jasné, kdo ovládne tento závod. Albert se na-

konec umístil na 2. místě, když nestačil pouze na ostravského závodníka Jakuba Římana z SK Jiří Team
Ostrava, kterému podlehnul až ve spurtu. Třetí dojel
Michal Rotter, jezdící za tým SKP Duha Lanškroun.
Následnými kategoriemi, které se pustily
na trať, byly kategorie masters. Celkem se na start
postavilo 30 závodníků. V těchto kategoriích jsme
měli pouze jediného zástupce, kterým byl Andrzej Misina. Andrzej je polský závodník, který jako
hlavní soutěž objíždí Český pohár masters, kde reprezentuje barvy oddílu ACK Stará Ves n. O. V kategorii masters D nestačil pouze na slovenského závodníka Ladislava Longauera z CK Banská Bystrica.
Za zmínku stojí, že Andrzej vede průběžně Český
pohár masters.
V 13:15 odstartovali do závodu kadeti, juniorky
a ženy. Celkem se na start postavilo 22 závodníků
a závodnic. Náš oddíl reprezentovali Jakub Ruman,
Hynek Palička a Petr Pokorný. Velmi podařený start
měl Jakub Ruman, který do terénu najížděl na 1.
místě. Na čele závodu jezdila trojice závodníků
s domácím Rumanem. Rozhodující okamžik přišel
v průběhu druhého kola, kdy drtivým nástupem
odskočil soupeřům. Náskok si udržel až do konce
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nečekaného okamžiku k nástupu a dokázal se od této dvojice odpojit. Pro náš tým vybojoval hezké 2.
místo. Třetí dojel Lukáš Bátora z CK Banská Bystrica. Dalším domácím závodníkem byl Tomáš Janošek, který se po technických problémech v úvodu
propracovával dopředu a vybojoval 5. místo. Třetím
z domácích byl Petr Záruba, který dokončil jako 10.
Závod lze hodnotit jako vydařený, jak po stránce technického zajištění, tak po stránce dosažených
výsledků domácích závodníků. Poděkování patří
partnerům závodu a především pořadatelskému
týmu, který opět připravil kvalitní závod.
Mládež čekají ještě 3 týdny tvrdého tréninku
a závodění před blížícím se Mistrovstvím České republiky v cyklokrosu, které se bude konat
14. 12. 2013 ve Slaném. Muže čeká MČR v cyklokrosu11. 1. 2014 v Lošticích. Výsledky, fotografie
a video ze závodu naleznete na www.ackstaraves.cz.
Karel Nepraš

závodu a zvítězil! Druhý dojel Dawid Jona z týmu
GK Merida Gliwice a třetí Jakub Wágner z Mapei
Cyklo Kaňkovský. Hynek Palička a Petr Pokorný se
pohybovali po většinu závodu v elitní desítce. Silným závěrem pro sebe urvali 7., respektive 8. místo.
V kategorii žen suverénně zvítězila česká reprezentantka, juniorská mistryně světa v časovce jednotlivců a na horských kolech Tereza Huříková, jezdící
za mezinárodní tým Specialized Racing.
V 14:00 odstartovalo 25 závodníků kategorií
elite a juniorů do hlavního závodu na 50 min. V této kategorii jsme měli opět trojí zastoupení: Karla
Nepraše, Tomáše Janoška a Petra Zárubu. Hned
od startu se vedení ujal český reprezentant Matěj
Lasák z Týmu Max Cursor. Závodníkům nedal šanci a zvítězil stylem start - cíl. Tímto pouze potvrdil
své kvality české cyklokrosové Top 10. Boj o druhé
místo sváděl domácí Karel Nepraš spolu se dvěma
zahraničními závodníky. Karlovi se podařilo využít

Kynologický klub Stará Ves n. O.
skupinách, dle úrovně psů. Stopy jezdíme trénovat na louky do nedaleké Polanky a jedenkrát
týdně probíhá také výcvik obran.
Máme i výcvikovou školku pro štěňata
od 3 měsíců, kde se pejsci socializují a učí se základní povely. Začali jsme také s výcvikem agility,
který chceme na jaře naplno rozjet. Díky několika
sponzorským darům jsme měli možnost nakoupit
další překážky, abychom mohli trénovat na odpovídající úrovni. Chystáme se trénovat s velkými
i malými pejsky a založit kroužek pro děti se psy.
Novinkou jsou v našem klubu tréninky dog
frisbee, které začaly na podzim pod vedením
Kristýny Mrázkové, která se svým chodským
psem Perfectem Krosandra získala v červenci
na Brněnských psích dnech 4. místo v kategorii
starters.
Naši členové se během roku zúčastnili různých soutěží, na kterých reprezentovali náš klub
i obec s větším i menším úspěchem a podařilo se
nám také složit několik zkoušek z výkonu.
Jedním z velkých úspěchů byla účast našich mládežníků na Mistrovství MSKS mládeže.
V kategorii ZZO se Adam Šeděnka s bernským
salašnickým psem Peggy umístil na 5. místě
a v kategorii IPO2 se Veronika Višvaderová se
psem Brandy Abides umístila na 2. místě.

Ač se to zdá neuvěřitelné, už to bude rok, co
jsme v naší obci založili kynologický klub. Všichni jsme za jeho krátkou dobu fungování odvedli pořádný kus práce, a i když toho máme ještě
spoustu před sebou, musím tento rok hodnotit
jako velice úspěšný.
Přijali jsme do našich řad několik nových
členů, kteří se po absolvování základního kurzu
chtějí se svými psy nadále věnovat výcviku, závodění a skládat zkoušky.
Nové členy přijímáme po celý rok, takže případní zájemci se k nám mohou kdykoliv přidat,
budeme jen rádi.
Pro ty, co toho o naší činnosti ještě moc neví,
jen připomenu, že v našem klubu se věnujeme
především výcviku sportovní kynologie. Výcvik
poslušnosti probíhá několikrát týdně v různých
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úspěšný, a proto tuto akci plánujeme i na příští
rok opět začátkem června a těšíme se na hojnou
účast.
Novinkou bude v dubnu akce s názvem
Tlapky na pochodu. Bude se jednat o procházku
s pejsky po vytyčené trase v okolí Staré Vsi, kde
budou pejsci se svými majiteli na jednotlivých
stanovištích plnit jednoduché úkoly.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří
nás v naší činnosti podporují, a doufám, že rok
2014 pro nás bude stejně úspěšný.

Velký úspěch zaznamenala také předsedkyně
našeho klubu Renáta Ševčíková Guziková se psem
tosa inu Fudzisanem Abides, se kterým se zúčastnila Světové výstavy psů v Budapešti, kde obsadili
3. místo.
Během roku jsme také vyrazili na několik
neoficiálních agility závodů, kde se nám také
podařilo se několikrát umístit na předních pozicích. Největšího úspěchu letos dosáhla Ludmila
Pavlíková se svým psem Gosha Bohemia Platina,
která v součtu 3 závodů skončila na 3. místě.
V červnu se nám také povedlo uspořádat
I.ročník Staroveské voříškiády, který byl velice

Za kynologický klub Veronika Višvaderová

Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Velké poděkování patří Obecnímu úřadu
ve Staré Vsi n. O. za vstřícnost, paní Světlušce
Stabravové, Věrce Pavloskové, Josefce Sniehottové a paní Aleně Ševčíkové za organizaci. Srdečně
díky.
Za členy organizace nedoslýchavých
Ostrava–Poruba Anna Prokopovičová

Dne 16. 10. 2013 se uskutečnila vycházka
do Staré Vsi n. O. Počasí nám nepřálo, pršelo,
přesto se zúčastnilo 14 členů ZO. Srdečně nás
přivítaly naše členky ze Staré Vsi n. O., paní
Světluška Stabravová, Věrka Pavlosková, Josefka
Sniehottová, které nám zařídily prohlídku renesančního zámku a připravily nám občerstvení.
Paní Alena Ševčíková nás seznámila s historií renesančního zámku a obce, jejími bohatými
kulturními a sportovními tradicemi v minulosti
a dnešní době. Prohlídkou zámku jsme byli mile
překvapeni, moc se nám to líbilo. Po prohlídce
zámku jsme navštívili cukrárnu, která je vyhlášená v celém okolí. Pokračovali jsme obhlídkou
školy a kostela sv. Jana Křtitele.
Pro nepřízeň počasí jsme toho nestihli víc.
I to málo, co jsme viděli a dověděli se o vaší obci, nás mile překvapilo. S vycházkou jsme byli
všichni moc spokojeni a moc se nám u vás líbilo. Těšíme se na vaše Staroveské obecní slavnosti
v příštím roce.

Z obecní matriky
Své významné životní jubileum oslavili a ještě oslaví tito
naši občané:
Marie Janečková
– 80 let
Vilém Novobílský – 92 let
Vlastimil Blaheta – 85 let

Věroslava Kolářová
Lumíra Dlouhá
Marie Kozarová
Vlastimil Filipec
Alžběta Bystroňová
Ladislav Korpas
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– 91 let
– 85 let
– 80 let
– 90 let
– 85 let
– 80 let

Jarmila Cvačková – 80 let
Našim jubilantům přejeme
pevné zdraví, spokojenost
a životní pohodu.
Bronislava Pavlosková,
matrikářka obce
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BlahopĆání a podøkování
Ochota darovat krev pro zdraví a často
i pro záchranu života je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim
dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti. Oceňujeme jejich
hluboce lidský postoj.

Obecní úřad ve Staré Vsi n. O. blahopřeje
našim občanům Janu Dorotíkovi a Romanu
Kolonderovi za udělení nejvyššího vyznamenání - Zlaté medaile prof. MUDr. J. Janského,
která se uděluje dárcům krve, kteří dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů.

Oznámení
pátek 27. prosince
pondělí 30. prosince

Úřední hodiny na OÚ Stará Ves v době
Vánoc:
pondělí 23. prosince
zavřeno
úterý 24. prosince
svátek
středa 25. prosince
svátek
čtvrtek 26. prosince
svátek

úterý 31. prosince
středa 1. ledna
čtvrtek 2. ledna

zavřeno
7.30 – 11.30 hod.
12.15 – 17.00 hod.
zavřeno
svátek
7.30 – 11.30 hod.

Obecní knihovna Stará Ves n. O.
Všem staroveským občanům přeji krásné
Vánoce a hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce.
S návštěvníky knihovny se budu těšit:
od 2. 1. 2014 jako obvykle
v úterý
13.00 – 17.00,
ve čtvrtek 8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
a v pátek
8.00 – 12.00 hod.
Knihovnice Michaela Daňková

Půjčovní doba v prosinci:
úterý 17. 12.
čtvrtek 19. 12.
pátek 20. 12.
úterý 24. 12.
čtvrtek 26. 12.
pátek 27. 12.
úterý 31. 12.

13.00 – 17.00
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
zavřeno
zavřeno
zavřeno
8.00 – 12.00
zavřeno

Akce TJ Stará Ves n. O.

prosince až březen 2014

Čtvrtek 26. 12. 2013 Pouliční turnaj v národní házené (14,00 hod., prezentace od 13,00 hod.)
Nový rok 1. 1. 2014
Novoroční jízda na Hukvaldy, Novoroční pochod
Pátek 17. 1. 2014
Florbalový ples s Rezonem
Sobota 18. 1. 2014
Dětský maškarní ples s Hopsalínem
Pátek 14. 2. 2014
Sportovní ples se skupinou Maras
Zimní halové přebory a Ćeský pohár 2014 v národní házené:
12. 1. 2014 ZHP mladší žáci
9. 2. 2014 ČP ženy
8. 3. 2014 ZHP starší žáci
1. 2. 2014 ZHP dorostenci
16. 2. 2014 ZHP mladší žačky
29. 3. 2014 HMČR mladší žáci
2. 2. 2014 ZHP starší žačky
1. 3. 2014 ZHP dorostenky
Ing. Libuše Sýkorová
8. 2. 2014 ČP muži
2. 3. 2014 ZHP ženy
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Vánoêní turnaj ve stolním tenise
Dne 28. 12. 2013 se už podvanácté uskuteční
turnaj ve stolním tenise v soutěži jednotlivců. Turnaj se uskuteční v hale TJ Stará Ves n. O.

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 Ing. Jan Menšík

Předpokládaný program:
Kategorie školní mládež do 15 let (neregistrovaní):
Prezence účastníků 7.30 – 8.00 hod.
Soutěž
8.00 – 11.00 hod.

KĆesČanská spoleêenství v éR
Vážení spoluobčané,
již 3,5 roku se ve vaší obci schází sbor církve
Křesťanská společenství v ČR. 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.
ksstaraves.websnadno.cz
Přejeme všem pokojné prožití vánočních svátků a Boží požehnání do nového roku 2014.
Dovolujeme si také touto cestou poděkovat
obecní radě v čele s panem starostou Ing. Daliborem Dvořákem za vstřícný přístup a pronájem prostor pro naše shromažďování.
Za místní církev Křesťanské společenství
děkuje Jaromír Jandl, pastor.

Zámecká restaurace opøt v provozu
Otevírací doba:
PO – ČT 11:30 – 22:00 hod.
PÁ – SO 11:30 – 23:00 hod.
NE
11:30 – 21:00 hod.

Změna jídelního lístku, široká nabídka vín.
Těšíme se na Vaši návštěvu v příjemném prostředí
naší restaurace.
Kontakt: Miroslav Maršálek, tel: 734 577 977

KalendáĆ obce Stará Ves nad OndĆejnicí
Vážení občané,
na Obecním úřadu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a v Informačním centru v zámku je k dostání kalendář obce Stará Ves nad Ondřejnicí.

Pokud jste si již koupili kalendář pro vlastním
potřebu, využijte příležitost a darujte tento kalendář svým blízkým, kteří již třeba v naší obci
nežijí.

Výstava
Kulturní komise upozorňuje všechny občany,
že v Informačním centru v zámku trvá do 12. ledna 2014 výstava

VÁNOČNÍ POZDRAV DŘÍVE A DNES
která je uspořádána ve spolupráci s Muzeem Beskyd Frýdek-Místek.
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PEDIKÚRA

tel.: 777 121 699

Kamila Šindelová ȋȌ
KRMELÍNǡeÀ͵ͳͷȋȌ

Otevâeno každé úterý 9 – 16 hod.
± ±³Ǥ
Z dõvodu zachování soukromí pro všechny
klienty dodržuji objednávkový systém.


Specializuji se na pé«i o nohy a nabízím :
x
x
x
x
x
x
x

³ÀõâÀ 
 Àõȋõ À±Ȍ
 āý õǡæâÀõÀ À õȋæȌ
 ±ïõȋæÀ³ý ý ± À±Ȍ
À À  ý 
āȋāǡÒ À ǡǥȌ
ǡǡ ǡÀǡÀǤ



Àïāǡȋ ȌǤ
āÀdárkových poukazõæ±āǤ
ÒýâïïȋÀǡǡæ³ǡõāǡǤǤǤȌǤ
T³ším se na vás a doufám, že budete s kvalitou mých služeb spokojeni .
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Zahradnické centrum HROCH

HROCH group s.r.o.

!!! oznamuje změnu adresy !!!

Nově nás najdete ve Vratimově, na ul. Buničitá 756
(naproti Penny Marketu).

Otevírací doba:
Listopad - březen: Po-Pá 9-17 • So 9-14 • Ne zavřeno
Duben - říjen: Po-Pá 8-18 • So 8-16 • Ne 9-14
Najdete zde široký sortiment okrasných rostlin, ovocných stromů, osiv,
substrátů a dalších potřeb pro zahrádkáře. Dalšími aktivitami jsou
vazba řezaných a sušených květin a tématické výstavy, které pořádáme
vždy na jaře v době Velikonoc a v zimě, v čase Adventu.

Tel: 774 234 443

MČstský úĜad Brušperk
Oznámení o vyhlášení výbČrového Ĝízení
Tajemník MČstského úĜadu Brušperk
vyhlašuje výbČrové Ĝízení
na obsazení pracovního místa

orky@orky.cz

DċLNÍKA PRACOVNÍ SKUPINY MċÚ
se specializací na zahradnické práce - péþe o
veĜejnou zeleĖ, péþe o kvČtinové a keĜové záhony a
oĜezy dĜevin, ostatní práce související s údržbou
majetku mČsta.
ěidiþský prĤkaz skupiny B vítán. Platová tĜída 5, po
uplynutí zkušební doby možnost získání osobního
pĜíplatku.
Pracovní pomČr na dobu neurþitou, se zkušební
dobou 3 mČsícĤ, s nástupem od 1. 3. 2014.

www.orky.cz

?
pomáhám alergikùm

?
jsem svìtovou špièkou

?
jsem i èistièka vzduchu

?
mám rotaèní separátor!!!

?
uklízím rychle a efektivnì

?
nemám žádné sáèky a filtry

?
jsem nejlevnìjší ve své kategorii

ORKY vodní vysavaè

ZC HROCH group s.r.o.
telefon: 558 669 031 • email: ludmila@hrosi.net • www.hrochgroup.cz
www.facebook.com/hrochgroup

PĜihlášky s životopisem zasílejte na adresu:
MČstský úĜad Brušperk, tajemník mČstského úĜadu,
K NámČstí 22, 739 44 Brušperk.
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Plán akcí na 1. pololetí 2014
datum
4.1.
11. 1.
15. 1.
17. 1.
18. 1.
31. 1.
5. 2.
15. 2.
22. 2.
1. 3.
4. 3.
15. 3.
duben
2. 4.
5. 4.
23. 4.
1.-3.5.
31.5.-1.6.
8. 5.
14. 5.
29. 5.
1. 6.
4. 6.
6. 6.
7. 6.

20. 6.
21. 6.
22. 6.

název akce
TĜíkrálová sbírka
7. stĜediskový ples
Tradiþní posezení
Florbalový ples
DČtský maškarní ples
Lašský bál
Tradiþní posezení
Sokolský ples
KoĖaĜský bál
Jarní veþírek
Pochování basy
DČtský maškarní ples
Vynášení MaĜeny
Výroþní þlenská schĤze
Tlapky na pochodu - vycházka
Pomlázková zábava
Zájezd
Zájezd
Cyklistický výlet
Posezení spojené
s oslavou Dne matek
Zájezd
StaroVeský voĜíšek
Tradiþní posezení spojené
se škvaĜením vajeþiny
Festival PoodĜí Františka
Lýska
Staroveská obecní slavnost a
Festival PoodĜí Františka
Lýska
Festival PoodĜí Františka
Lýska
DČtský den
Tradiþní staroveská pouĢ

25. 6. Vycházka

místo konání
Obec Stará Ves nad OndĜejnicí
Jídelna základní školy
Hasiþská zbrojnice
Hala TJ
Hala TJ
Katolický dĤm – Stará BČlá
Hasiþská zbrojnice
Kulturní dĤm Košatka
Sokolovna - Proskovice
Jídelna základní školy
Hasiþská zbrojnice
Kulturní dĤm Košatka
Zámek a okolí
Hasiþská zbrojnice
Okolí obce
Hasiþská zbrojnice
ýeský ráj
Západní Tatry
Košatka - Hukvaldy
Hasiþská zbrojnice

HĜištČ TJ Stará Ves
Hasiþská zbrojnice

poĜadatel
Farnost
Farnost
Klub dĤchodcĤ
TJ Stará Ves
TJ Stará Ves
LSPT OndĜejnica
Klub dĤchodcĤ
Sokol Košatka
Jezdecký klub
SRPDŠ
Klub dĤchodcĤ
Sokol Košatka
LSPT OndĜejnica
Klub dĤchodcĤ
Kynologický klub
Klub dĤchodcĤ
Kondor
Kondor
Sokol Košatka
Obecní úĜad
a Klub dĤchodcĤ
Klub dĤchodcĤ
Kynologický klub
Klub dĤchodcĤ

NádvoĜí zámku

FPFL, o.s.

Areál zámku a okolí

Obec Stará Ves a
FPFL,o.s.

NádvoĜí zámku

FPFL, o.s.

HĜištČ Sokol Košatka
Kostel, okolí zámku

Sokol Košatka
Obec Stará Ves,
farnost
Klub dĤchodcĤ

Okolí obce
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Stará Ves nad OndĆejnicí
Kostel sv. Jana KĆtitele
Nedøle 22. prosince 2014
19 hodin
Vstupné 100 Kê

Haloween v základní škole

S

KĆest 1. staroveského kalendáĆe

