
Prosinec 2011

www.staraves.cz

Staroveský zpravodaj

Příjemné chvíle naplněné klidem a vánoční pohodou, 

veselou silvestrovskou noc a úspěšný vstup do nového roku 2012 

přeje redakční rada Staroveského zpravodaje.dajje.
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programu Podpora turistických oblastí v MSK ve prospěch fi rmy J. Jančák, Stará Ves n. O., za 
nabídkovou cenu 170.000 Kč.

•   RO schválila vyhlášení výběrového řízení a přípravu veřejné zakázky „Ozelenění obce Stará Ves 
n. O.“, byla jmenována komise pro otevírání obálek a hodnotící komise.

•   ZO schválilo zveřejnění záměru na odprodej pozemku parc. č. 101/3. v k. ú. Stará Ves n. O., část 
ulice Zákostelí, došlo by k urovnání dlouholetého sporu na ulici Delfínova a vyřešení možnosti 
zpřístupnění lokality u příčníku Panský důl.

•   ZO schválilo koupi 3 pozemků pod komunikací Na Posmykově a U Náhonu za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 40.510,- Kč.

•   ZO se seznámilo s Peticí občanů – žádostí o stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích. Jedná se o úpravy křižovatky silnice I/58 x III/48615. V současné doby již byly ke 
snížení rychlosti umístěny značky „Obec“, je vydáno stavební povolení ke zbudování chodníko-
vého tělesa, přechodu pro chodce s ostrůvkem a osazení dopravního značení (rozpočet cca 3 mil. 
Kč). ZO pověřilo starostu přípravou realizace stavby a zpracováním PD na stanovení dopravního 
značení v úseku u Pálenice.

•   ZO se seznámilo s žádosti staroveských maminek o navýšení kapacity oddělení MŠ z důvodu 
nepřijetí některých dětí, které dosáhnou 3 let v  jarních měsících 2012. ZO schválilo navýšení 
kapacity oddělení v MŠ na 90 žáků s účinnosti od 1. 9. 2012.

•   ZO schválilo přijetí investiční dotace z Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 
10 tis. obyvatel z rozpočtu MSK na projekt „Stabilizace sesuvu nad pravým břehem řeky Ondřej-
nice“ v maximální výši 244.400,- Kč.

•   ZO schválilo přijetí investiční dotace na projekt „Ozelenění obce Stará Ves n. O.“ v maximální 
výši 403.100,- Kč z rozpočtu MSK v rámci Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst 
do 10 tis. obyvatel.

•   ZO se seznámilo s probíhajícími akcemi: stavba kanalizace (předpokládaný termín napojení 1. 
11. 2011), Územní plán obce (doručeno vyjádření od orgánů státní správy, problémem jsou po-
žadavky Ředitelství silnic a dálnic), probíhá stavební řízení na most přes řeku Lubinu v Košatce.

•   RO rozhodla na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky v rámci 
veřejné zakázky „Ozelenění obce Stará Ves n. O.“ ve prospěch uchazeče TS Frýdek-Místek s na-
bídkovou cenou 1.500.714,- Kč vč. DPH.

•   ZO schválilo Plán společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Košatka. Jedná 
se v této etapě o komunikace a protipovodňová opatření. Zpracovatelské fi rmě AGROPROJEKT 
PSO, Brno byl udělen mandát, aby mohla začít jednat s vlastníky pozemků. Proces pozemkových 
úprav je dlouhodobé řízení fi nancované státem, akci zajišťuje Pozemkový úřad Frýdek-Místek. 

•   ZO na veřejném zasedání v  Košatce projednalo připravovanou výstavbu nového mostu přes 
Lubinu (odvolání proti územnímu rozhodnutí oprávněné, Stavební úřad Brušperk po dalším 
projednání vydal zamítavé stanovisko k připomínkám), proběhlo čištění kanalizace před obcho-
dem (asi 100 tis. Kč), z úvěru zaplacena akce „Volnočasový areál v Košatce“ (probíhá dohadovací 
řízení s hrozbou krácení dotace), pokračují práce na územním plánu obce (veřejné projednávání 
by mělo být od poloviny ledna po dobu 40 dnů).

Vážení občané,
stromek, který jsme v pátek 25. listopadu rozsvítili, oznámil, že se blíží čas vánoční. Čas bilan-

cování, hodnocení uplynulého a plánování budoucího. Myslím, že období, ve kterém žijeme, není 
veselé. Denně jsme z televize informování o tom, kdo co udělal špatně, kdo komu ublížil a jak se 
budeme mít kvůli ekonomické krizi hůř a hůř. Doba, ve které žijeme, však není ani smutná. Možná 
si uvědomujete, že po setkání s přáteli, když v rozhovorech „vyčerpáte“ všechna nepěkná témata, 
se začnete bavit o věcech příjemných, o rodině, dětech, společných akcích, na kterých jste užili 
spoustu legrace a nevšedních zážitků. A právě Vánoce je období, kdy se lidé setkávají. Věřím, že 
tuto dobu využijete k setkání se svými blízkými přáteli, zapomenete na všední starosti a do nového 
roku vstoupíte s předsevzetím, že budou převládat právě ty věci veselejší. 

Přeji Vám všem hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody v roce 2012.
Ing. Dalibor Dvořák,

starosta obce Stará Ves nad Ondřejnicí

Bývávaly časy

•   „V 11 hodin v noci (9. srpna 1921) vypukl požár ve stodole rolníka Karla Ulčáka číslo 59. Toho 
roku bylo ohromné sucho a má se za to, že oheň vznikl z odhozeného dohořívajícího doutníku 
anebo zápalky. Stodola stálka u samé okresní silnice, byla celá dřevěná a kryta slámou. Místní 
hasičský sbor oheň lokalizoval.“

•   Následkem pokusu bývalého císaře Karla Habsburga o opětné nastolení na trůn v Maďarii vyhlá-
šena 24. října 1921 částečná mobilizace povoláním nejmladších ročníků do zbraně. Ze zdejších 
povoláno 36 mužů a 2 učitelé z místní školy (Jos. Vavrečka a Alois Polášek)… koncem listopadu 
mobilizace zrušena a mužstvo se vrátilo domů.“

•   „Dne 4. prosince 1941 obklíčena byla obec Stará Ves německými vojáky, jichž před tím přijelo 
mnoho na několika autobusech. Stáli u všech východů z vesnice i v dohledné vzdálenosti na sil-
nici i obecních cestách. Pak byla prováděna velmi přísná hospodářská prohlídka hlavně u všech 
rolníků i u některých menších zemědělců. Bylo převažováno obilí, přebytečné rekvírováno, byly 
zjišťovány domácí zabijačky a kontrolován stav dobytka. Prohlídky trvaly celý den. Obyvatelstvo 
si oddychlo, když v předvečerních hodinách se Němci stáhli do hostince, a oddychlo si ještě víc, 
když pak v noci odjeli.“

•   „Dne 21. září 1941 zemřel dlouhodobý člen obecní rady, p. Rudolf Tyleček, rolník č. 203. Uprázd-
něné místo se na základě nařízení okresního úřadu nesmělo obsaditi obvyklou volbou, jak tomu 
bývalo dříve. Do obecní rady byl okresním úřadem jmenován již dříve zmíněný místní mlékař, 
Němec Eduard Rotter z čís. 26. Dne 26. února 1942 byl po prvé na schůzi obecní rady.“

Mgr. Jaromír Chvostek

Informace ze zámku 

•   RO schválila nabídku fi rmy MSGas s. r. o., Sviadnov, na zbudování 17 ks vodovodních přípo-
jek ze stávajícího vodovodního řádu (rekonstrukce vodovodu ulice U Jezu) dle nabídky ve výši 
290.700,- Kč vč. DPH. 

•   RO schválila nabídku na realizaci dodávky 3 kusů turistických odpočívadel v rámci dotačního 
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•   RO schválila přijetí dotace z rozpočtu MSK pro rok 2011 na zabezpečení akceschopnosti jednot-
ky SDH v celkové výši 6.600,- Kč.

•   RO doporučila ZO odkup pozemků pod místní komunikací Na Posmykově do vlastnictví obce.
•   RO schválila smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce el. energie na stavbu 

Obec křižovatka – přeložka s fi rmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín za 101.440,- Kč.
•   RO schválila uzavření smlouvy s p. Marii Paděrovou, Jeseník na vypracování projektové žádosti 

a zajištění realizační části záměru Dětské hřiště – zámecký park v rámci Programu obnovy ven-
kova pro rok 2012.

•   RO schválila uzavření nájemní smlouvy s fi rmou Telefónica Czech republic a.s., Praha 4, jejímž 
předmětem je užívání části budovy bez čp. (monoblok) za účelem instalace antény fi rmy Tele-
fonica O2.

•   RO projednala plán rozvoje obce do r. 2014, s ohledem na fi nanční možnosti provedla redukci 
plánovaných akcí. Předložený návrh bude projednán na jednání ZO. 

•   RO projednala závěrečné vyúčtování festivalu Poodří Františka Lýska 2011 a schválila příspěvek 
ve výši 20.000,- Kč o. s. FPFL jako doplatek fi nancování.

•   RO se seznámila se zprávou Policie ČR Brušperk o přestupkové činnosti v obci.
•   RO schválila směrnici k  přidělování dotací z obecního rozpočtu spolkům a organizacím.

Mgr. Jaromír Chvostek

Aktuální stav provozu kanalizace

První etapa výstavby kanalizace ve Staré Vsi n. O. byla dokončena 4. 10. 2011, kdy nabylo právní 
moci Rozhodnutí o zkušebním provozu a tím byl vydán souhlas s provozováním kanalizační sítě 
v obci s možností napojení 387 kanalizačních přípojek. Od tohoto dne je možno na kanalizaci při-
pojovat samostatné domovní kanalizační přípojky.

V současné době je již připojeno cca 5 kanalizačních přípojek občanů, kteří si sami zajistili vy-
dání souhlasu stavebního úřadu s výstavbou přípojky a po odsouhlasení zástupcem obce panem T. 
Daňkem se na kanalizaci připojili.

K zdárnému konci rovněž dospěla snaha obecního úřadu o zajištění územního souhlasu s vý-
stavbou kanalizačních přípojek občanů, kteří v první etapě podali příslušnou žádost prostřednic-
tvím obce. S uspokojením Vám můžeme oznámit, že dne 23. 11. 2011 vydal Stavební úřad Brušperk 
územní souhlas s  umístěním stavby pro 131 ks kanalizačních přípojek. Koncem listopadu pak 
Obecní úřad ve Staré Vsi n. O. rozeslal územní souhlasy všem oprávněným vlastníkům připojova-
ných nemovitostí. Nyní již všem těmto 131 vlastníkům nemovitostí nestojí nic, kromě nevhodného 
zimního počasí, v cestě k realizaci napojení vlastních objektů na obecní splaškovou kanalizaci. 

Mimo tuto první etapu vyřizování požadavků občanů, u kterých již obec na stavebním úřadě za-
jistila vydání územního souhlasu, zplnomocnilo obec k vyřízení územního souhlasu nebo případ-
ně ohlášení stavby na SÚ v Brušperku na výstavbu kanalizační přípojky celkem 70 dalších vlastní-
ků nemovitostí. U těchto požadavků v současné době zajišťujeme souhlasy správců inženýrských 
sítí a následně budeme žádat SÚ v Brušperku o vydání příslušného povolení. Termínem pro vydání 
příslušného povolení SÚ u těchto případů bude podle našich předpokladů konec února 2012.

Zároveň však musíme konstatovat, že prozatím ještě celkem 186 vlastníků nemovitostí, které 

mohou být napojeny na nově vybudovanou kanalizační síť, doposud nepožádalo obec o připo-
jení svého rodinného domu. Apelujeme proto na všechny tyto občany, aby využili naší nabídky 
na zajištění vydání příslušného povolení na stavebním úřadě prostřednictvím obce. Rádi bychom 
připomněli, že získávání územního souhlasu zajišťuje obec pro občany nad rámec svých povinností 
a zdarma. Z hlediska kapacitních možností obecního úřadu je možno tuto činnost provádět jen 
v časově omezeném období.

Žádáme proto, aby všichni vlastníci nemovitostí, kteří chtějí využít této pomoci obce Sta-
rá Ves n. O., podali příslušnou žádost a podklady na obecním úřadu u paní Novobilské vždy 
v pondělí a středu, nejpozději do 29. února 2012.

Po tomto termínu již musí vlastníci nemovitostí žádat o územní souhlas nebo ohlášení stavby 
kanalizační přípojky na Stavebním úřadě v Brušperku samostatně. Upozorňujeme, že k žádosti na 
stavební úřad je nutno doložit projektovou dokumentaci včetně souhlasů správců sítí a souhlasů 
stavbou dotčených organizací. Dle zkušeností sousedních obcí, kde vlastníci nemovitostí zajišťovali 
souhlasy na stavebním úřadě samostatně, vycházejí náklady na pořízení dokumentace a podkladů 
pro stavební úřad cca 2 až 2,5 tisíce Kč.

Dále připomínáme všem vlastníkům nemovitostí, kteří se mají připojit na novou splaškovou 
kanalizaci, že připojení musí realizovat do 30. června 2012.  

Po vlastním připojení, které musí být předem zkontrolováno panem Tomášem Daňkem, bude 
vlastníkům dodána z obce Stará Ves n. O „Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací“, ve které 
budou uvedeny podmínky odvádění odpadních vod z Vaší nemovitosti. V případě, že vlastníci při-
pojení své nemovitosti neprovedou, vystavují se riziku sankcí vyplývajících z příslušné legislativy.

Cena vody odvedené (stočného) byla s platností od 1. 1. 2012 stanovena takto:
30,44 Kč/m3 (bez DPH)   34,70 Kč/m3 (včetně 14% DPH)
Na základě sdělení fi rmy SmVaK Ostrava byla s účinností od 1. 1. 2012 stanovena cena pitné 

vody (vodného) takto:
30,61 Kč/m3 (bez DPH)   34,90 Kč/m3 (včetně 14% DPH)
Věříme, že všichni občané, kterým je výstavbou kanalizace umožněno připojení splaškových od-

padů, tuto možnost využijí a pomůžou tak výrazným způsobem ke zlepšení životního prostředí 
v naší obci.

Ing. D. Dvořák, Ing. R. Folta, I. Novobilská

Projekty končí, projekty začínají…

Konec kalendářního roku s sebou přináší i ukončení termínu dokončení několika projektů. Ka-
ždý z nich měl přispět ke zlepšení života v naší obci. Jak se vše podařilo? Pokusme se o stručnou 
rekapitulaci.
•   Bezesporu nejrozsáhlejší a zároveň nejvýznamnější akcí je odkanalizování velké části obce. O ní 

pojednává samostatný článek.
•   Chceme o sobě vědět víc – projekt spolupráce mezi naší obcí a partnerskou Rakovou z Operač-

ního programu příhraniční spolupráce SR – ČR 2007-2013, spolufi nancovaný Evropskou unií 
z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. Co nám projekt přine-
sl? Především střetnutí dětí (adventní koncert, výměna dětí z Rakové a Staré Vsi), ale také spolků 
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(Den pro obce) a zástupců obcí. Hmatatelným výsledkem je zprovoznění zvukového průvodce 
před zámkem (tzv. klikotoče), dále rozšíření webových stránek o přehled dějin partnerské spolu-
práce obou obcí. A hlavně… spousta zážitků. V současné době probíhá kontrola vyúčtování, na 
jehož základě bychom měli získat zpět asi 400.000 Kč.

•   Ozelenění obce Stará Ves n. O. – akce za 1,5 mil. Kč ukončena s koncem roku (alej na břehu On-
dřejnice – výsadba 30 ks stromů - lípy, javoru, dubu, obnova zeleně na obecním hřbitově - kácení 
stromů ohrožujících bezpečnost a hrozící poškozením náhrobků vč. odstranění pařezů, výsadba 
stromů, dřevin a živého plotu, výsadba zeleně u kapličky sv. Vendelína na Dukli - výsadba stro-
mů a okrasných dřevin, výsadba zeleně za poštou - povrchové úpravy terénu, výsadba dřevin, 
parkové úpravy na pozemku „V Rynku“ - výsadba stromů a keřů, štěrkomlátová cesta, výsadba 
trvalek, založení parkového trávníku, zámecký park – kácení a ořezy dřevin, ořezy stromů, ta-
hové zkoušky, výsadba lípy evropské před zámkem, výsadby okolo Střediska mládeže – výsadba 
živého plotu a dřevin). Bolestivé bylo zejména kácení několika stařičkých stromů v zámeckém 
parku, které proběhlo na doporučení odborníků. Za oběť padl i asi 180letý jasan, tahové zkoušky 
bohužel odhalily, že za nebezpečné je nutno označit ještě dva další stromy, které budou muset být 
skáceny. Malou náplastí může být vyjádření uznávaného odborníka Ing. Kolaříka, že kácení bylo 
nutné a přispěje ke zlepšení zdravotního stavu ostatních dřevin. Komplikovaná administrativa 
přinesla odklad fi nancování až na jaro roku 2012, kdy bychom z OPŽP měli dostat asi 90 procent 
nákladů.

•   Sanace sesuvného území Ondřejnice – fyzická realizace za 4 mil. Kč ukončena, probíhají kom-
plikovaná jednání, doplňování administrativy, abychom někdy v dubnu získali více než 90pro-
centní dotaci z OPŽP. 

•   Podpora turistických oblastí v MS kraji – realizace za cca 500.000 Kč (zpět bychom měli ještě 
letos získat zpět 70 % nákladů) ukončena, vybudovány odpočívky na třech místech obce, zvuko-
vý průvodce, rozšířeny webové stránky obce, vydána reprezentativní publikace.

•   Setkáváme se v době předvánoční – společný projekt obcí SMOPO z nadačního programu Pro 
radost Nadace OKD, v jehož rámci už proběhlo 25. 11. rozsvěcování vánočního stromu s dopro-
vodnými akcemi. Navazovat bude 21. 12. adventní koncert školních dětí.
Co nás bude čekat v příštím roce? Složitým oříškem bude úspěšné dořešení příprav projektu na 

stavební úpravy a modernizaci vybavení ZŠ s rozpočtovanou cenou asi 7 mil. Kč, dále pak v případě 
úspěchu s přijetím dotace i rozšíření hřiště MŠ s rozpočtem kolem 600.000 Kč. Otazník zůstává 
viset nad zateplením a výměnou oken „staré“ školy, kde očekáváme vyhlášení nové výzvy, nedoře-
šen zatím zůstává sběrný dvůr, pokračovat bychom chtěli ve spolupráci s Rakovou, nedokončeny 
zůstávají opravy kamenných prvků zámku. Bohužel zatím není v dohledu získání fi nanční injekce 
pro důkladnou úpravu zdravotního střediska.

Z uvedeného vyplývá, že i když jsme byli v tomto oboru  - dá se říci – velice úspěšní, má to jeden 
háček: všechno obec musí nejdříve zaplatit a až poté (mnohdy s mnohaměsíčním zpožděním) bude 
spoluúčast, alespoň doufejme, proplacena. Největší brzdou se tak stávají, jak je to konečně vcelku 
obvyklé, administrativní průtahy a s nimi spojené fi nanční prostředky.

Mgr. Jaromír Chvostek

Zprávy ze školy

A jako vždy zcela nenápadně a  jako vždy (v dnešní době naprosto překvapivě) přiblížil se 
čas adventní - ad Venire - do Vánoc, adventus - čas očekávání a rozjímání. Jen si kladu otázku:
„Kdo z  nás se dnes dokáže zastavit a  vyplnit ten čas do Vánoc zastavením, zamyšlením, či tím 
vznešeným rozjímáním?“ A přece. Asi je to pud sebeobrany - hledáme způsob, jak si v tom přetech-
nizovaném a uspěchaném světě zachovat duševní rovnováhu. V pátek 25. listopadu, na svátek sv. 
Kateřiny (a tu pranostiku jistě znáte - na blátě, na ledě a naopak) jsme před první nedělí adventní 
ve Staré Vsi slavnostně rozsvítili vánoční strom. Světelný průvod vedený Otcem Kamilem z kostela 
přinesl betlémské světlo, děti připravené učitelkami mateřské školy a děti základní školy vedené p. 
uč. Klimešovou, ve studeném a větrném počasí, svým vystoupením zahájily přípravu rozsvěcení 
vánočního stromu. Úvodní slova p. místostarosty Chvostka, přání požehnaného Adventu Otce Ka-
mila, ohňostroj a světla na vánočním stromu zahájily ten úžasný adventní čas. A pak už to běželo 
za zdmi zámku, v pohodě a klidu. Vernisáž novoročenek, adventní jarmark, ve kterém výsledky 
svého umu nabízela mateřská škola, děti základní školy, profesionální řemeslníci i zruční staroveští 
občané a  to vše v  tom tuhém počasí hlazené vůní horkého čaje a „svařáčku“. Nádherný páteční 
podvečer, technicky zajištěný p. Křížem, kulturní komisí, základní a mateřskou školou, obecním 
úřadem a všemi, kteří se na zdárném průběhu podíleli. Tedy i za nezbytné fi nanční podpory našeho 
partnera – Nadace OKD. Slova poděkování asi nevyváží všechno to úsilí a práci, ale věřím, že potěší 
a zahřejí. Moc a upřímně všem děkuji.

Mgr. Pavel Plečka, ředitel školy

Dušan se v soutěži neztratil!

Školní časopis Dušanovy zápisky byl vybrán do celorepublikové soutěže Školní časopis roku 
2011 a nedopadlo to vůbec špatně. První prosincový den vyjela pětičlenná skupina tvořená paní 
učitelkou Kunzovou, panem učitelem Chvostkem a  třemi žákyněmi devátého ročníku - Naďou 
Kadubcovou, Terezou Daňovou a Evou Santariusovou - do Brna. Než jsme dorazili, chviličku jsme 
bloudili, ale přeci jsme Střední školu polytechnickou našli. Bylo tam opravdu hodně lidí, kteří při-
jeli ze všech koutů republiky, takže jsme byli rádi, že jsme si někam sedli, abychom vyslechli úvodní 
přivítání pana Petra Kantora s plánem na soutěžně-workshopový den. Ten byl takový: následovaly 
přes sebe se překrývající přednášky, takže jsme bohužel mohly každá jen na jednu, svačina ve formě 
obrovské bagety a to, co způsobovalo mírnou nervozitu - vyhlášení. Přednášky byly zajímavé - jed-
nu vedl šéfredaktor Deníku pan Tomáš Herman -  jaké to je být žurnalistou, druhou pan Kantor - 
celková prezentace časopisu a třetí vedla paní, jež se zapomněla představit, řešila grafi ckou stránku 
časopisu. Každá přednáška trvala asi hodinu. Přes svačinový čas jsme dostali poslední možnost 
prohlédnout si naposledy 213 soutěžních časopisů, popřípadě napsat na list papíru, co se nám na 
nich líbí či nelíbí. Při vyhlašování jsme jen tleskali a upřímně - neočekávali jsme žádné ocenění, 
takže když v kategorii druhý stupeň a ocenění poroty vyslovil pan Kantor ta dvě slova: Dušanovy 
zápisky, příjemně nás to šokovalo. Ve chvíli vyhlašování jsem si uvědomila jaký je Dušanovy zá-
pisky super název, protože takových Moraváčků a Kaktusů tam bylo více a vyřešit, který z nich to 
vyhrál... Naďa Kadubcová
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Vstupné na cvičení je stejné jako vstupné do rodinného centra: 
20 Kč / 1 dítě
30 Kč / skupinka dětí.

Takže neváhejte, neplaťte vysoké částky za cvičení v Ostravě a přijďte mezi nás!
Kromě pravidelné činnosti centra se budou konat téměř každý měsíc zvláštní akce, jako je maš-

karní rej, vítání jara, velikonoční tvoření či Den dětí.
Musíme zde poděkovat Nadaci OKD, protože především díky jejímu grantu můžeme nakoupit 

cvičební pomůcky stejně tak jako velké množství výtvarných potřeb (část jsme již použili při našem 
vánočním tvoření) a hudebních nástrojů jako ozvučená dřívka či bonga, která používají už i naše 
nejmenší děti při říkankách a písničkách.

Děkujeme zakládajícím členkám i novým služebním maminkám za dosavadní práci, kterou vy-
konávají zcela nezištně, dobrovolně a bez nároku na odměnu (pokud za ni nebudeme považovat 
výraz štěstí v očích našich dětí). Velice také děkujeme všem našim příznivcům, přejeme jim šťastný 
nový rok a těšíme se, že se po vánočních svátcích zase uvidíme u nás ve Starovjáčku. 

Rodinné centrum Starovjáček má prázdniny od 16. 12. 2011 do 8. 1. 2012, otevírá opět v plné síle 
dne 9. 1. 2012 v 9 hodin!

Za RC Starovjáček Vás zdraví Hana Šíchová

Ohlédnutí za létem …

To ráno, 29. června, bylo jako každé jiné. Zatažená obloha a občasný déšť, již to ukazovalo, že si 
toho dne sluníčka moc neužijeme. Přesto bylo vidět skupinky lidí s batůžky na zádech postávající 
na autobusových zastávkách. To se naši důchodci vypravili na další ze svých pravidelných zájezdů. 
Cílem výletu bylo město Źywiec v Polsku a jeho pivovar, kde jsme měli domluvenou prohlídku mu-
zea. Cesta ubíhala příjemně a bez překážek, takže jsme na místo přijeli včas. V pivovaru si nás vy-
zvedl česky mluvící průvodce, který nás seznámil s historií i současnou podobou závodu. Prohlídka 
celé expozice nás velmi zaujala a byla završena ochutnávkou místního produktu. Mile nás překvapil 
malý dárek, sklenice s emblémem pivovaru, který jsme všichni obdrželi. Ještě jsme pořídili hro-
madné foto a vydali se za dalším cílem našeho putování. V plánu byla Źywiecká přehrada, spíš 
její horní nádrž přečerpávací elektrárny. Na tu se jede pozemní lanovkou. Protože toho dne bylo 
sluníčko opravdu skoupé a celá oblast přehrady ležela v mlze, od výjezdu jsme upustili. Bylo nám 
to samozřejmě moc líto. Při návratu jsme projížděli malebným městečkem Szczyelka, které svou 
zástavbou vzdáleně připomínalo alpské vesnice. Cesta přes Samopolské sedlo byla velmi příjemná. 
Autobus jel pomalu, takže jsme si mohli vychutnat pohled na krásu okolní krajiny až do Malin-
ky, kde jsme si prohlédli areál skokanského můstku. Je zajímavý tím, že je postavený nad silnicí, 
vedoucí do Wisly. A tady, ve Wisle, jsme měli naši další zastávku. Její pěší zóna je plná obchůdků 
a cukráren. Zde jsme utratili poslední zloté. Ještě jedno rozhlédnutí po okolí a pak již návrat domů.

I tento zájezd jsme tradičně zakončili u dobrého jídla a pití. Tentokrát jsme si vybrali motorest 
v Horních Tošanovicích. Vše bylo předem dojednáno. Čekalo nás příjemné prostředí i personál, 
možnost výběru z mnoha druhů jídel a hlavně rychlá obsluha. I když se sluníčko celý den schová-
valo za mraky, můžeme říci, že se nám zájezd vydařil a určitě na něj budeme vzpomínat. Kdo ví, 
kdy se zase do Polska společně podíváme.

Irena Polášková

Staroveská zámecká zahrada pro děti z MŠ

Je nás čím dál víc, naše školička praská ve švech, dětí jako smetí a zahrada pořád stejně veliká. 
Společně jsme přemýšleli, přemlouvali, ptali se a zjišťovali... a podařilo se. Obecním úřadem nám 
bylo přislíbeno rozšíření naší školní zahrady. Kde ale vzít peníze na zahradní prvky a oplocení? To 
už byla práce paní učitelek (dohody s OÚ, fi rmami a projektantem, výběry prvků, počáteční nákre-
sy a znovu spousta přemýšlení), ale také fantazie a představy dětí vyjádřené dětskými výtvory. A tak 
jsme s dětmi dopomohli k projektu, který má název STAROVESKÁ ZÁMECKÁ ZAHRADA PRO 
DĚTI.

Sami se můžete přesvědčit, jak se děti snažily, co nakreslily, vymodelovaly, postavily, poskládaly. 
Vymyslely si spoustu přání a myslíme si, že se nám zahrada „očima dětí“ povedla.

Naše práce a fotografi e zachycující nadšené dětské snažení zašleme jako podklad k dotačnímu 
programu a budeme čekat, zda dotaci získáme. 

Držte nám proto palce, aby odměnou za naši snahu byla velká zahrada s novými průlezkami, 
kolotočem a dalšími prvky a zákoutími pro hry Vašich dětí v přírodě.

Děti a „holky“ ze staroveské školky

Starovjáček nezahálí ani na podzim!

Co se u nás v rodinném centru Starovjáček od posledního vydání Staroveského zpravodaje stalo?
Máme za sebou první rozjezdový ročník burzy sezónního dětského oblečení. Budeme doufat, že 

se na jaře zapojí více prodejců i kupců a akce bude úspěšnější.
Služební maminka Stáňa připravila pro děti velmi úspěšnou ŠMOULÍ BURZU, kde si děti mohly 

vyměnit kartičky s modrými skřítky, které jim ještě chyběly ve sbírce. Dětí se sešla celá řada. Škoda 
jen, že se těch kartiček nevydalo víc!

Následovala ryze podzimní akce Drakiáda aneb Tatínek jde na draka! Slétlo se velké hejno růz-
nobarevných draků a žádný pilot nepřišel zkrátka – všem se dostalo alespoň drobné odměny, ti 
nejšikovnější získali dokonce i diplomy. Bylo již poměrně chladno, takže teplý čaj v našem rodin-
ném centru přišel všem vhod. Vítr mohl foukat trochu víc, ale přesto se těšíme na příští podzim!

V době vydání Staroveského zpravodaje již budeme mít za sebou naše první vánoční tvoření, kde 
si rodiče spolu s dětmi mohli vyrobit různé vánoční dekorace a načerpat jak vánoční inspiraci, tak 
náladu. Fotky z našich akcí stejně tak jako další informace najdete na ww.starovjacek.webnode.cz.
A co nás čeká do budoucna?

Hned po Novém roce začneme se cvičením rodičů a dětí. Je to vlastně volné pokračování cvičení 
v sokolovně, takže pokud Vám podobná pravidelná akce v naší obci chybí, přijďte mezi nás. Cvičení 
se bude konat během otevírací doby našeho rodinného centra, a to vždy v pondělí od 10 hod. (pro 
nejmenší děti do 4 let) a ve čtvrtek od 16 hod. (pro děti od 3 do 6 let). Cvičení bude probíhat v 
tělocvičně mateřské školy, které tímto děkujeme za poskytnutí prostor. Na děti budou čekat zbrusu 
nové cvičební pomůcky hrazené z grantu Nadace OKD.
A proč chodit se svými dětmi cvičit?

•   děti si zde můžete maximálně užít (žádné uklízení, umývání nádobí či kontrola úkolů)
•   děti si chtějí se svými rodiči hrát a cvičit (obzvlášť platí pro děti školkové)
•   zajistíte dětem zdravý vývoj
•   dítě si zvykne na pravidelný pohyb
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Kondor – hodnocení letošních táborů

I. turnus
Letošní první turnus se nesl v duchu pověsti o králi Artušovi a rytířích kulatého stolu. Královští 

rytíři pod vedením krále Artuše připravili mnoho zajímavých her inspirovaných dávnou legendou 
a staroveský tábor se na 15 dnů proměnil na hrad Camelot, který obývalo celkem 58 královských 
panošů a hradních dam. Počasí se po počátečních chladných a deštivých dnech naštěstí zlepšilo 
a po zbytek tábora jsme si užívali slunečné léto.

II. turnus 
Druhého turnusu se zúčastnilo 52 dětí, včetně těch nejmladších, které strávily 16 dní v údolí 

řeky Moravice. Byly rozděleny do čtyř oddílů, každý oddíl měl svou barvu (červená, žlutá, zelená, 
modrá), název, instruktory a svého vedoucího. Celý tábor se konal pod vedením hlavního vedoucí-
ho, kterým byl Marek Pelíšek. O plná bříška se starali naši tři kuchaři. Rány ošetřovala  zdravuška 
Alenka. Na úklid stanů letos pečlivě dohlížel náš bývalý hlavní vedoucí Mašin. 

Tématem letošního tábora bylo cestování časem. Oddíly si postavily svou bránu času, pomocí 
které každý den cestovaly časem a ocitaly se v jiné době. Hlavní programový byl Adam, kterému 
vždy pomáhal jeden z instruktorů, představující čas, ve kterém jsme se ocitli. 

Tábor jsme tradičně začali táborákem. Ostatní dny se nesly v duchu časovek, her a bohužel i deš-
tě. Jeden večer jsme zasvětili karnevalu a nápaditých masek bylo opravdu hojně. Kvůli nepřízni 
počasí jsme letos podnikli pouze půldenní výlet a ani plánovaný den rodičů se bohužel nekonal. 
Rozloučili jsme se opět u táboráku.

tábornice II. turnusu Nikola Ličková

III. turnus
Členové a vedoucí III. turnusu letos odletěli na 16 dní do vesmíru, kde putovali po neobjevených 

planetách a hledali energetický krystal. Ten potřebovali ke svému odletu dva návštěvníci z vesmíru 
– Albert Poldstein a Th omas Kalba Haudyson z vesmírného institutu IKVE. 

Po našem putování nás letos častěji zaskočily průlety deštěm a chladným počasím, ale i tak jsme 
si tábor užili. O 49 dětí, které byly rozděleny do pěti oddílů, se staral zkušený tým 24 vedoucích 
a všichni společně si méně příznivé počasí zpříjemňovali o to veselejší náladou. 

V listopadu proběhlo na staroveské hasičárně i tradiční setkání dětí, které byly letos na táboře, 
nebo které se chystají jet příští rok. U projekce fotek jsme zavzpomínali na ten uplynulý tábor, za-
hráli jsme si hry, pobavili se u diskotéky a hlavně se dozvěděli téma příštího tábora 2012, což bude 
„výprava vzdušným balónem napříč Afrikou“ podle Julese Verna. 

Akce pořádané Kondorem

24. 3. – taneční zábava (hala TJ Stará Ves) 
31. 3. – Toulání s Kondorem

Zájezdy:  1. zájezd – 21. dubna (sobota) – Beskid Maly (Polsko)
  2. zájezd – 5. - 6. kvě tna (sobota + neděle) – National park Th ayatal (Rakousko) + Ná-

rodní park Podyjí (ČR)
 3. zájezd – 2. - 3. června (sobota + neděle) – Národný park Veľká Fatra (Slovensko)

Čas adventní, čas vánoční 

Advent souvisí s přivítáním. Latinské slovo Advenire znamená Očekávat, těšit se na toho, kdo má 
přijít. Každý z nás se těší, když může zajít na návštěvu, na setkání, tam, kde jsme pozváni. Těšíme 
se na společné chvíle, které prožijeme s přáteli, s blízkými doma, v kostele, na obecní či školní akci. 

Příprava každé akce předpokládá dobrý úspěch v samotném průběhu akce. Říká se: „Jaká pří-
prava, takový prožitek.“ Vstupujeme v čase adventním do přípravy na oslavu vánočních události. 
Příprava adventního putování nám nabízí: 
-   Uvědomit si, na koho čekám, kdo touží přijít? Je to Ježíš Kristus, který přišel mezi nás jako Bůh 

a člověk na tuto zem. Nově touží přijít do našich vztahů, životů, do našich osobních situací. 
-   Setkání s rodinnými přáteli u adventního věnce. Každou neděli zapálit si svíčku, která symboli-

zuje čas příchodu a sílu světla. Když se světlo nešíří, rodina se neschází, tak člověku něco schází 
a často bloudí ve tmách svého ega. 

-   Nebýt sám. Vyjít z rodinného obydlí na společnou akci v obci. Setkat se na rorátech (tzn. ranní 
mše svaté k Panně Marii, průvodkyni adventem) v našem kostele. Zastavit se při adventním kon-
certu či v samotném tichu přírody či chrámu Páně. 

-   Modlit se a slavit svatosti církve. „Celé věky čekaly, kdy přijde Pán.“ Tato slova proroka Izaiáše 
ukazují na touhu po příchodu Ježíše. My víme, že je mezi námi. Chceme ho nově pozvat, žít utu-
ženější přátelství. Proto je tak důležitá modlitba a slavení svátosti církve.

Milí přátelé Boží.
Každý z nás je zván do Ježíšovy blízkosti, patřit do jeho rodiny, která se shromažďuje u jeslí. Zde 
vidíme radost, pokoj, touhu být jako rodina pospolu. Zde na svět přichází Boží láska. Nebojte se 
přijít i vy, kteří prožíváte těžkosti či rozvody ve svých rodinách. 

Přeji vám i sobě, abychom znova zahlédli, prožili dotek Boží blízkosti a lásky ve svém životě. Požeh-
naný advent a Vánoce 2011 vyprošuje o. Kamil STRAK – váš duchovní otec. 

Advent 
  Roráty: Út.-Pá. v 6.15 hod. v kostele, po mši svaté snídaně na faře v 7.00 hod. 
  Adventní noční bdění: pátek 16. 12. Začíná v 19.30 hod. na faře, končí mší sv. v 23 hod.
   Adventní koncert II: v neděli 18. prosince v 17 hod. v kostele. S pásmem adventních a vánoč-

ních skladeb vystoupí soubor LAŠAN. Vstupné dobrovolné. 
   Svátost smíření – zpověď: sobota 17. 12. v  kostele v  16.00 příprava ke zpovědi. Zpovídání  

16.30-17.30 hod., možnost setkání se zpovědníkem z jiné farnosti.
   Betlémské světlo: je možno si zapálit na faře před vánočními svátky. Je to pěkná symbolika ke 

štědrovečernímu stolu do rodiny. Betlémské světlo se šíří od místa narození Ježíše do celého 
světa.

Vánoce
   Půlnoční mše svatá: 24. 12. v 22.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Při mši svaté bude zpívat 

chrámový sbor. Troubení koled z věže od 21.45 hod., po mši svaté malé občerstvení u kostela 
(přineste něco málo pro druhé).

   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, 
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a  to v  čase od 15 do 16 hod. odpoledne. Doporučuji pro zpestření slavností 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. 2011 mše svatá v 10.30 hod.
   Tříkrálová sbírka: sobota 14. 1. 2011, 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 do-
spělých se hlaste u Jiřího Ryšavíka, 604 931 559, na faře o. Kamil, ve škole u třídních učitelů.

   6. ples Střediska mládeže: sobota 7. 1. 2011 v 19.30 hod. v Základní škole St. Ves n/O, zakou-
pení lístků + rezervace po mši svaté v kostele. Prosíme o přispění darů do společné tomboly.

Bližší informace: dcm.doo.cz/farnost, 731 625 717, 553 669 413

Milí spoluobčané Staré Vsi a Košatky,

vstupujeme do závěru roku 2011. Je to doba adventní, Štědrý den, Vánoce, čas kupování dárků, 
úklidu, ale i čas rozjímání, ohlédnutí za uplynulým rokem. Jaký byl? Podařilo se nám vše, co jsme 
si před rokem předsevzali? Byl to rok radostný nebo méně úspěšný?

Ať to bylo tak nebo onak, děkujeme, že jsme došli do tohoto času.
Přejeme sobě i Vám všem, milí spoluobčané, načerpání nových sil při zastavení u adventního 

věnce. Krásné prožití Vánoc s Pannou Marií a Josefem u jesliček Božího syna Ježíše.
Ať Boží láska nám pronikne do srdce a s touto Boží láskou vstoupíme radostně do nového roku 

2012.
Vše dobré a krásné přeje ZO KDU-ČSL

Hubertova jízda 2011

Jezdeckou sezónu každý rok uzavírá na podzim Hubertova jízda. Pořádají ji v mnoha stájích 
po celé republice jako odměnu pro všechny své členy, kteří po celý rok pilně trénovali. Hubertovy 
jízdy jsou vzpomínkou na tradici parforsních honů, které vznikly v Anglii. Šlechta tehdy za zvuků 
lesních rohů vyjížděla na svých koních se smečkou několika desítek loveckých psů po stopě lišky.

Lov zvěře původně patřil k běžným a nezbytným činnostem člověka. Parforsní hony ho však 
změnily ve společenskou záležitost a jezdeckou slavnost. Postupem doby se parforsní hony staly 
základem pro vznik dostihů typu steeplechase – mimo jiné Velké pardubické.

Po první světové válce byly hony pořádány tak, že smečka psů pronásledovala jezdce představu-
jícího nejčastěji lišku. Slavná doba parforsních honů v České republice zanikla s počátkem druhé 
světové války.

Tato tradice se přenesla v předminulém století i k nám a dnes přetrvává právě v podobě jízdy na 
počest sv. Huberta, patrona lovu, který má svátek 3. listopadu. Tuto tradici udržuje každým rokem 
i Jezdecký klub Stará Ves nad Ondřejnicí společně i se všemi členy klubu.

Lišku představuje jezdec s liščím ohonem připevněným na rameni, který se vydává první na tra-
su do terénu. Letos se role lišky ujal Jakub Pinkava na Lassy a jako štěkající doprovod popoháněla 
lišku Běta Bystroňová s La Corou. Následuje ho lot jezdců a koní s masterem v čele. Když se sejde 

koní hodně, jako i letos, kdy z okolních i vzdálenějších vesnic i měst dorazilo 63 koní, rozdělují se 
jezdci na více lotů – podle schopností jezdců nebo koní. Zdatnější jedou těžší trasou s těžšími pří-
rodními i umělými překážkami, různě členitým terénem, lesem i stržemi, po cestách, přes potoky. 
Master je nejdůležitější osoba jízdy a pro tuto roli jsme letos vybrali pro první lot Helu Bendovou 
a Picardem a pro druhý lot Nikolu Pěluchovou s L-Noelle. Master pečlivě zaznamenává veškeré 
prohřešky jezdců – pády, odmítnutí skoku, různé neposlušnosti a drzosti, mezi jeden z nejhorších 
přestupků patří i předjetí mastera.

Každoročně mají možnost sledovat Hubertovu jízdu ve Staré Vsi diváci v kočárech nebo na vleč-
ce. Jízda má zhruba v polovině přestávku, během které se na louce všichni – diváci, jezdci i koně 
- občerství, odpočinou a pokračuje se dále.

Celá jízda je ukončena závěrečným honem na lišku – Halali. Vyjíždí jezdec s liščím ohonem, za 
kterým se všichni vydávají a v plném trysku se ho snaží dostihnout a ohon ukořistit. Ti nejodváž-
nější se vrhají po vyhozeném liščím ohonu i střemhlav z koně, a to doslova. Takovýto husarský kou-
sek letos předvedla Lucka Millová spoli se svou stájovou kolegyní Janou Šimečkovou z Brušperku.

Poslední hold svatému Hubertu je vzdán večer při Svatohubertské zábavě, kdy je zahájen soud se 
všemi hříšníky, kteří se dopustili během jízdy neodpustitelných přestupků. Jednotlivě jsou předvo-
láváni před soudní stolici, dle záznamů mastera obžalováni a potrestáni např. povinným odevzdá-
ním určitého množství vinného či jiného moku. Soud pak tyto odpustky obvykle rozdá po všech 
stolech a zábava může nerušeně pokračovat.

Za JK Stará Ves n. O. Lubomír Pinkava

Výstava drobného zvířectva

Druhý víkend v říjnu již tradičně patří naší výstavě drobného zvířectva, která proběhla v býva-
lých vojenských kasárnách, a pokud jste správný Starovesák, tak jste se určitě přišli podívat. A co 
jste viděli? Kromě králíků, kteří nesmějí chybět na žádné výstavě, bylo ke zhlédnutí také pár holubů 
a drůbeže, mohli jste vidět taky tři krásné mladé dívky ze zdejší školy, které se obětovaly při prodá-
vání, zapisování, uklízení a mytí nádobí, a proto jim dáváme velký dík. Děkujeme!!! 

Mezi jednotlivými skupinami zvířat proběhla soutěž, ve které z kategorie drůbeže vyhrál samec 
krůty domácí, jehož hlas nás po celou dobu obšťastňoval. Také králíci či holubi měli samozřejmě 
své vítěze. Kupodivu vítězem kategorie králíků se stal jeden z nejmenších králíků, zakrslý rhönský. 
Čestných cen bylo spousta.

Svou návštěvou nás poctili také zástupci Slovenské republiky, a to konkrétně z Rakové. Jako ob-
vykle se v sobotu sešli mladí chovatelé. Skoro 40 dětí nás obdařilo smíchem a dětským hlaholem 
při plnění různých úkolů. Největšího ocenění se dočkalo malé prasátko Dandisek a obří leonberger 
Nero. 

Udělování čestných cen se zhostil náš pan starosta a zároveň děkujeme jemu i celému obecnímu 
úřadu za možnost realizace této výstavy, která se velmi povedla.   

Tereza Daňová, Eva Santariusová
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Děti mateřské školy kreslí zámeckou zahradu

Vítězky školního fl orbalového turnaje

Malí občánci – vítejte!

Halloweenské výtvory dětí ZŠ

Hubertovou jízdou skončila jezdecká sezóna

Mažoretky z Paskova pobavily Klub důchodců

Posezení a parková úprava v Rynku

Soubor Ondřejnica na Podzimních slavnostech

„Stříbrný“ cyklista Jakub Ruman

Úpravy kolem kapličky sv. Vendelína na Dukli

Rybářská soutěž s účastí hostů z Rakové

Primáš cimbálovky K. Šperlín (s nástupcem?)
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SPORT

Tělovýchovná jednota Stará Ves n. O.

Družstva TJ pokračovala v pravidelných soutěžích. Oddíl národní házené reprezentovalo druž-
stvo mužů v 1. lize, odehrálo výborné zápasy a je po podzimní části na 6. místě se skóre 228:230. V 
oblastních přeborech hrály kategorie mladší žačky, mladší žáci, starší žačky, starší žáci, dorostenky, 
dorostenci a ženy. Florbalový oddíl VOSY bojoval ve své šesté soutěžní sezóně v moravskoslezské 
lize a futsalisté v MS krajském přeboru.

Výsledky národní házené - oblastní přebory mládeže a žen
Podzimní část nového ročníku soutěží byla pro všechna naše družstva velmi úspěšná:
mladší žačky   1. místo se 16 body
starší žačky   1. místo se 16 body
mladší žáci   2. místo se 12 body
starší žáci   1. místo se 12 body
dorostenci   4. místo se 4 body
dorostenky   1. místo s 10 body
ženy    1. místo s 9 body
Kromě všech pravidelných celoročních aktivit proběhly během října v hale turnaje  pro děti v 

rámci akce Sportuj s námi. Zorganizovali jsme dva celodenní turnaje v národní házené v kategori-
ích mladší žáci a starší žačky a fl orbalový turnaj pro žáky 6. až 9. tříd ZŠ.
Co chystáme koncem roku a v novém roce?

26. 12. 2011 zveme všechny hráče, bývalé hráče i diváky na tradiční Pouliční turnaj.
27. 12. 2011 na jubilejní 10. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu (žáci, ženy, muži).
1. 1. 2012 na novoroční jízdu na Hukvaldy (každý kdo má kolo) a na novoroční pochod po Staré 

Vsi a okolí, sraz v 10,30 na Sokolce.
20. 1. 2012  na  Sportovní ples.
21. 1. 2012 na Maškarní ples s Hopsalínem pro děti i rodiče.
10. 2. 2012 na Florbalový ples.

Od ledna pořádá naše TJ zimní halové přebory mládežnických družstev a žen.
14. 1. mladší žáci
15. 1. dorostenci
5. 2. starší žačky
25. 2. starší žáci
26. 2. mladší žačky
10. 3. ženy
Vítězové přeborů budou bojovat o titul halového mistra ČR.

Taneční 2011
Pod vedením tanečního mistra pana Riedla pořádala v závěru roku TJ Kurz tance a společenské 

výchovy. Kurzu se zúčastnilo 25 tanečních párů ze Staré Vsi, Krmelína, Brušperka a Petřvaldu. Na 
závěrečné prodloužené předvedli absolventi vše, co se v kursu naučili, a společně s tanečními hosty 
a svými nejbližšími se postarali o dobrou zábavu. 

Program při rozsvěcení vánočního stromu

Redaktorky Dušanových zápisků s oceněním

Vernisáž výstavy Novoročenky Jany Staníkové

Starší žáci v zápase s Chropyní

Adéla Košáková a Daniel Horák – králové valčíku 
2011

Vítězové školního fl orbalového turnaje
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Novým králem valčíku pro rok 2011 se stala Adéla Košáková s Danielem Horákem.
Děkuji všem sportovcům, kteří se po celý rok snažili o co nejlepší výsledky a propagaci spor-

tu, všem trenérům, cvičitelům, funkcionářům, pořadatelům a rodičům, kteří pomáhali v čin-
nosti všech oddílů TJ při pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí, a všem spon-
zorům, kteří svými dary přispěli k bohaté činnosti naší organizace.

Ing. Libuše Sýkorová

Vánoční turnaj ve stolním tenise

27. 12. 2011 se už podesáté v hale TJ Stará Ves uskuteční turnaj jednotlivců ve stolním tenise.
Předpokládaný program:
Kategorie školní mládež do 15 let (neregistrovaní):
Prezence účastníků  7.30 – 8.00 hod., soutěž  8.00 – 11.00 hod.
Kategorie dospělí od 16 let – ženy (neregistrované):
Prezence účastníků  8.30 – 9.00 hod., soutěž  9.00 – 11.30 hod.
Kategorie dospělí od 16 let – muži (neregistrovaní+registrovaní nad 50 let):
Prezence účastníků  12.30 – 13.00 hod., soutěž  13.30 – 20.00 hod.
 Za pořadatele Jan Menšík

Poděkování

S radostí oznamujeme, že náš spoluobčan, pan Dalibor Lednický (nar. 1961), dosáhl význam-
ného ocenění organizací Českého červeného kříže. Dne 15. 10. 2011 obdržel Zlatý kříž II. třídy za 
dovršení 120 bezpříspěvkových odběrů krve. ČČK tento významný počin hodnotí slovy: „Ochota 
dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich humánního vztahu ke 
spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.“ 

Hluboké uznání a poděkování vyslovuje panu D. Lednickému jménem všech občanů i Obecní 
úřad ve Staré Vsi n. O. 

Z obecní matriky
Naši noví občánci:

Šimon Hapala  - rodiče Martin Hapala a Alena roz. Mikulenková
Adriana Sklářová - rodiče Marek Sklář a Romana Menšíková
Tomáš Buchta  - rodiče David Buchta a Lucie roz. Tylečková
Ondřej Koval  - rodiče Marek Koval a Jana roz. Vidličková
Tobiáš Hýl  - rodiče Václav Hýl a Lucie Zajacová
Anežka Onderková - rodiče Zdeněk Onderka a Kateřina roz. Vlčková
Elen Štěpánová  - rodiče Marek Štěpán a Michaela Křístková

K narození děťátka blahopřejeme.

Své významné životní jubileum oslavili a ještě oslaví naši občané:
Danuše Filipcová - 85 let
František Kubeň  - 80 let
Zdenka Urbanová - 85 let
Marie Polášková  - 80 let
Novobílský Vilém - 90 let
Našim jubilantům přejeme nejen pevné zdraví, hodně štěstí a rodinné pohody.

Od října 2011 nás opustili tito spoluobčané:
Jan Kozub  - roč. 1938
Jaroslav Vicherek - roč. 1922
Věra Trčková  - roč. 1926
Václav Kanclíř  - roč. 1927

Od 1. 1. 2012 občanské průkazy nově!

O vydání stávajícího typu občanského průkazu mohli naši občané požádat na zdejší matrice 
obecního úřadu do 30. listopadu 2011. Po tomto datu mohou o stávající typ občanského průkazu 
požádat občané do 14. prosince 2011 v  Ostravě u Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních 
věcí, Gorkého 2 (naproti hotelovému domu Jindřich) nebo na kterémkoliv obecním úřadu obce 
s rozšířenou působností (např. v nejbližším okolí Frýdek-Místek, Nový Jičín apod.). V době od 15. 
prosince 2011 do 30. prosince 2011 lze vydat občanský průkaz typu „Blesk“, u tohoto typu občan-
ského průkazu se k žádosti přikládají 2 ks fotografi e. Občanský průkaz má dobou platnosti 1 měsíc 
a vydává se bez správního poplatku, a to u Magistrátu města Ostravy.

Od 1. ledna 2012 se budou již vydávat nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji 
a s kontaktním elektronickým čipem. Nově bude umožněno, aby jej měl i občan mladší 15 let nebo 
občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Při vyřizování žádosti se současně pořídí digitalizovaná podoba občana (není nutno předkládat 
fotografi i). Zapsání údaje o rodinném stavu občana již nebude povinné a na žádost občana bude 
možné zapsat titul nebo vědeckou hodnost (občan musí předložit diplom). Do občanského průka-
zu však již nebudou zapisovány údaje o dětech, manželovi (partnerovi) a údaj o zbavení či omezení 
způsobilosti k právním úkonům.

Zároveň chceme občany upozornit, že se v žádném případě nejedná o plošnou výměnu občan-
ských průkazů. O nový občanský průkaz budou žádat občané, kterým např. skončí platnost občan-
ského průkazu nebo při změně trvalého pobytu, změně rodinného stavu  apod.

B. Pavlosková, matrikářka OÚ

Vydává Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v nákladu 850 kusů. Uzávěrka dalšího čísla je 20. března 2012. Registrováno u MK ČR E 12347. 
Tisk: H-computers, Ostravská 83/39, Hlučín 748 01, tel: 777 139 848, e-mail:  hcomp@seznam.cz. 
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Pozvánky
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PRODEJ A SERVIS POČÍTAČŮ
Jan Fárek – Jistebník 446

Servis, čištění, zabezpečení, zálohy dat, poradenství
Tvorba a správa WWW stránek, grafi cké práce (vizitky aj.)

www.tadykoupimpocitac.cz 
www.servis-jistebnik.cz  /  tel.: 722 300 912

„Odvážím pokažené, přivážím opravené“
Po-Pá: 8:00 - 19:00, So: 10:00 - 16:00
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OPRAVY 
CHLADNIČEK 

A MRAZNIČEK        
oprava v bytě zákazníka

- tlakování a plnění 

autoklimatizací

Mechanik: Radim Holaň

Mobil: 605 140 362

Ostrava-Nová Bělá, 

Krmelínská 357
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