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Úspěšné družstvo žáků základní školy v televizní soutěži Bludiště
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Danuše Markovová – autorka obrazů „Krajiny tónů“ vystavených v zámku
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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,

ně však v závěru roku 2014. Chceme tohoto
mezičasu využít k přípravě nových projektů.
Nejdůležitější je pak projekt Odkanalizování
obce – 2. etapa, kdy bychom chtěli zadat zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.
V současnosti je připravována dokumentace na
projekt Chodníkové těleso včetně odkanalizování
v Košatce (Lubinský most – kulturní dům).
Kromě těchto technických věcí obec tradičně podporuje sport, kulturu a zájmovou činnost
v obci.
Z akcí, které nejsou zajišťovány obcí, ale
bezprostředně se ji týkají, bych chtěl informovat
o přípravě stavby prodejny Hruška, která by si
v případě realizace vynutila přeložení autobusových zastávek a dořešení vlastnických vztahů na
připojených komunikacích. Proto je tato stavba
stále ve fázi příprav.
Správa silnic připravuje pro letošní 2. pololetí rekonstrukci mostku pod Hůrkou na cestě
na Košatku. Stavba si vyžádá na nezbytně nutnou dobu úplnou uzavírku. O řešení dopravní
obslužnosti budete včas informováni.
Ředitelství silnic a dálnic má stavební povolení na opravu mostu přes Ondřejnici, termín
zahájení však nebyl stanoven.
Výstavba infrastruktury (cesty, elektro, plny,
kanalizace, voda) pro Sluneční stráň (lokalita bývalého kravína) je připravena, ale termín zahájení stavby zatím nebyl stanoven.
Poslední dvě věci, kterých bych se chtěl
dotknout, jsou Komplexní pozemkové úpravy ve Staré Vsi. Ty jsou před vyhlášením, které
proběhne snad do konce března. Poté následuje
30 denní lhůta pro případné odvolání.
Pokud nabude Rozhodnutí právní moci, bude
vydáno Rozhodnutí o změně vlastnických práv
a v Katastru nemovitostí bude zapsán nový
stav tak, jak bylo s jednotlivými vlastníky projednáno.
Největším oříškem je pro nás Územní plán.
Ve velmi krátké době bude vyhlášeno opakované projednávání návrhu územního plánu.
V prvním kole bylo podáno 51 připomínek
a námitek, se kterými jsme se museli vypořádat.

s Velikonocemi už snad přichází jaro a znovu se hlásí práce na zahradě a samozřejmě taky
v obci. Na jednání zastupitelstva obce byl schválen rozpočet, který je pro nás nástrojem k realizaci akcí, které připravujeme. Již v prvním
čtvrtletí jsme dokončili s určitým zpožděním
přepojení vodovodu na ulici U Jezu na nový vodovodní řád. Tolik kritizovaný přechod k lávce
přes Ondřejnici na téže ulici je taky dokončen
a doufám, že bude občanům této části obce plně
vyhovovat. V souvislosti s dalším požadavkem
občanů na zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů
kolem řeky Ondřejnice bude v dubnu až květnu
realizována stavba dřevěného hrazení na třech
nejkritičtějších místech mezi Kolkovým mostem a zvedací lávkou. Zároveň bychom chtěli
v průběhu roku vyasfaltovat ulici Nová Sportovní, spolu s opravou některých místních komunikací, které nebyly dotčeny stavbou kanalizace. Velká část dalších investic půjde do údržby.
Všimněte si, že skoro všechny obecní budovy,
tj. hasičárny, zdravotní středisko, pošta, kulturní
dům v Košatce, potřebují opravit kabát, střechy,
dešťové kanalizace apod. V blízké budoucnosti
budeme muset vyměnit velkou část světel veřejného osvětlení z důvodu technické zastaralosti
a nároků na spotřebu. Staroveští hasiči potřebují
nové vozidlo místo 26 let staré AVIE.
Teď, když byla dokončena 1. etapa kanalizace
a úprava řeky, zvýší se nároky na údržbu vysazené zeleně. V letošním roce máme zažádáno o dvě
dotace na výstavbu dětských hřišť. První, u zámku, bude sloužit mimo jiné pro mateřskou školu,
druhé hřiště plánujeme realizovat z prostředků
Nadace OKD v lesoparku U Sokolky. U tohoto
projektu očekávám Vaši aktivní účast, aby výsledek vycházel z našich potřeb a ne z návrhu „cizího projektanta“. V průběhu roku chceme rovněž
požádat o dotaci na rekonstrukci souboru křížů
a kaple sv. Vendelína v Košatce. Rádi bychom
v dotacích uplatnili i lávku U Stabravy. Problém
je, že dotace z fondů EU končí a další budou
k dispozici až na období let 2013 – 2020, reál1
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Ve druhém kole už se k původním námitkám
nebudeme vracet, ty jsou považovány za vyřízené (ať už kladně nebo záporně) a nepředpokládám, že nových bude opět tolik. To mě svádí
k optimismu, že by letos mohl být územní plán
konečně schválen.
Úkolů pro letošní rok je hodně, rozpočet
skromný, a tak bych Vás chtěl požádat o trpělivost při řešení některých problémů, které Vás
tíží. Skutečně někdy nejde vyhovět hned a ně-

kdy urgence neberou konce, ale věřím, že sliby,
které Vám dáváme, splníme. Pokud budete mít
cokoliv k řešení, nebojte se přijít na „úřad“ a své
poznatky nám sdělit.
Více slunce než bylo v prvním čtvrtletí
Vám přeje

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Upozornění:
Připomínáme, že si Staroveský zpravodaj můžete přečíst také v elektronické podobě na
webových stránkách obce www.staraves.cz

Bývávaly časy...
•

•

„Po husitských válkách objevují
se majiteli Staré Vsi (dle Volného) Smil
z Barchova a Jiřík z Červené Lhoty. Jmenovaní poskytli vesničanům v r. 1483 výsadu
odúmrtí. To znamená: umřel-li před tím
držitel pozemku a nezanechal-li dítek, celý
jeho majetek připadl vrchnosti. Hospodáři takoví málo se starali o své statky a žili
tak, aby do své smrti nějak vyžili. Po nabytí
práva odúmrtí, kterého se jim dostalo za
poplatek odváděný v podobě drůbeže, mohli takoví držitelé s majetkem volně nakládati
a příbuzným odkázati.“
V obecním zastupitelstvu, zvoleném
v r. 1913, zasedali: starosta Josef Sýkora,
I. radní Jan Lyčka, rolník č. 118, II. radní Karel Hyneček, rolník č. 112, III.
radní Delfín Tyleček, rolník č. 14, IV. radní Jan Hrdý, rolník č. 121. Ve výboru Frant.
Ševčík, rolník č. 113, Rudolf Tyleček, rolník
č. 203, Ignác Langar, rolník č. 94, Jan
Tyleček, č. 114, Jos. Sýkora, rolník č. 124,
Jan Langar, rolník č. 115, Jaroslav Dybal, rolník č. 2, Frant. Novobílský, rolník
č. 32, Vilém Lednický, domkář č. 163, Frant.
Šupík, rolník č. 4, Josef Ševčík, obchodník

•

č. 54, Emil Tyleček, domkář č. 109 a Adolf
Polášek, rolník č. 123.
„Obvodová Dělnická akademie ve
Staré Vsi n. O. založena byla 22. dubna
1923. Podnět ku založení dalo župní představenstvo Dělnické akademie (knihovník
Šída) z Moravské Ostravy. Zásluhu o uvedení v činnost má Stanislav Chvostek, Alois
Tyleček č. 7, František Kopecký a Vojtěch
Chvostek. Účelem této složky dělnické jest
výchova přednáškami, divadlem, kursy
a podobně na podkladě širšího uvědomování dělnictva v otázkách kulturních,
hospodářských a sociálních. Během zimního období tohoto roku pořádán cyklus přednášek v místnostech školních za
účasti 493 žáků. Členů měla 42.“

Mgr. Jaromír Chvostek
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Fotohistorie
Vážení spoluobčané, milí čtenáři.
V minulém čísle jsme si přiblížili momenty
z historie zámku. Neméně významným objektem je také staroveský kostel. Ten nechal vystavět
Ctibor Syrakovský, nejvyšší písař markrabství
moravského, na místě původního dřevěného
kostelíka zasvěceného sv. Janu Křtiteli. Výstavba
byla dokončena roku 1589 (1). Kostel byl vysvěcen
28. 4. 1591 olomouckým biskupem Stanislavem
Pavlovským, tak jak je možné vidět na nápisové
desce nad hlavním vchodem.
Zatímco půdorysná dispozice je obdobná
s četnými původními románskými kostelíky,
zevnějšek kostela má gotický charakter. Prvky
gotiky se zde navíc umně prolínají s modernějšími renesančními prvky. Pod současnými zaoblenými okny se skrývají původní štíhlá a zalomená gotická okna. Zdi chrámu jsou vybudovány
z lomového kamene a byly původně bez omítky.
Zvenčí jsou zdi podepřeny čtrnácti opěrnými pilíři. Věž se třemi zvony dosahuje výšky 37,5 m
a směrem nahoru se nepatrně zužuje (2).

drobilo a kámen zvětrával. Od poslední opravy
věže uběhlo v té době 34 let. Veřejnou soutěž na
opravu kostela vyhrál pan Josef Navrátil ze Zábřeha nad Odrou s rozpočtem 88 000 Kč a to nejen pro nejnižší cenu, ale i na doporučení farního
úřadu v Zábřehu. Stará omítka byla otlučena až
na holou cihlu. Právě tehdy, po odstranění staré
omítky, se zjistilo, že okna byla původně gotická
a mnohem vyšší než nynější románská. Kostel
i s věží byl znovu omítnut, střecha byla pokryta
taškou, tzv. bobrovkou. Během opravy bylo nutno provést i další vícepráce. Malá věžička musela
být skoro celá znovu postavena, jelikož trámoví
a desky byly úplně prohnilé. Byla vyměněna
některá okna. Pořízeny byly také nové dubové
boční dveře vyrobené v místní stolařské dílně panem Jaroslavem Kubalou. Na druhé fotografii (4)
můžeme vidět probíhající rekonstrukci věže. Na
třetí fotografii (4) je vidět žalostný stav kostela ještě před zahájení oprav. Lze si všimnout, že nejen
zdi, ale také střecha byla v nevyhovujícím stavu.
Kostel prošel rekonstrukcí i v dávnější minulosti. V pamětní knize farnosti se můžeme dočíst,

Na první fotografii (3) můžeme vidět kostel po
opravě roku 1931. Do oprav kostela i fary se pustil záhy po své instalaci do úřadu roku 1930 pan
farář Václav Frait (4). Obě budovy byly ve velmi sešlém stavu. Nejhůře na tom byla věž kostela, která byla dost zchátralá, omítka opadávala, zdivo se

že roku 1865 byl zevně obnoven jak kostel, tak
i fara za celkovou cenu 704 zlatých. Z toho celých 280 zlatých tvořily dobrovolné příspěvky.
Oprava podobného rozsahu byla provedena
i výše zmiňovaného roku 1897. Navíc byly opraveny střechy hlavní lodi a apsidy (půlkruhová
3
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oltářní nika). Na věži byla instalována nová
plechová střecha.

společenství lidí v dané oblasti, tak můžeme být
na ten náš, staroveský, patřičně hrdi. A to nejen
na kostel, ale i na celý renesanční komplex zámku a kostela, který se v tak dobrém stavu v okolí
nevyskytuje.
Opět bych vás, naše spoluobčany, rád poprosil o zapůjčení anebo darování zajímavé
fotografie, kresby, plánu, případně předmětu,
který by stál za vyfocení. Může se jednat např.
o fotografie starého hřbitova u kostela, případně starší fotogrfie nového hřbitova na Hůrce,
o kterém je v přípravě článek do jednoho z příštích čísel. Dalším z připravovaných témat je
místní škola. Vítané jsou samozřejmě i komentáře k již otisknutým fotografiím. Fotografie můžete zanechat také na obecním úřadě.
1

Stará Ves, 52. svazek vlast. průvodců.
ISBN 978-80-86737-59-1
2
Střípky z historie fary a kostela sv. Jana Křtitele, fara
Stará Ves n. O.
10
SOkA Frýdek-Místek, školní kronika
4
Pamětní kniha farnosti Stará Ves, 1901-1998

V roce 2002 se opět započalo s opravou věže
kostela. Po Velikonocích 2008, za pomoci místních řemeslníků, se rozběhly práce také na opravě fasády. Byla opravena celá fasáda, renovovány
kamenné prvky a natřen kostel včetně věže2.
V současné době je kostel i fara ve výborném
stavu. Pokud bereme kostel jako objekt patřící

Mgr. Michal Janošek, Ph.D.
Kontakt: Michal Janošek,
tel.: 777 81 55 69,
email.: michal.janosek@gmail.com

Zpravodajství ze zámku
s komunálními odpady“. Na základě doporučení
komise rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky ve prospěch OZO Ostrava s.r.o.
• RO schválila příspěvek 5.000,- Kč Záchranné stanici Bartošovice.
•
RO schválila dodatek k dohodě s firmou
OVaK, a.s., Ostrava o stanovení ceny odpadní
vody pro r. 2013 ve výši 20,59 Kč/m3.
•
RO schválila smlouvu o dodávkách plynu
s firmou Pragoplyn a.s. a dodávkách elektřiny
s firmou CENTROPOL ENERGY a.s., Ústí n. L.
pro objekty v majetku obce. VŘ bylo provedeno
elektronicky v rámci SMOPO.
• RO vzala na vědomí Výzvu občanů k zajištění bezpečnosti na místní komunikaci U Vody.
•
RO schválila spolufinancování adventního
koncertu ve výši 8.000,- Kč.
•
RO schválila Smlouvu o provozování vodního díla „Stará Ves n. O. – U Jezu – prodloužení

•
ZO schválilo aktualizaci Programu rozvoje
obce na r. 2012 - 2014.
• ZO schválilo dohodu s obcí Jistebník o směně mezních pozemků obcí.
• RO schválila Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR z programu Prevence sesuvů
a skalních řícení.
•
RO schválila poskytnutí příspěvku na zařízení sociální péče za r. 2012 pro seniory z naší
obce (Ondráš 83.056,- Kč, Charita F-M 12.000,Kč, OASA Petřvaldík 12.000,- Kč).
• RO zamítla žádost p. Marka Matěje, bytem
Brušperk, o odkoupení pozemku parc. č. 475
v k. ú. Stará Ves. Pozemek tvoří koryto potoka
pro povrchové odvodnění části lokality Dukla.
• RO bere na vědomí Výroční zprávu ZŠ a MŠ
Stará Ves n. O. za r. 2011/12.
• RO jmenovala komisi pro hodnocení nabídek na VZ „Komplexní služba nakládání
4
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musová a H. Šíchová.
• RO schválila záměr obce na pronájem prostor AT stanice na Dukli.
•
RO schválila smlouvu se Správou silnic
MSK o právu provést stavbu „Silnice III/4787,
rekonstrukce mostu přes potok před obcí Stará
Ves n. O.“
•
RO schválila uzavření smlouvy s f. Dopravoprojekt Ostrava na vypracování PD stavby
„Chodník v obci Košatka“, cena 140.960,- Kč.
• Starosta informoval RO o dopisu
Povodí Odry s. p. z 24. 1. 2013, kde Povodí Odry
stanovuje podmínky pro řešení bezpečnosti provozu na MK U Vody.
•
RO schválila zadání studie Obec Stará Ves
– odkanalizování II. etapa jako podklad pro aktualizaci ÚP a další výstavbu kanalizace. Cena 25
tis. Kč.
•
ZO schválilo přijetí daru - pozemku
o výměře 82 m2 ve vlastnictví p. M. a J. Sitkových
(obec užívá jako chodník).
• ZO schválilo pravidla rozpočtového provizoria obce na I. čtvrtletí r. 2013.
• ZO schválilo zvýšení poplatku za komunální odpad na 660,- Kč/osoba/rok. Při této výši je
odhad doplatku obce 260 tis. Kč za rok.
• ZO schválilo rozpočtový výhled obce na
r. 2014–15.
Mgr. Jaromír Chvostek

vodovodu“ s firmou SmVaK Ostrava a. s.
•
RO schválila podání žádosti o dotaci
z Fondu mikroprojektů CZ – PL s názvem „Obnova kulturního dědictví a nová kulturní spolupráce ve Staré Vsi n. O.“ - obnova 9 křížů a kaple
sv. Vendelína v Košatce.
•
RO schválila aktualizaci map k. ú. Stará Ves
n. O. a Košatka n. O. firmou DIGIS s.r.o., O.-Poruba, cena 13.915,- vč. DPH.
• RO zamítla návrh města Brušperk na likvidaci odpadu pro brušperské občany ve sběrném
dvoře Staré Vsi n. O. z technických důvodů.
•
RO schválila prodloužení nájmu firmě SHŠ
KELTIK do 31. 12. 2013.
• RO projednala návrh skupiny Kondor
Stará Ves na dlouhodobou výpůjčku budovy
v areálu vojenského monobloku. Proběhlo jednání na místě a dohodnut další postup.
• RO navrhla složení inventarizačních
komisí, předsedou HIK jmenován ing. Jan
Šeděnka.
•
RO schválila nabídku fy J. Slabý, Brušperk
na realizaci kanalizační přípojky pro ZŠ Stará
Ves n. O., cena 138.504,- Kč.
• Starosta informoval RO o přípravě stavby
dětského hřiště v parku u sokolovny. Bude podána žádost o grant v rámci Nadace OKD pro
r. 2013, garantem přípravy projektu je p. A. Ada-

Tříkrálová sbírka
Přehled Tříkrálových sbírek ve Staré Vsi v minulých letech

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

50 461,00 Kč
51 936,90 Kč
48 960,00 Kč
66 137,50 Kč
54 402,50 Kč
63 204,50 Kč
62 856,50 Kč

2009
2010
2011
2012
2013

63 497,00 Kč
69 409,00 Kč
67 908,00 Kč
73 822,00 Kč
78 165,00 Kč

celkem 750 759,90 Kč

Tříkrálová sbírka pomáhá
Tříkrálová sbírka v lednu r. 2013 přinesla velice pěkný výtěžek 78.165 Kč.
Charita Studénka poskytla z výtěžku letošní Tříkrálové sbírky finanční pomoc ve výši 20.000 Kč
obětem neštěstí ve Frenštátě p. Radhoštěm.
Charita Studénka
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Informace o změně vyřizování přestupků
Podněty pro projednání přestupků adresujte
na Obecní úřad Stará Ves n. O., Zámecká 1.

Oznamujeme občanům, že v měsíci březnu
byla ukončena činnost komise pro projednávání přestupků ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Tyto
přestupky budou nově projednávány na Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Informace Policie ČR
Vážení spoluobčané,

pokut řidičům, kteří porušili dopravní předpisy,
oproti roku 2010 činí tento nárůst dokonce o 85
%, což samozřejmě souvisí i s tím, že policejní
hlídky byly na silnicích vidět častěji. Budeme se
samozřejmě snažit tyto výsledky v letošním roce,
a i v letech následujících, minimálně udržet.
Rovněž bych Vás chtěl upozornit na opakující se případy protiprávního jednání, kdy
pachatelé přímo v místě bydliště občanů pod
různými legendami např. odečtu elektrické
energie, vody, či nabízení různých služeb a zboží
apod., následně žádají obyvatele domu, zejména
seniory, o rozměnění finanční hotovosti, poté
vnikají do obydlí, kde sledují, kde mají občané
uložené peníze, přičemž v nestřeženém okamžiku uschované peníze, mnohdy celoživotní
úspory, odcizí. Byly zaznamenány i obdobné
případy, kdy pachatel telefonicky kontaktuje seniora pod legendou, že je vnuk či vnučka
a potřebuje peníze na nákup vozidla, nebo právě
havaroval a potřebuje se finančně vyřídit s jiným
účastníkem dopravní nehody. Následně láká
tímto způsobem peníze od seniora většinou tak,
že pošle nějakého svého známého či kamaráda,
aby peníze vyzvedl. Nutno poznamenat, že vždy
se jedná o seniory, kteří mají v domácnosti zřízenou pevnou telefonní linku, jejíž číslo je veřejně
přístupné v telefonních seznamech. V případě,
že by se podobný případ stal komukoli z občanů, doporučuji ihned si ověřit, zda se skutečně
jedná o nějakého příbuzného, v žádném případě
peníze nepředávat nikomu cizímu, ale kontaktovat Policii ČR a pokud by někdo byl ochoten
významnou měrou přispět k odhalení takových
pachatelů trestné činnosti, může pachateli přislíbit zapůjčení peněz, ale ihned telefonicky kontaktovat Policii ČR, která již zajistí vše potřebné.

rád bych Vás stručně informoval o bezpečnostní
situaci ve služebním obvodu Obvodního oddělení Policie České republiky Brušperk. Naše obvodní oddělení, ve spolupráci se Službou kriminální policie a vyšetřování F-M, prověřovalo od
1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 celkem 379 trestných
činů, 382 přestupků (mimo dopravních) a dalších 393 spisů běžné pořádkové agendy, což je
celkem 1154 spisů, přičemž v roce 2011 to bylo
cca o 50 spisů více. Lze konstatovat, že ve srovnání s rokem 2011 je trestná činnost konstantní,
přičemž výsledky, respektive objasněnost trestné činnosti také, kdy se podařilo objasnit každý
třetí trestný čin.
V samotné obci Stará Ves n. O. došlo od 1.
1. 2012 do 31. 12. 2012 ke 32 trestným činům,
21 přestupkům (mimo dopravních), což v porovnání s rokem 2011 znamená pokles trestné
činnosti o cca 30 %. U trestných činů celkově
převažují majetkové delikty, zejména krádeže
vloupáním do motorových vozidel, rodinných
domů a novostaveb, sklepů a komerčních objektů, krádeže elektroinstalačních materiálů a
barevných kovů, nemalou měrou se na trestné
činnosti však podílí i trestné činy proti zdraví
a trestné činy obecně nebezpečné a ohrožující.
Pro představu se jedná o různé formy ublížení
na zdraví, řízení motorových vozidel pod vlivem
alkoholu, drog, maření úředního rozhodnutí,
distribuce omamných a psychotropních látek
apod. Samozřejmě si i uvědomujeme problémy
obyvatel obce Stará Ves n. O. v oblasti silničního
provozu. Zde jsme v roce 2011, oproti loňskému
roku, dosáhli ve spolupráci s Dopravním inspektorátem F-M 50% nárůstu udělených blokových
6
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no i na služební mobilní telefon, a to na číslo
734 620 683, nebo na tísňovou linku 158. Bez
Vaší pomoci nemůžeme být nikdy tak úspěšní,
jak bychom si všichni přáli.
Obvodní oddělení Policie ČR Brušperk
přeje všem spoluobčanům hodně štěstí,
zdraví a mnoho pracovních úspěchů v novém
roce 2013.
Za kolektiv OOP Brušperk
npor. Mgr. Kamil Václavík

Je opravdu nutné, aby policie byla kontaktována
ihned po ukončení telefonního hovoru, neboť
pachatel či pachatelé se mohou již nacházet někde v blízkosti obydlí potencionální oběti.
Vážení spoluobčané, na závěr bych Vás chtěl
požádat, abyste i nadále věnovali pozornost
tomu, co se děje ve vaší obci a v případě potřeby jste se co nejrychleji obraceli na Policii ČR,
na telefonní číslo 558 666 222, což je přímo na
naše obvodní oddělení PČR Brušperk, je mož-

Zprávy ze staroveské školy - jaro 2013
zvažují odklad povinné školní docházky. Před
námi je zápis do mateřské školy 11. a 12 dubna a od 22. dubna budeme držet palce našim
„miláčkům“ z devítek, ať jim vyjdou přijímací
zkoušky.
Ve školní jídelně se stravovalo 456 strávníků, z toho 319 žáků, dětí a zaměstnanců
školy a 137 cizích strávníků. Pracovaly kroužky – školní časopis, 3 chovatelské, keramický,
informatiky, tři národopisné, ve spolupráci
se ZUŠ nepovinný předmět sborový zpěv a
dva pěvecké kroužky. V mateřince výtvarný,
pohybový, kroužek angličtiny a mažoretky.
Nepovinný předmět náboženství navštěvovaly
2 skupiny starších a mladších dětí a v mateřince skupina dětí v kroužku Vagónek. Součástí
naší školy je i několik oddělení Základní umělecké školy v Brušperku. Naši žáci se po letech
zúčastnili televizní soutěže Bludiště a na jejich
úspěchy i neúspěchy se podívejte v dubnových
vysíláních pořadu Planeta YÓ (3. 4., 10. 4. 17.
4.). Před námi je 26. 3. tradiční velikonoční
jarmark, na kterém opět naleznete spoustu
krásných výrobků a nápadů.
Po mateřské dovolené se vrátila p. uč. Eva
Dohnalová Šimečková a rozloučili jsme se
s p. Leošem Havránkem, který ji zastupoval.
V prvním březnovém týdnu nás poctila svou
návštěvou pětičlenná Česká školní inspekce
ve složení - 3 inspektoři na ZŠ, inspektorka na
MŠ a inspektorka na účetnictví a ekonomiku.
Zajímají Vás jistě výsledky. Písemná zpráva
sice ještě není na stole, ale čtyři přítomní při
závěrečném pohovoru konstatovali toto: Naši
ZŠ lze zařadit do kategorie lepší standard až
nadstandard. Spokojenost byla vyslovena

Vážení přátelé,
jako každoročně se v této době hlásím s pravidelnými zprávami ze „základky a mateřinky“.
Mám toho mnoho na srdci, a proto tentokrát
budu pravidelné statistické údaje podávat jen
stručně.
Musím vzpomenout krásné setkání s našimi slovenskými přáteli z Rakové na adventních
koncertech. Je nám spolu opravdu dobře, vždy
se na sebe velmi těšíme a vzájemných vztahů
a přátelstvím si velmi vážíme.
Pravidelná účast v soutěžích a olympiádách přináší své ovoce. Velmi si vážím aktivní účasti našich žáků v charitativní Tříkrálové
sbírce. Je za námi pololetní vysvědčení a 226
žáků v 10 třídách (110 na I. stupni a 116 na
II. stupni) dosáhlo těchto výsledků. Prospěch:
Celá škola dosáhla průměrného prospěchu
1,54, vyznamenání bylo uděleno 148, prospěli
74 a neprospěli 4 žáci. Chování: 30 napomenutí třídního učitele, 15 důtek třídního učitele
a 7 důtek ředitele školy bez sníženého stupně
z chování. Příčiny jsou různé od zapomínání
a nepořádnost až po záškoláctví a hrubé porušování školního řádu. S radostí jsme udělili 61
pochval třídního učitele a 4 pochvaly ředitele
školy. Za účast a umístění v soutěžích a olympiádách, za reprezentaci školy, za vynikající
studijní výsledky a práci pro třídu a školu. Do
dvou oddělení školní družiny docházelo nepravidelně 58 dětí, odkud odcházely na kroužky a hodiny v základní umělecké škole. V mateřské škole máme v současné době zapsáno
do 4 oddělení 90 dětí.
Do budoucího I. ročníku ZŠ bylo 30. ledna 2013 zapsáno 30 dětí, z toho rodiče 4 dětí
7
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spolupráci s partnerskou školou v Rakové,
tak v projektech Comenius. MŠ byla pro paní
inspektorku příjemným překvapením, dokumentace v pořádku, nadstandardní vybavení všech oddělení – nad zámkem i ve škole.
Za tyto výsledky chci poděkovat nejen svým
nejbližším ve vedení školy, ale hlavně všem
pracovníkům školy za pečlivou a svědomitou
práci.
Zbývá už jen přání. Krásné a pohodové
Velikonoce Vám přeje

s hodinami hospitací a v nich s využíváním
moderní techniky a technologií (audio-video,
informatika, interaktivní tabule), byli jsme pochváleni za péči o školu jak ze strany vedení
školy, tak obce, čistotu, kvalitní úroveň stravování, výzdobu se spoustou zajímavých a nápaditých prvků, dobré klima mezi zaměstnanci
a mezi učiteli a žáky. Dokumentace školy je
řádně vedena, proti minulé inspekci v roce
2007 je celkově zřetelný posun k lepšímu, ekonomika školy a účetnictví v pořádku, výrazně
nadstandardní aktivity v mimoškolních akcích,
ve spolupráci se zájmovými organizacemi
a hlavně mezinárodních projektech. Jak ve

Mgr. Pavel Plečka, ředitel školy.

Velikonoční otázky
lásku.“ Díky tomu máme jistotu, že vše v životě má smysl. Velikonoce jsou velikou pravdou
o lidském životě.
Čím může příběh Velikonoc oslovit dnešního člověka?
Každý jsme si položili otázku, proč tu jsem,
co bude po smrti. Velikonoční poselství dává
odpovědi na otázky života, smyslu utrpení
a naději člověku. Středobodem Velikonoc je víra.
Proto církev křtí dospělé právě o Velikonocích,
protože při křtu lidé vyznávají svou víru. V naší
obci budou letos pokřtěni tři dospělí lidé. Smyslem života není žít naivně, ale v co největší zodpovědnosti, kráse, že stojí za to budovat krásný
svět okolo mě. Rovněž svět uvnitř srdce každého
z nás. Postoj lásky a odpuštění v srdci každého
z nás je jedno z největších dober našeho lidského bytí.
Žité Velikonoce, radost z prožívání obřadů
a rodinnou pospolitost přeje a vyprošuje

Kde má, tento svátek původ? A proč mají
každým rokem jiné datum?
Velikonoce jsou nejstarším a nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Křesťané si připomínají umučení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista.
Navazují na židovské svátky – paschu - které se
slavily na památku osvobození izraelského národa z egyptského otroctví. Velikonoce se slaví
v neděli po prvním jarním úplňku měsíce. Termín je pohyblivý, protože závisí na lunárním
cyklu a kolísá od 22. 3. do 25. 4.
Křesťanské Velikonoce se mi jeví jako krutý
svátek. Vánoce jsou idylické … Proč se hovoří,
že Velikonoce jsou významnějším svátkem než
Vánoce?
Velikonoce nám připomínají zástupnickou
oběť Ježíše Krista za každého člověka. Křesťan
věří, že smrtí život nekončí. Má naději, že jako
život sám přijal, tak život odevzdává ve smrti.
Kněz Abbe Pier z Francie, na otázku: „Co je život?“ odpovídá: „Život je trocha času, abychom
se naučili milovat a připravili se na věčnou

Svátost smíření -

o. Kamil – farář.

rozhovor s knězem v kostele sv. Jana Křtitele

V sobotu 23. 3. 2013:
16.30 hod. – kající bohoslužba (příprava ke svátostí smíření)
17.00 - 18.00 hod. svátost smíření – možnost

setkání s cizím zpovědníkem
BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH:
Květná neděle 24. 3.:
10.30 hod. průvod od kříže u fary (žehnání rato8
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bude zpívat místní chrámový sbor.
Slavnostní Nešpory + svátostné Požehnání
– 18.00 hodin
Velikonoční pondělí - 1. 4.:
Mše svatá – 8.00 hodin
II. Neděle velikonoční – Dobrého Pastýře
– 7. 4.
Mše svatá v 10.30 hod., po ní vystoupení dětí se
starozákonním příběhem: DANIEL
Události, které oslovují
Krmáš – výročí posvěcení chrámu: Neděle
28. 4. 2013 v 10.30 hod. bude slavena mše svatá
u příležitosti posvěcení kostela sv. Jana Křtitele.
Kazatel: o. František Staněk – novokněz, působící ve farnosti Odry
Pouť do frýdecké baziliky: v sobotu 4. 5. v 16
hod. růženec, 17 hod. adorace, v 18 hod. mše
svatá
Pouť u kapličky sv. Vendelína v Košatce:
v sobotu 11. 5. v 17 hod. u kapličky
Noc kostelů: v pátek 24. 5. v rámci projektu
Noci kostelů ČR bude v chrámě od 18 hod. do
22.30 hod. pestrý program. Informace na webu:
www.nockostelu.cz Můžete se těšit na různá
zákoutí, vystoupení, galerii, ztišení aj.

lestí) + bohoslužba + pašije v kostele
Odpoledne: Křížová cesta přes vesnici, 15.00
hod. u fary
Zelený čtvrtek - 28. 3.:
Mše svatá - Večeře Páně: v 18.00 hodin s umýváním nohou 12 učedníkům + tichá adorace
Velký pátek - 29. 3.:
den půstu, zřeknutí se ve prospěch Boha či
bližního
Křížová cesta - 17.30 hodin
Velkopáteční obřady - 18.00 hodin, pašije,
přímluvy, uctívání kříže
Bílá sobota - 30. 3.:
Ranní chvály + četba Písma svatého v kostele
v 8.00 hod.
Bdění u Božího hrobu od 8.30 do 16.00 hodin
Vigilie Kristova vzkříšení – 20.00 hodin (přineste si s sebou svíce). Slavnost začíná venku
u kostela a má tyto části: 1) slavnost světla; 2)
čtení Božího slova; 3) křty + obnova křestního
slibu; 4) mše svatá
Slavnost Zmrtvýchvstání - 31. 3.:
Slavnostní bohoslužba -10.30 hodin + žehnání
velikonočních pokrmů (přineste beránky, velikonoční pokrmy, vejce apod.). Při mši svaté

Navrácení církevního majetku - restituce
za trestný čin. Dobré kněze pustili většinou jen
do bezvýznamných farností. Měli silný nástroj
na ovládání církve.
Po pádu komunismu byl v roce 1990 zrušen
státní dozor nad církvemi a zablokován bývalý
církevní majetek s příslibem, že se brzy vyřeší
i financování církví. Během 20 let jednání byly
předloženy různé návrhy. Někteří politici chtěli
blokovaný majetek dát do veřejného fondu, který by spolu s církví spravoval stát, aby mohl dále
církev ovládat. Toto řešení by bylo pokračováním státního dozoru nad církvemi a církve by
navíc nedokázaly uhlídat, aby prostředky z fondu nebyly odvedeny jinam, jak se už v minulosti
stalo u jiných fondů kontrolovaných státem.
Před pěti lety se biskupové ČR dohodli s vládou, že nám za zabraný majetek vyplatí finanční náhradu a nechá nás samostatně hospodařit,
abychom si vydělali na svůj provoz. Dohodli
jsme se se všemi církvemi financovanými ze
státního rozpočtu, že jim necháme takový podíl,

Různé otázky padají u piva, v obchodě, při
setkání se sousedkou na téma církevní majetek.
Na žádost představitelů obce malý komentář ke
správnosti výkladu:
Z čeho žila církev před komunismem? Především z vlastního majetku a ze státních peněz
tam, kde vykonávala službu pro stát, například
vedení matrik a výuka ve školách. Významný
podíl na platech kněží a opravách kostelů měli
takzvaní patroni, kteří za to, že významně přispívali, mohli spolurozhodovat o umístění kněží.
Komunistický režim zabral církevní majetek i patronátní práva. Zavázal se platit provoz
církve, ve skutečnosti však hradil prakticky pouze platy duchovních, které byly nízké. Hlavně
však v duchu totalitního myšlení zavedl udělování státního souhlasu kněžím k výkonu jejich
služby. Komu ho nedal, ten jako kněz nesměl
působit. Takoví kněží pracovali v továrnách.
Kněžská služba bez dovolení státu se považovala
9
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kou zodpovědnost, ale nepochybujeme o tom,
že mezi věřícími je dost poctivých a zdatných
odborníků, kteří nám pomohou. Diecéze budou
spolupracovat v rámci České biskupské konference, ale každá bude hospodařit samostatně
a všechny budou počítat s aktivním zapojením
farností, které ponesou svůj podíl nejen na financování provozu, ale i na platech kněží.

aby mohly žít jako dosud. Tehdy ovšem levice
zákon zablokovala. Nyní platí zákon, v němž se
finanční náhrada zmenšila o tu část, která bude
vydána naturálně, a zkrátilo se také přechodné
období.
Církev nezbohatne, jak si někteří myslí. Přibude nám starostí a budeme žít ještě skromněji
než dnes, ale budeme svobodní. Poneseme vel-

Slovo otců biskupů Čech a Moravy
život ve farnosti a dary na opravy kostela, fary
a okolí. Myslím si, že se nemáme za co stydět.
Věřím, že další projekty, jako rozšíření varhan
v roce 2014, společně ufinancujeme. Máte-li
otázky, tak napište: rkf.staravesnadondrejnici@
doo.cz Rád, když budu umět, odpovím.
Bůh miluje radostného dárce. Záleží, s jakým postojem darujeme danou částku. Snažím
se, aby finanční dary byly stále v oběhu a pro
růst Boží krásy.

V naší farnosti není žádný nárok na majetkové vyrovnání. Farnost vlastní pole o rozloze
4,5 ha, má nájemní smlouvy s operátory na věži
a miniparcelu U Dvou babek. Tyto nájmy pokryjí základní chod farností. Platy kněžím jsou
vypláceny z biskupství ve výši 11 – 13 000,- Kč.
Až čas ukáže, jak dobrými či špatnými správci
jsou lidé, kteří daný majetek spravují. Položme si
otázku: Jsme spokojeni se správou státního aparátu? Nechme čas, aby menší společenství církví
po desítkách let dokázala, že jdou věci dělat ještě
jinak, snad mohu i říci lépe a poctivěji.
Díky každému z vás za finanční přispění pro

O. Kamil – místní farář

Ze života Klubu důchodců
se sešli na výroční schůzi, kde jsme zhodnotili
naši činnost v loňském roce, ale především jsme
si stanovili, co bychom chtěli společně prožít
v roce letošním. Samozřejmě, nemůžeme a také
jsme v únoru nevynechali tradiční pochování
basy. Myslím, že letošní basa se nám povedla a hosté mohli být spokojeni. Všichni, kteří
se podíleli na přípravě a realizaci parodujícího
pohřebního obřadu, odvedli kus práce. Mnozí
ani nevědí, že žertovné příhody i vážné události sbíráme a zapisujeme od chování jedné basy
do druhé a kázání kněze přizpůsobujeme těsně před zábavou tak, aby odpovídalo aktuální
situaci.
V březnu jsme naše tradiční posezení obohatili přednáškou o bylinkách a bylinných

I když již uběhly téměř tři měsíce roku
2013, chtěla bych se v krátkosti zmínit o veselém zakončení roku 2012 v Klubu důchodců.
A jak probíhalo? Strážce zákona předvedl před
předsedkyni senátu obžalovaného – starý rok.
V žalobě se mu vytýkalo: „Na důchodech přidals
málo, léky zdražil, lázně vzal. A co máme příští rok čekat? Co jsi na nás přichystal“? No, bylo
toho ještě více. Pod tíhou důkazů a po vynesení
rozsudku se starý rok zhroutil a zůstala po něm
jenom malá loužička. A na jeho místo hned nastoupil rok nový, který, tentokrát coby malé batole, přinesl v zobáku čáp. Následoval předpůlnoční přípitek, vzájemná přání zdraví a štěstí,
muzika, zpěv, tanec. V novém roce probíhá naše
činnost dle stanoveného scénáře. V lednu jsme
10
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raci v Petřvaldě. Nejbližší akcí, kterou připravujeme pro své členy a příznivce, bude ve středu
3. dubna velikonoční zábava. Přijměte naše pozvání, těšíme se na vás.

čajích. Také jsme si na doporučení otce Kamila
pozvali děti z farního dramatického kroužku.
Předvedly nám biblický příběh Prorok Daniel.
Jarní vycházka se nám tentokrát nevydařila. Zaskočilo nás nevlídné počasí. Nezbylo nám
nic jiného, než hledat útulné prostředí v restau-

Irena Polášková

Starovjáček slaví 2. narozeniny!
užít trochu jinak!
A kdo se o chod našeho rodinného centra vloni
staral?
Opět nám některé maminky odešly do práce,
takže se nám náš tým služebních maminek trošku změnil. To jsme my: Adéla Adamusová, Hana
Šíchová, Stanislava Tylečková, Darja Hamalová,
Naďa Janošcová, Milada Hutěčková, Lucie Dvořáková, Denisa Sopuchová, Lucie Buchtová,
Monika Štegnerová, Kamila Pavelková, Hana
Pavlisková, Renata Paličková, Dana Ševčíková
a Irena Kupková.
Rády mezi sebou uvítáme nové služební maminky, které mají zájem o své děti a rády pro ně
něco vymýšlejí!
A co nás čeká v roce 2013?
Po prvních úspěšných akcích letošního roku
(Karneval s Míšou, představení Loutkového divadélka Smíšek, setkání v knihovně Celý Starovjáček čte dětem a jarní radovánky spojené s oslavou 2. narozenin rodinného centra) to budou
v nejbližších měsících tyto akce:
14. 4. 2013
Den Země
11. 5. 2013
Westernový den
18. 5. 2013
účast na Obecních slavnostech

Milí rodiče, prarodiče a hlavně naši milí
Starovjáčci!
Už to jsou 2 roky, co se můžeme scházet
v prostorách pod mateřskou školou nad zámkem. Je krásné, že se nám stále daří se setkávat,
vymýšlet akce pro naše děti i pro nás - rodiče.
Které akce jsme tedy v roce 2012 uspořádali?
19. 2. 2012
22. 3. 2012

Maškarní rej v tělocvičně MŠ
Vítání jara a 1. narozeniny
Starovjáčku
5. 4. 2012
Velikonoční tvoření
21. 4. 2012
Burza oblečení – malý sál TJ
17. 5. 2012
Den pro rodinu – v zámeckém
parku
26. 5. 2012
účast na Obecních slavnostech
17. 6. 2012
Den dětí – hřiště nad zámkem
(akce hrazeny z grantu Nadač
ního fondu Evraz)
9. 9. 2012
Zahájení sezóny s Hopsalínem
– hřiště nad zámkem
21. 10. 2012 Drakiáda a Halloween
16. 11. 2012 1 Staroveská olympiáda
– tělocvična MŠ
13. 12. 2012
Vánoční tvoření (akce hrazeny
z minigrantu společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s.). Kromě těchto mimořádných měsíčních
akcí má naše rodinné centrum stále otevřeno:
Pondělí
9-11 hodin (cvičení pro malé
děti od 10 hodin)
Čtvrtek
9-11 hodin
Čtvrtek
16-18 hodin (cvičení pro škol
kové děti od 16 hodin)
Cvičení probíhá v tělocvičně MŠ, přezůvky
a pití s sebou. Máme spoustu zajímavého a nového nářadí, včetně oblíbeného padáku, tunelu,
překážek a říčních kamenů. Během programu
si můžeme také zazpívat, zahrát na jednoduché
nástroje a občas i něco vyrobit. Přijďte si své děti

Všechny akce opět proběhnou
zdarma!

NADAČNÍ FOND

Za celý tým Starovjáčku Vás srdečně zve
Hanka Šíchová
www.starovjacek.webnode.cz
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Setkání členů komisí při obecním úřadu

Dětský maškarní ples s Hopsalínem ve Staré Vsi

Společné foto ACK Stará Ves n.O.

Novoroční jízda cyklistů na Hukvaldy

Tři nejlepší muži tenisového turnaje
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Všechny účastnice kategorie žen

Turnaj ve stolním tenise

Národní házená: Mladší žáci

Bronzové dorostenky ve finále turnaje

Mladší žáci ve finále turnaje
13
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10 let košateckého divadélka
Připomenuty by však měly být především Ivana Chmelíčková a Petra Chvostková, které stály
u samotného zrodu divadélka. První z nich,
režisérka všech, nyní již desíti nastudovaných
pohádek, prokazuje velkou trpělivost a pochopení při nácviku divadelních kousků a také
velkou všestrannost při vlastnoruční výrobě
kostýmů. Petra Chvostková musela ke své veliké lítosti po čase pro značné pracovní vytížení
působení v divadélku ukončit. Velmi zdatně ji
však nahradila Renáta Foltová, na které leží celá
tíha organizace a realizace divadelních vystoupení a obětavě vypomůže tam, kde je potřeba.
A co samotní herci? Děti se během uplynulých
let již obměnily. Z některých jsou již maminky
a tatínkové. Některé povyrostly, jejich umělecké sklony se rozplynuly a divadélko opustily.
Přicházejí však noví školáčci i školáci, kteří zatouží postavit se na prkna, která znamenají svět,
a ukázat všem, co se v nich skrývá. Nezbývá
než poděkovat všem, kdo se podílejí na chodu
divadélka, jejich rodinným příslušníkům i rodičům dětských herců. Bez dobrého rodinného
zázemí by sotva mohlo divadélko pokračovat i v
budoucnosti. A samotnému divadélku přejeme
do dalších let šťastnou volbu při výběru nových
pohádek, mnoho společných nápadů a námětů,
spoustu příjemně prožitých chvil a celou řadu
spokojených diváků.

Deset let, to je již důvod zastavit se, ohlédnout, zavzpomínat. Ano, je to již deset dlouhých
let, kdy členové Sokola v Košatce přemýšleli
o tom, jak a čím vyplnit kulturní program na
tradičním dětském maškarním plese. Mezi
spoustou nápadů padl i návrh nastudovat pohádkové divadelní představení, ve kterém by vystupovaly jenom děti. A poté nastal ten správný
divadelní kolotoč. Vybrat pohádku, přepracovat
scénář na místní podmínky, do nejmenších detailů propracovat divadelní konstrukce, kulisy,
opony a rekvizity, ozvučení a osvětlení celého
představení, navrhnout a zhotovit kostýmy a to
vše ze skromných finančních prostředků. Díky
vzájemné souhře všech zúčastněných, a to jak
účinkujících dětí, tak celé řady dospělého personálu, který zajišťoval veškeré zázemí, se podařilo nastudovat pohádku O Popelce. Zážitek ze
samotného představení a příznivý ohlas diváků
byl tak silný, že byly zapomenuty všechny počáteční obtíže a hned následující rok byla nastudována pohádka O perníkové chaloupce. Děti
v ní vystupovaly nejenom na domovské scéně,
ale vydaly se s pohádkou i do okolních měst
a obcí potěšit děti z mateřských a základních
škol. V poslední době přibyli mezi spokojené
diváky i klienti domovů důchodců a ústavů sociální péče. Samozřejmostí je zařazení pohádky
i do programu obecních slavností ve Staré Vsi n.
O. Byla by to dlouhá řada jmen, kdyby měli být
vyjmenováni všichni, kdo se podíleli a podílejí
na chodu divadélka za celou dobu jeho trvání.

Marcela Tylečková

Rybáři soutěžili
Aby nebyly diskriminovány malé děti, nehodnotí se velikost, ale počet ulovených ryb. Závodů se mohou účastnit děti do 15 let, i když nejsou členy rybářského svazu. V roce 2012 jsme
19. května pořádali 5. ročník. Zúčastnilo se 31
dětí, pro vítěze byly připraveny diplomy, trofeje
a atraktivní ceny. Drobné rybářské potřeby do-

Při založení MO ČRS Jistebník jsme obnovili tradici dětských rybářských závodů. Cílem je
umožnit poznání rybářského sportu moderního
pojetí především malým dětem. Vedeme malé
rybáře k úctě a šetrnému přístupu k přírodě,
proto lovíme na háčky bez protihrotu a způsobem „chyť a pusť“.
14

www.staraves.cz
stali i ti účastníci, kteří se neumístili na stupních
vítězů. Pro velký zájem o další závodění jsme
zopakovali závody 8. září s účastí 27 závodníků.
Závodí se v dopoledních hodinách, ale
vyhlášením vítězů vše nekončí. Odpoledne

mohou děti rybařit dál i se svými rodiči a prožít
tak příjemný den u vody a s přáteli. Zveme
i vás k účasti v roce 2013.
Za MO ČRS Jistebník Robert Folta

Z vedení Kondora
4. – 5. května - „Žďárské vrchy“ – 1. turistický a poznávací zájezd.
11. května - „Škvaření vaječiny“ – akce pro
děti i rodiče se spoustou her a soutěží (Medenice).
31. 5. – 2. 6. - „Polské Tatry“ – 2. turistický
a poznávací zájezd.
Bližší informace k Toulání a zájezdům Vám
poskytne Pavel Folta (tel.: 733296175).
Organizace KONDOR by ráda poděkovala
za podporu obcím Stará Ves a Krmelín!

Dětská organizace KONDOR – skupina
Stará Ves pořádá každoročně kromě klasických
letních táborů ve Vítkově-Podhradí i spoustu
akcí pro děti a přátele naší organizace. Nejinak
tomu bude i letošní rok, a tak vám nabízíme
hned několik možností, jak můžete využít svůj
volný čas.
23. března - „Děti patří do lesa“ – taneční
zábava s kapelami REZON a HEC (sokolovna
Stará Ves od 20 hod.). Výtěžek z akce bude použit na obnovu táborové základny.
6. dubna - „Toulání s Kondorem“
– turistický pochod po Staré Vsi a okolí.

Za vedení skupiny Kondor Martin Růža

Kynologický klub Stará Ves nad Ondřejnicí
čím dál více lidí jen pro zábavu. A možností je
opravdu spousta.
Celoročně pořádáme kurzy socializace štěňat, výcvik základní ovladatelnosti psa, výcvik
sportovní kynologie a nově také výcvik agility
(obdoba koňského parkuru, pes má za úkol v
určeném čase překonat v daném pořadí řadu
překážek).
Od dubna začíná v našem klubu fungovat
agility kroužek pro děti a mládež a souběžně s
ním, již od začátku roku probíhá výcvik agility
pro dospělé. Výcvik je vhodný pro pejsky jakékoliv rasy i věku. Má to být pro vás i pro pejska
hlavně zábava. Zde přísloví: „Starého psa novým
kouskům nenaučíš“ tak úplně neplatí.
O velikonočních a podzimních prázdninách
pravidelně pořádáme výcvikové tábory, kde se
věnujeme výcviku psů, hrajeme hry s kynologickou tématikou, máme besedu s veterinářem
a pořádáme výlety po okolí.
V červnu se chystáme uspořádat pro psy
a jejich majitele v naší obci výstavu voříšků a psů
bez PP spojenou s hrami a soutěžemi pro děti.

Mnozí z vás si jistě všimli, že již pár let pravidelně probíhá na travnatém hřišti nad Sokolovnou výcvik psů, pod vedením paní Renáty
Ševčíkové Guzikové. Málokdo však má o tomto
dění více informací. Koncem roku jsme se proto rozhodli vše změnit. V našich řadách se našli
lidé ochotní pomoct s organizací a díky tomu
jsme začátkem tohoto roku společně založili Kynologický klub Stará Ves nad Ondřejnicí.
Klub zastřešuje pejskaře především z naší
obce, ale i z blízkých měst a obcí, kde tuto možnost nemají. V současné době máme 18 stálých
členů, z toho 9 mládežníků a 2 seniory.
Našimi členy jsou jak zkušení kynologové,
kteří se se svými psi věnují výcviku Sportovní
kynologie, skládají zkoušky a zúčastňují se závodů, tak i lidé, kteří chtějí jen příjemně strávit
volný čas se svým psem.
Výcvik psů v dnešní době už neznamená jen
v řadě sedící německé ovčáky, kteří jakýkoliv
povel splní rychle a přesně. Výcviku psů různých plemen od čivavy až po bernardýna, čistokrevných i kříženců se postupem času věnuje
15
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Veškeré informace o plánovaných akcích
a kontakty najdete na stránkách klubu. www.
kkstaraves.weebly.com

Jsme parta fajn lidí všech věkových kategorií
a jde nám hlavně o zábavu a o čas strávený se
svými psy ve společnosti lidí, kteří mají stejné
zájmy. Budeme rádi za každého nového člena,
který bude mít zájem a chuť se svým psem něco
podniknout a pobavit se.

Za Kynologický klub Stará Ves n. O.
Veronika Višvaderová

Než vysadíme švestku
Jojo – samosprašná pološvestka rezistentní
k šarce, bujnějšího růstu. Výborně plodí, hodí se
k přímému konzumu na kompoty, sušení a přezrálá k výrobě destilátů.
Haganta – samosprašná pološvestka s chuťově výbornými plody 45 g velkými. Má rovněž
všestranné použití. Šarka se zatím neprojevila.
Tolar – pravá švestka se středními plody,
26 g. Středně tolerantní k šarce. Plody se hodí na
jakékoli zpracování.
Topend Plus – švestka s velkými plody. Je
samosprašná a vysoce tolerantní k šarce. Zraje
koncem října. Plody nepadají, jsou měkčí. Hodí
se hlavně na přímý konzum a povidla. Nelze
je sušit.
Top hit – pološvestka s plody velmi dobré
chuti. Je samosprašná, zraje koncem září. Plod
o průměrné váze 55 – 60 g. Švestky se dobře
skladují a mají všestranné použití.
Valjevka – pravá švestka se středně velkými
plody 35 g, tolerantní k šarce. Plody se hodí ke
kompotování, výrobě povidel a sušení.
Toper – pološvestka, samosprašná, plody velmi dobré chuti, 35 g, tolerantní k šarce.
Plody se hodí ke kompotování, výrobě povidel
a sušení.
Při nákupu stromku nás trochu poleká cena,
ale při úvaze, že se jedná o dlouhodobou investici. Strom nám může sloužit i při menší péči až 30
let. Pro lepší a zdravější růst je občas přihnojíme
vápenatými hnojivy.

Švestka náleží do čeledi růžovitých a podčeledi slivoňovitých. Vznikla samovolným křížením myrobalánu a trnky. Švestky obsahují
všechny vitamíny skupiny B, mají příznivý vliv
na látkovou přeměnu, výkonnost, mentální svěžest a zvyšují odolnost proti stresu. Obsahují
draslík důležitý pro nervovou soustavu a krevní
oběh. Je vhodné je konzumovat při revmatizmu,
dně, ledvinových a jaterních obtížích. Jsou ideálním ovocem při redukčních dietách a působí
i proti zácpě. Lze je uchovávat řadou způsobů.
Můžeme je mrazit, sušit, připravovat kompoty,
povidla. Nakonec z nich lze vyrábět i destilát.
Nakrájené lze přidat do omáček na grilování,
hodí se i k dušeným masům a výborné jsou
k divočině. V minulosti byly důležité i při přípravě vánočního kapra. Jako moučník, sušené
a obalené v hořké čokoládě, jsou skvělou pochoutkou. Pokud se rozhodneme si nějaké vysadit, je nutno volit odrůdy tolerantní k virové
šarce.
V ovocných školkách se setkáme s širokým
sortimentem švestek a pološvestek, v nichž není
lehké se orientovat.
Elena je pravá švestka středního růstu. Plod
je větší, 35 – 40 g.
Nescavit je pravá švestka velikosti domácí
švestky, vhodná jak na přímý konzum, tak k sušení, na kompoty a případně destiláty.
Amers je pološvestka bujnějšího růstu s většími plody, asi 60 g, hodí se pro přímý konzum,
na kompoty nebo sušení. Při přezrání měkne.

Borůvka černá (lesní)
Známe ji jako keřík rostoucí v lesích dorůstající 40 cm. K léčení se používají listy, tak i
zralé plody. Listy se užívají při léčbě diabetiků.

Plody jsou známým lidovým prostředkem proti
průjmu. Příznivě působí na cévní stěny. Žvýkání
čerstvých nebo sušených borůvek pomáhá při
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obsahují potřebné látky. Plody pak obvykle od
července do srpna. Ty chutnají na koláčích,
s tvarohem nebo jogurtem.

aftech v dutině ústní. Výborně regenerují oční
sítnici a užívají se při léčbě šerosleposti. Mají
chladivý účinek.
Kdy sklízet listy pro léčení? Zásadně před
květem. Později jsou neúčinné. Sbírají se jen
starší tmavozelené listy. Světlezelené totiž ne-

Jaroslav Folta

Podzimní a zimní činnost TJ
V podzimní části 1. ligy mužů skončilo
naše družstvo na pěkném 6. místě. Po zaváhání
v úvodních zápasech se naše „áčko“ chytlo a po
dobrých výkonech ukončilo podzim v polovině
tabulky.
Po podzimní části je naším nejlepším střelcem Jan Sojka na 16. místě v tabulce střelců
s 46 brankami, Lukáš Hyneček na 23. místě
s 44 brankami a David Hyneček na 30. místě
s 33 brankami.

Podzim a zima byla v TJ bohatá a různorodá. Týmy florbalu a futsalu hrály moravskoslezskou ligu, všechny házenkářské týmy zimní halové přebory, příznivci badmintonu absolvovali
turnaje.
Od ledna 2013 vznikla 2 mládežnická družstva florbalu. Pokračovaly sportovní aktivity
aerobiku, břišních tanců, tanečních kroužků,
futsalu a stolního tenisu.
Dovolte mi se ještě alespoň statisticky vrátit
k podzimním výsledkům národní házené.

1. 1. NH Brno
2. TJ Plzeň Újezd
3. Sokol Tymákov
4. Sokol Krčín
5. TJ S. Opatovice n/L.
6. TJ Stará Ves n/O.
7. SK Studénka
8. TJ S. Nezvěstice
9. TJ DIOSS Nýřany
10. TJ Avia Čakovice
11. Sokol Svinov
12. SSK Vítkovice

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10 - 0 - 1
8-1-2
8-1-2
7-0-4
5-1-5
5-0-6
5-0-6
3-2-6
2-4-5
3-1-7
3-0-8
1-2-8

202 : 162
224 : 171
185 : 156
190 : 174
178 : 178
183 : 185
195 : 211
187 : 204
182 : 200
198 : 223
201 : 223
171 : 209

20
17
17
14
11
10
10
8
8
7
6
4

o nový tandem Radim Hyneček a Karin Hynečková . Na podzim do soutěže ještě nenastoupily,
ale již v lednu odehrály zimní halové přebory
Jak se dařilo v oblastních soutěžích jednotlivým
mládežnickým týmům?
Mladší žáci s trenéry R. Horklem, P.
Straňánkem a J. Rohelovou se umístili po podzimu na 3. místě, Vojtěch Hýl se umístil na
3. místě v tabulce střelců.

Ženy jsou po podzimní části na 3. místě
v krajské soutěži žen.
V podzimní části reprezentovala Starou Ves
v oblastních soutěžích družstva mladších žáků,
starších žaček, starších žáků, dorostenek a dorostenců.
V září byl znovu obnoven tým mladších
žaček. Do oddílu vstoupilo 16 mladých děvčat od 7do11 let. Trenérský kolektiv se rozrostl
17
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Starší žačky pod vedením trenérů R. Horkla, A. Dostalíka a B. Hynečkové jsou na 3. místě,
Vendulka Hynečková je na 4. místě mezi králi
střelců.
Starší žáci pod vedením O. Sýkory a P.
Straňánka vedou po podzimu soutěž. Zdeněk
Vaněk je v čele tabulky střelců, Adam Chmelíček na 3. místě.
Dorostenky trenérů R. Gakáska a R. Hýlové
jsou po podzimu na 2. místě, Andrea Dvořáková
je na 2. místě v tabulce střelců.
Dorostenci pod vedením O. Sýkory, L. Sýkorové a P. Straňánka vedou soutěž dorostenců.
Nejlepším střelcem soutěže je Radim Sýkora.
V zimních měsících hrály všechny týmy
zimní halové přebory za účasti všech týmů
v jednotlivých soutěžích. Každá kategorie měla
1 turnaj v Troubkách a 1 pořádala naše TJ. Turnaje v oblasti vyhrály a do celostátních finále
postoupily týmy mladších žáků, starších žáků,

dorostenek a dorostenců.
V době uzávěrky příspěvků mají za sebou
závěrečné celorepublikové turnaje družstva
mladších žáků a dorostenek. Mladší žáci si poprvé zahráli s nejlepšími házenkáři v republice
a 4. místo je úspěch a příslib do budoucna. Zápasy dorostenek ve finále, jehož jsme byli pořadateli ve Staré Vsi, jste mnozí viděli na vlastní
oči. Tymákov předvedl výbornou házenou
s vysokým nasazením a celý turnaj vyhrál. Naše
dorostenky předvedly bojový výkon a těsná
porážka s Krčínem je odsunula na 3. místo.
Starší žáci a dorostenci nastoupí do závěre
ných bojů příští víkend.
V zimním období hráli naši muži ZHP,
ve kterém postoupili do finále v Čakovicích. Závěrečný turnaj se bude hrát 30. 3.
Libuše Sýkorová

Futsal Sakrovec Stará Ves
Vážení sportovní čtenáři. Jako již tradičně
Vás informuji o právě ukončené futsalové sezóně staroveského týmu Sakrovec.
Zvažoval jsem, jak nejlépe vystihnout charakteristiku letošního ročníku. Co se týče sestavy, mužstvo bylo připraveno v ustálené sestavě
s jedinou nucenou změnou, kdy v obrané linii
nahradil Petra Chvostka hráč se zkušenostmi
z vyšších soutěží Vítězslav Mrkvica. Nicméně
v průběhu sezóny jsme nastupovali vlivem osobních, zdravotních či jiných okolností k několika
zápasům v oslabené sestavě. Nastaly i situace,
kdy se na hrotu útoku objevili trenér Dvořák
společně s druhým gólmanem Mertou (nutno podotknout, že oba zmínění hráči naplnili
ofenzivní poslání a oba vsítili v zápase gól). A to
do hry kvůli zranění nemohl zasáhnout trenér
J. Chvostek. Výše zmíněné faktory se odrazily
v konečném umístění, kdy jsme obsadili 6. místo v krajském přeboru (1. FC Jokerit Kopřivnice,
2. Top Dogs Nový Jičín, 3. R. T. Hukvaldy).

Dalo by se napsat, že naše výkony připomínaly křivku neposlušného grafu, kdy se skvělé
výsledky střídaly s totálním kolapsem. Jako jediný tým jsme porazili vítěze - FC Jokerit. Jen
nevyrovnanost výkonů nás stála lepší umístění. V hráčské nouzi jsme museli využít i služby
starších hráčů a začali se potýkat s nedostatkem
kvalitativní mladé náhrady. Proto bych chtěl
využít prostoru a připomenout, že dveře týmu
jsou otevřeny i novým zájemcům.
Na konci bych chtěl opět poděkovat sponzorům, kteří přispěli k zajištění bezproblémového
průběhu sezóny.

Tomáš Merta
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ACK Stará Ves nad Ondřejnicí
Magdalena Pyrgies či polský reprezentant Patrik
Stosz. Všechny tři závody byly součástí Oderského poháru a také Českého poháru masters.
Těší nás, že se daří odchovancům našeho oddílu. Josef Černý podepsal profesionální
smlouvu v týmu CCC Polsat Polkowice. Černý
v roce 2012 mimo jiné vyhrál 9. ročník staroveského okružního Závodu nad zámkem. Dalším
významným odchovancem je Dominik Uher,
který v našem oddílu závodil v rámci letní přípravy na hokejovou sezónu. Na kole dosáhl
mnoha úspěchů, ale jeho parketou zůstal hokej.
Nyní hraje v NHL za Pittsburgh Penguins.
V průběhu minulého roku jsme absolvovali pět přípravných soustředění zaměřených
především na rozvoj vytrvalosti. Koncem ledna
proběhlo soustředění na běžkách v Jeseníkách.
Před začátkem silniční sezóny to bylo najíždění
prvních kilometrů na jižní Moravě. Dále jsme se
připravovali ve Vysokých Tatrách, Jeseníkách,
ale také v Beskydech.
Přes zimu se věnujeme různým sportovním
aktivitám zaměřeným na všeobecnou přípravu.
Dvakrát týdně trénujeme ve staroveské hale,
dvakrát týdně na atletickém stadiónu ve Frýdku−Místku a podle podmínek jezdíme na hory.
V průběhu března závodnici vytáhnou kola a začnou najíždět první kilometry. Chystáme se na
dvě přípravná soustředění, na Slovensko a jižní
Moravu, kde hlavním cílem bude najet potřebné
kilometry. Cyklistická sezóna startuje prvními
závody v polovině dubna.
Informace o plánovaných akcích, výsledky
a fotogalerii naleznete na internetových stránkách www.ackstaraves.cz.

Amatérský cyklistický klub Stará Ves n. O.
má za sebou další úspěšnou cyklistickou sezónu.
Specializací staroveského oddílu jsou silniční
cyklistika a cyklokros. Prioritními soutěžemi
byly závody Českého poháru, krajské závody
a zahraniční starty v Polsku a na Slovensku.
18 závodníků, napříč všemi věkovými kategoriemi, se zúčastnilo téměř 100 závodů. Pod
vedením Bohumila Glombíčka, Tomáše Sikory
a trenéra Pavla Nepraše závodníci vystoupali
celkem 83x na stupně vítězů. Na stupně nejvyšší
jsme dosáhli 30x, dále jsme získali 29 druhých
a 24 třetích míst. Největšími úspěchy jsou dvě
medaile z mistrovství ČR. Kadetka Nikola Bajgerová vybojovala zlatou medaili v časovce
jednotlivců a Karel Nepraš s Petrem Zárubou
v časovce dvojic v kategorii mužů do 23 let získali
bronzovou medaili. Nelze opomenout výsledky
ostatních závodníků na mistrovstvích republiky.
Barbora Šimková vybojovala v silničním závodě 5. místo v kategorii juniorek, Jakub Ruman
v silničním závodě skončil 9. v kategorii žáků.
Hynek Palička a Albert Janík vybojovali na MČR
v cyklokrose hezké 8., respektive 17. místo v kategorii žáků. V kategorii kadetů se na 17. místě
umístil Petr Pokorný. Dalšího skvělého výsledku
dosáhl Tomáš Janošek ve Stříbře, na domácí trati jednoho z nejlepších světových cyklokrosařů
Zdeňka Štybara, kde obsadil v těžké konkurenci
20. místo v elitní mužské kategorii.
Ve Staré Vsi n. O. v loňském roce proběhly
čtyři cyklistické závody. Prvním pořádaným závodem byl již 9. ročník tradičního staroveského
okružního Závodu nad zámkem. Dalšími závody pak byly tři cyklokrosy konané v měsíci listopadu, které se těšily hojné účasti jak českých, tak
zahraničních závodníků. Jeden z těchto závodů
se jel jako přebor Moravskoslezského kraje. Na
tento závod se nám podařilo přilákat významné
osobnosti cyklokrosu. Na start se postavili současní čeští reprezentanti Matěj Lasák a juniorský mistr světa Zdeněk Mlynář, mistryně Polska

Karel Nepraš
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Staroveští dorostenci zlatí!
Velkou radost příznivcům staroveské
házené udělali dorostenci. Ve finále Zimního
halového přeboru České republiky v Řevnicích
vyhráli 24. 3. 2013 před Tymákovem a Mostem,
nejlepším brankářem turnaje byl navíc vyhlášen
Adam Šeděnka.
Úspěšný víkend uzavřeli i naši starší žáci,
kteří ve finále Zimního halového přeboru
České republiky vybojovali bronz. Nejlepším
brankářem turnaje byl Marek Holaň, nejlepším
obráncem Lukáš Kristýn
Kapitán dorostenců R. Sýkora s vítězným pohárem

Zlatí staroveští dorostenci

Bronzový tým starších žáků

Sportovní akce
Pořadí nejlepších: 1. Roman Šťástka
(Brušperk)
2. Jakub Litschmann (Krmelín)
3. Matěj Jančák, Dominik Juráš
Ženy (8 účastnic)
Pořadí nejlepších: 1. Petra Vavrošová
(Petřvald)
2. Naděžda Sedláčková
3. Sylvie Baďurová
Muži (32 účastníků)
Pořadí nejlepších: 1. Jiří Růža
2. Petr Pělucha
3. Zdeněk Vysocký
(Petřvald)

Dne 28. 12. 2012 se uskutečnil v areálu TJ
Stará Ves XI. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise v soutěži jednotlivců. Do soutěží se
přihlásili nejenom účastníci ze Staré Vsi, ale
i z okolí (Košatka, Krmelín, Brušperk, Petřvald,
Frýdek - Místek, Ostrava).
Výsledky:
Mládež do 10 let (4 účastníci)
Pořadí nejlepších: 1. Antonín Pelíšek
2. Stanislav Šebesta
3. Eva Menšíková,
Ondřej Litschmann
(Krmelín)
Mládež 11 – 15 let (9 účastníků)
20
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obec reprezentovali Pavel Sedláček, Zdeněk
Merta a Jiří Zeman. Nejvíce se dařilo Zdeňku
Mertovi a Jiřímu Zemanovi, kteří se probojovali
do čtvrtfinálových bojů a tím se umístili na 5. až
8. místě. Všem účastníkům bych chtěl poděkovat za reprezentaci a poblahopřát k úspěchům,
kterých dosáhli.

Při závěrečném hodnocení bych chtěl poděkovat za uskutečnění turnaje TJ Stará Ves
Úa všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravných a úklidových pracích. Rovněž děkuji
p. Kozlíkovi za přípravu občerstvení a především sponzorům turnaje - Cyklosport
M. Přikryl, Obecní úřad Stará Ves, OZO Ostrava, MEVA Ostrava, Pojišťovna Allianz (p.
Matějčková), PROSYK, Letiště Mošnov, Behr
Ostrava (Mošnov), JUTO - za věcné ceny.
Dále chci připomenout, že v sousedním
Petřvaldě n. M. se dne 30. 12. 2012 konal
VI. ročník turnaje neregistrovaných hráčů
O pohár starosty obce. V kategorii mužů naši

Zapsal Jan Menšík

Z obecní matriky
hlavní vliv výstavba nových rodinných domků.
Do obce se v loňském roce přihlásilo k trvalému pobytu 96 občanů a odhlásilo se 42 občanů.
V místní části Košatka bylo hlášeno k trvalému
pobytu celkem 378 občanů, z toho 187 mužů.
Před naší matrikou bylo uzavřeno 96 sňatků, z toho 4 sňatky byly církevní. Z celkového
počtu uzavřených manželství bylo 15 sňatků,
kdy alespoň jeden snoubenec měl trvalý pobyt
v naší obci.
Znovu upozorňujeme občany, že od 1. 7.
2012 vstoupil v platnost zákon o novém registru obyvatel a tímto dnem nám Magistrát města
Ostravy přestal zasílat informace o narození,
úmrtí a odhlášení našich občanů z trvalého pobytu. Obec proto nemá přehled o počtu obyvatel
v obci, a proto prosíme naše občany, aby nám
tyto informace poskytovali.

Své významné životní jubileum oslavili
naši občané:
Jindřiška Duhanová
90 let
Lubomír Mánek
80 let
Marta Špačková
80 let
Marie Rozehnalová
85 let
Jaromír Balcar
80 let
Anežka Máchová
91 let
Miroslav Tyleček
91 let
Felix Tyleček
91 let
Anděla Hložanková
80 let
Našim jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a rodinné pohody.
Naše obec k 1. 1. 2013 čítala 2 709 obyvatel,
z toho 1 347 mužů a 1362 žen. Do počtu obyvatel je rovněž zahrnuto 10 cizinců, převážně
slovenské státní příslušnosti. Děti do 15 let žilo
v naši obci 370, z toho 199 chlapců a 171 dívek.
V uplynulém roce se narodilo 22 dětí a zemřelo
21 našich občanů.
Oproti minulému roku se počet obyvatel
zvýšil o 43 občanů. Na zvýšení počtu občanů má

Bronislava Pavlosková, matrikářka

Pozvánky:
Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
zve všechny občany na 14. ročník
OBECNÍCH SLAVNOSTÍ, které se konají 17. a 18. května 2013
Pátek 17. května: Koncert pěveckých sborů na nádvoří zámku Vernisáž výstavy
Sobota 18. května: Jizda kole obila, vystoupení na pódiu u zámku
21
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Festival Poodří Františka Lýska
zve všechny přínivce na
POCHOD KRAJEM JISTEBNICKÝCH ZPĚVÁČKŮ
V sobotu 20. dubna 2013 vycházíme v 10 hodin Z Proskovic, Staré Vsi i z Jistebníku.
Staroveská trasa: od zámku směrem na Košatku, u motu přes Lubinu setkání se skupinou
z Jistebníku, pak směr na Proskovice po cyklo stezce, na Starou Bělou, oderský most u Polanky, mezi
rybníky směr sádky a rybářství v Jistebníku, dále mezi rybníky Bezruč a Křivý do Košatky a domů.
Přidat se mohou i cykloturisté.

Festival „Poodří Františka Lýska“, 10. ročník
zve všechny občany na akce v roce 2012
26. dubna – Ostrava-Proskovice: Zahájení festivalu, 10 hodin v ZŠ, koncert pěveckých sborů
27. dubna – Ostrava-Proskovice: Folklorní vystoupení, 14 hodin, restaurace „U Psoty“
17. května - Stará Ves n.O.: Koncert pěveckých sborů, 18 hodin, nádvoří zámku
18. května - Stará Ves n.O.: Folklorní vystoupení v rámci Obecních slavností
21. června – Stará Ves n.O.: Folklorní večer na zámku za účasti zahraničního souboru, 18 hodin
22. června – Jistebník.: Náves Jistebnických zpěváčků, 15 hodin, Kulturní dům

ZO KSČM ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
zve všechny občany na Vzpomínkové setkání u památníku padlých u základní školy. Ve středu
1. května v 11 hodin uctíme památku padlých ve světových válkách a současně se bude konat
tradiční oslava Svátku práce.

VÍC HLAV, VÍC DOBRÝCH NÁPADŮ.

se TOHO dozvíte více, protože o těchto věcech
budeme společně MLUVIT, plánovat, navrhovat a vymýšlet.
Proč Vás zveme? Protože nejsme vševědoucí
a řídíme se heslem:

TAKÉ už víte, co chystá obec Stará Ves
nad Ondřejnicí spolu s místními spolky, a za
podpory Nadace OKD? Ještě ne? Jde NÁM
o vybudování nového hřiště pro celou rodinu
v prostoru lesoparku pod Sokolovnou – součástí by měly být herní prvky nejen pro děti,
ale také venkovní fitness stroje pro mládež,
rodiče a seniory. Pokud se CHCETE do příprav
zapojit i vy, pak přijďte DO 1. patra staroveského zámku dne 16. dubna 2013 od 17 hodin. Zde

Víc hlav, víc dobrých nápadů.
Kontakty pro případné informace:
hana.sichova@seznam.cz,
adela.adamusova@centrum.cz
nebo na Obecním úřadě ve Staré Vsi n. O.
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JESTIC CZECH

záruka kvality

FLEXI OBKLADY
 Snadná aplikace
 vysoká odolnost
 použití v exteriéru
i interiéru
 dokonalá imitace
cihly a kamene
 nízká hmotnost vhodné na zateplené
objekty

cena 399,- Kč/m2

Vzorková prodejna: Staroveská 406, 739 24 Krmelín
volejte: 777 478 007, pište: jesticczech@email.cz

www.hobbyvesnicka.cz
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MALÍŘ-NATĚRAČ Firma MALUCHA
Provádí: malířské a natěračské práce
- Malování pokojů barvami Primalex,Remal,jub atd. - Nátěry střech
a práce ve výškách s horolezeckým vybavením s vlastní pracovní
plošiny a lešením - nátěry fasád,okapových žlabu a svodů,oselovych
konstrukcí, - dřevěných podhledů a obložení - nátěry oken, dveří
a nábytku - vyskotlaké mytí fasád,ničení řas, plísní na malbě a zdivu
- napouštění dřeva proti červotočům a plísním - nátěry radiátorů,teplovodního potrubí - odstrňování starých maleb,tapet a jiných nátěrů
- tmelení a vyrovnání starých omítek - nanášení strukturových dekorativních maleb GOTTE, IZOLUX - opravy a nátěry lepenkových
střech - výškové ořezy a rizikové kácení stromů - úklidové práce
v domácnostech běžný úklid a po malovaní
Možnost pronájmu:
Výškové pracovní plošíny IP 14, pojízdné lešenářské věže
Orientační ceník:
Nátěry oken,dveří s opálením dle potřeby 255 Kč / bm
Malování pokojů na bílo
od 21 Kč/m2
Malování pokojů v barevném odstínu dle vzorkovníku barev
30 až 60 Kč / m2
Nátěry fasád
od 95 Kč / m2
V ceně je započítána práce včetně materiálu!
Denní pronájem pracovní plošiny IP 14
3 800 Kč
Hodinový pronájem pracovní plošiny IP 14
450 Kč
Denní pronájem hliníkové pojízdné lešenářské věže
700 Kč
Petr Malucha
Okrajní 241
Krmelín,739 24

Telefon 1: 603 777 182
Telefon 2: 608 777 182
E-mail: malucha.p@seznam.cz
Web: www.malir-malucha.cz

STŘECHY

OPRAVY
CHLADNIČEK
A MRAZNIČEK

 Pokládka rovných a šikmých střešních
krytin
 Výroba a montáž klempířských prvků a
parapetů
 Montáž střešníc h oken
 Nástřik půdních prostor proti škůdcům
 Zateplení střech
 Hydroizolace
 Stavba pergol
 Odvoz a likvidace odpadů
 Zednické práce
 Zateplení stěn budov
 Montáž plastových oken a dveří
 Výroba a montáž okenních sítí a žaluzií
 Kompletní dodávky materiálu

opravy v bytě zákazníka
tlakování a plnění
autoklimatizací
Mechanik: Radim Holaň

Nemáte dostatečnou hotovost?
Umožníme Vám platbu formou splátek
Zdarma zhotovení cenové nabídky

Mobil: 605 140 362
Ostrava-Nová bělá,
Kremlínská 357

Tel.: 775 210 970
www.pokryvacstvi-chrastina.wz.cz
chrastinar@seznam.cz
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Oznamujeme že v březnu 2013
byl spuštěn nový E-shop ve Staré
Vsi n./O. Zabýváme se prodejem
potřeb pro outdoor a přírodní
kosmetiky českých i zahraničních
výrobců. Možnost odběru zboží
ve Staré Vsi zdarmana ul. D. Růži
č.p. 311 naproti sochy T.G.M. Odběr jen po předchozí objednávce.
Neplaťte poštovné zbytečně.

WWW.PROSTY-ZIVOT.CZ
Vydává Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v nákladu 850 kusů. Uzávěrka příštího čísla je 24.5. 2013.
Registrovánu o MK ČR E 12347. Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek.
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Danuše Markovová – autorka obrazů „Krajiny tónů“ vystavených v zámku

Pochování basy

Tři králové na obchůzce ve Staré Vsi

Pochování basy

S
www.staraves.cz

Úspěšné družstvo žáků základní školy v televizní soutěži Bludiště

Moje země – můj jazyk, projekty žáků ZŠ

č. 1

Březen 2013

