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Vážení občané,
čas utíká rychleji než voda v Ondřenici a máme tady léto. S ním, jaksi už automaticky, přichází
celá řada změn, které ovlivní život obce na dlouhá léta dopředu. Na prvním místě stojí dokončování kanalizace a s tím spojené opravy komunikací, hned potom dokončovací práce kolem Ondřejnice, budování cyklostezky k Brušperku a výčet by mohl pokračovat podstatně déle.
Mimořádně rušná byla druhá dekáda června. Započaly ji Staroveské obecní slavnosti a festival
Poodří Františka Lýska, kterým po dvou letech opět přálo počasí. Pestrý program obou dnů slavností, věřím, přinesl návštěvníkům pestrou nabídku, ze které si mohl vybrat každý, kdo se slavností
zúčastnil. Poděkování i uznání si zasluhují všichni, kdo třeba jen malým dílečkem přispěli k jejímu
zdárnému průběhu – organizátoři i vystupující. Kdo si bude chtít atmosféru slavností znovu připomenout, může 2. července sledovat Českou televizi.
O pár dnů později přišly další momenty, které budou výrazně zaznamenány v kronice obce. Ve
středu 15. 6. pracovníci firmy Rovina ve spolupráci s Povodím Odry provedli další důležitý krok
v realizaci protipovodňových opatření: těžké bagry odtěžily poslední kubíky zeminy a uvedly do
provozu nové koryto Ondřejnice, vytvořené v důsledku nepříjemných posunů sesuvného území na
pravém břehu řeky k Proskovicím. I když – označení „nové koryto“ není úplně přesné. Spíš by se
slušelo říci „staronové“, protože v této trase Ondřejnice meandrovala před její regulací někdy ve 30.
letech. No a do třetice – hned dalšího dne, ve čtvrtek 16. 6. v 5 hodin ráno – měl hlouček diváků
možnost sledovat další zajímavou událost. Za pomoci těžké techniky byl osazen nový most, který
nahradí ten starý, dosluhující u hasičárny, odsouzený tak definitivně ke stržení.
Všechny tyto práce si vyžadují ze strany obce hodně energie, ze strany občanů především vstřícnosti a trpělivosti. Snad se podaří dokončit všechny stavby ke spokojenosti nás všech.
Jménem všech zástupců obecního úřadu i redakční rady zpravodaje přeji Vám všem hodně slunečných letních dnů naplněných pohodou a příjemnou atmosférou.
Mgr. Jaromír Chvostek, místostarosta obce

Bývávaly časy
• „Počátkem června 1931 založeno bylo ve Staré Vsi n. O. konsumní družstvo „Dělnická svépomoc“
jako filiálka Dělnické svépomoci v Příboře, jednak aby chudému lidu dána byla možnost levného
nákupu zboží, ale hlavně, aby náš katolický lid se hospodářsky osamostatnil a nemusel chodit
nakupovat do konzumů socialistických. V čele podniku stál p. Rudolf Tyleček, rolník a kostelní
hospodář, místní farář Václav Frait a volení členové ředitelstva a dozorčí rady. Prodejna byla u p.
Tylečka, hutníka, jehož syn Alois Tyleček vedl konsum jako skladník. Konsum se dobře osvědčil
a měl za první rok od června 1931 do června 1932 denní tržby přes 200.000 Kč.“
• „V roce 1921 opraveny a vyčištěny varhany. Za války odebrané píšťaly byly nahrazeny, jeden rejstřík Laticional celý nový a celé vyčištěny od Jana Neussera, varhanáře z Nového Jičína, za 4369
korun“. Staré varhany pocházely z roku 1835, za války z nich byly k válečným účelům rakouskými
vojenskými úřady odňaty cínové píšťaly (kromě nejtenčích) a zůstaly pouze píšťaly dřevěné. Nové
varhany zhotovila firma Rieger z Krnova a byly zkolaudovány 20. června 1934.
• „V roce 1921 provedeno úředně sčítání lidu a napočteno:
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Ve Staré Vsi: domů 228, mužů 873, žen 928. Náboženství řím. katol. 1706, bez vyznání 52, československé 38, židovské 2, evangelické augsburské 1, českobratrské 1, řecký katolík 1. Celkem 1801.
V Košatce Velké i Malé náboženství řím. katol. 484, bez vyznání 7, československé 41, evangelík 1,
celkem 533. Při sčítání lidu začala násilná agitace k odpadu od církve katolické a trvá dále a stále
na škodu církve i národa.“
• Rok 1951: „6. a 7. května po trvalém dešti řeka Ondřejnice se rozvodnila do výše dosud v naší
historii neznámé. Poprvé obyvatelé obce bydlící u řeky ocenili její regulaci. Povodeň způsobila
mnoho škod.“
• A ještě rok 1951: „Rozvoj JZD ve žních byl dobrý pro větší využití těžkých mechanizačních strojů
stávající STS. Tomuto rozvoji nebyli přátelsky nakloněni větší soukromí zemědělci a projevovali
se v nenávisti a neplnění jejich dodávkových povinnosti. Mnoho větších zemědělců bylo proto
radou MNV navrženo k potrestání. JNV v Ostravě po prošetření uložil peněžité pokuty od 10.000
Kč do 30.000 Kč. Začínal se ostrý třídní boj a opatření která ze strany veřejných zájmu byla provedena se ukázala správna. MNV ve stalé spolupráci s místní organizací KSČ a JZD nadále sledoval
„činost“ soukromě hospodařících zemědělců.“
Mgr. Jaromír Chvostek

Informace ze zámku
• RO rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky na akci „Ocelová konstrukce a zvedací mechanismus pojízdné lávky u silničního nadjezdu – Stará Ves n. O.“ firmy KOFING a.s. Paskov, cena díla
3.504 tis. Kč vč. DPH.
• RO schvaluje zadání zakázky firmě KHGEO s.r.o., O.-Hrabůvka (předpokládaná cena do 50 tis.
Kč), na zpracování geometrických plánů pozemků pod chodníkovými tělesy, zbudovanými od
r. 2000 do současnosti (ulice Brušperská, Na Drahách, Zámecká). Důvodem zakázky je převod
těchto pozemků ve vlastnictví MSK do správy obce.
• RO schválila nabídku firmy Střechy Pávek s.r.o., Petřvald, na opravu střechy na budově požární
zbrojnice v Košatce vč. zateplení. Nabídková cena činí 200 tis. Kč.
• RO schválila nabídku firmy KOVHOKR s.r.o. na odstranění havarijního stavu zábradlí u mostku
ke hřbitovu. Cena 52 tis. Kč obsahuje výrobu, povrchovou úpravu a montáž. Předpokládaná cena
opravy komunikace cca 10 tis. Kč.
• RO schválila poskytnutí příspěvku 5000,- Kč Společnosti přátel Poodří, Ostrava na vydávání časopisu Poodří.
• RO schválila v souladu se žádostí osadního výboru v Košatce nabídku firmy A.G.C. Ostrava,
spol. s r.o. (cena 49.200,- Kč vč. DPH) na výstavbu spojovacích chodníčků v rámci volnočasového
areálu Košatka.
• RO schválila objednávku jednostránkového textu v ceně 5 tis. Kč bez DPH v obrazové publikaci
Moravskoslezský kraj – města a obce.
• RO schválila rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ za rok 2010 Kč takto:
Fond odměn
13.627,34 Kč
Fond rezervní
54.509,38 Kč
• RO schválila poskytnutí příspěvku ve výši 30 tis. Kč Římskokatolické farnosti Stará Ves n. O. na
realizaci oprav kněžských hrobů u kostela.
• RO na základě doporučení hodnotící komise rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky zakázky
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„Stavební práce – cyklostezka Stará Ves n. O. – Brušperk“, firmy DRIVESTONE a.s., Praha 1.
• RO nesouhlasí s nabídkou zařazení obce do systému TV vysílání obcí a měst na stanici LOCAL
TV PLUS, spol. s.r. o., vzhledem k finanční náročnosti projektu.
• RO souhlasí s udělením licence k provozování veřejné dopravy na lince Vsetín – Ostrava.
• Starosta informoval RO o zřízení pracovního místa – finanční referent. P. Ivana Novobílská bude
zajišťovat administrativu spojenou s provozováním kanalizace v obci.
• Starosta informoval RO, že v letošním roce předpokládá Správa silnic MSK plošnou úpravu komunikace - ul. Proskovická.
• RO schvaluje návrh dopravního značení v rámci projektu „Omezení vjezdu nákladních vozidel
s celkovou hmotností nad 12 t do jižní oblasti Ostravy ve směru Proskovice“. Důvodem je havarijní stav propustku pod krajskou silnici na ulici Petřvaldská (připravuje se rekonstrukce).
• RO schvaluje bezplatné využití sportovního areálu v Košatce pro SDH Košatka pro potřeby zajištění fotbalového turnaje, denní a noční hasičské soutěže.
• RO doporučila ZO koupi pozemků na ulicích Dukelská a Na Kopci (k vyřešení kanalizace) a pozemku jako součásti stavby – Úprava křižovatky na silnici I/58. ZO nákup těchto pozemků schválilo.
• Rada obce schválila přidělení částky 80 000,- Kč pro festival Poodří Františka Lýska, o. s.
• Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy týkající se přijetí pozemků pod mosty
silnice I/58 (stávající místní komunikace) s Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha.
• ZO schválilo rozpočet obce pro rok 2011 takto:
Příjmy celkem
58.265.900,00 Kč
Výdaje celkem
62.049.000,00 Kč
Saldo příjmů a výdajů
- 3.783.100,00 Kč
Financování
3.783.000,00 Kč
• ZO schvaluje úvěr od České spořitelny a. s. ve výši 7 mil. Kč na platbu stavby mostu za hasičárnou
a opravu místních komunikací.
• ZO se seznámilo s postupem prací na Územním plánu obce (v současnosti firma Archplán aktualizuje návrh, poté musí být schválen Krajským úřadem MSK, následuje veřejné projednávání,
posouzení připomínek občanů, návrh schválí ZO).
• ZO schválilo závěrečný účet obce za r. 2010 vč. Zprávy auditora.
Příjmy celkem
58.952.814,24 Kč
Výdaje celkem
66.092.388,66 Kč
Saldo příjmů a výdajů
-7.139.574,42 Kč
Financování
+7.139.574,42 Kč
• ZO vzalo na vědomí oznámení o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady – ZŠ a MŠ Stará
Ves n. O. – Modernizace zázemí pro vzdělávání.
Mgr. Jaromír Chvostek

Informace o průběhu realizace stavby
„Úprava Ondřejnice, Stará Ves nad Ondřejnicí km 2,300 – 6,500“
Stavba, zabezpečující protipovodňovou ochranu na toku Ondřejnice v intravilánu obce Stará Ves
nad Ondřejnicí, je zajišťována správcem toku, kterým je Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49.
701 26 Ostrava 1.
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Realizace stavby zaznamená začátkem prázdninového období druhé výročí od svého zahájení
a zároveň vstoupí do závěrečné fáze výstavby. Na staveništi je již na většině úseků vidět budoucí
podoba nového koryta i provedených úprav.
V současné době se dokončují poslední úseky výstavby gabionových zdí, pracuje se na úpravách ochranných hrází včetně jejich dokončení vegetačním opevněním tj. ohumusováním a osetím
travním semenem.
V místě, kde je plánováno nové přemostění vodního toku, se opevňují břehy kamennou dlažbou,
chránící základové konstrukce jak nového, tak stávajícího mostu ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR. Zrušení starého mostu v km 3,745 (u hasičské zbrojnice), plánované v květnu roku 2011,
bude provedeno v součinnosti s možnostmi obce v souvislosti se zajištěním mostu nového, nejpozději však v termínu plánovaného dokončení celé stavby úpravy toku Ondřejnice tj. v srpnu 2011.
Úspěšně pokračují práce na výstavbě přeložky vodního toku - nově tvarovaného koryta toku na
území CHKO v souvislosti s problematikou sesuvného území.
Po ukončení spolupráce se stavbou kanalizace obce byla v jarním období provedena první etapa
výsadby náhradní zeleně - dle požadavků obce Stará Ves n/O. a orgánů ochrany přírody a krajiny.
Stromová výsadba ve vhodné druhové skladbě je místy doprovázena keřovou zelení a ohumusováním a osetím travním semenem nejen nově vytvarovaných břehů koryta, ale i upravených ploch
podél vodního toku. Zbývající předepsaná část náhradní výsadby v místech přeložky vodního toku
- nově tvarovaného koryta toku na území CHKO - bude provedena v rámci dokončení terénních
úprav po zasypání původního koryta vodního toku.
Zbývá dodat, že společným cílem všech, kteří se na stavbě podílejí, je, aby příští Staroveský zpravodaj již mohl uveřejnit informace o úspěšném ukončení celé stavby.
V Ostravě 1. 6. 2011
Helena Musilová, investiční odbor, Povodí Odry, státní podnik

Činnost obecních knihoven za loňský rok v číslech
Obecní knihovnu ve Staré Vsi navštěvovalo během loňského roku 255 registrovaných čtenářů,
z toho 95 čtenářů do 15 let. Knihovnou v tomto období prošlo 3761 čtenářů a uživatelů internetových služeb, z toho internetové stanice byly využity 728x. Webové stránky knihovny si loni
prohlédlo 2918 návštěvníků.
K 31. 12. 2010 staroveská knihovna eviduje 8.036 knih. Na nákup nových knih poskytla obec
42.826 Kč, na nákup časopisů 9.250 Kč, celkem tedy 52.076 Kč. Za tuto částku bylo nakoupeno 293
nových knih a uhrazeno předplatné 24 titulů časopisů. Kromě knih ze stálého fondu knihovny si
čtenáři mohli vybrat ze 169 nových knih z regionálního fondu, financovaného z prostředků kraje.
Rukama čtenářů loni prošlo 13.935 knih a 3.833 časopisů.
Obecní knihovna byla čtenářům k dispozici 16 hodin týdně. Kromě půjčování knih z vlastního
knihovního fondu umožnila výpůjčku 52 knih formou meziknihovní výpůjční služby. Návštěvníci
mohli využívat 2 počítače s připojením na internet. Zájemci mohli využít rovněž reprografické
služby.
Ti, kdo by se o knihovně chtěli dozvědět více než těchto několik statistických údajů, mohou navštívit webové stránky knihovny – www.staravesnadondrejnici.knihovna.info. Mohou zde najít
bližší údaje o půjčovní době, poplatcích, seznamy nových knih, upoutávky na akce pořádané knihovnou, novinky ze světa literatury a v neposlední řadě i online katalog.
Také knihovna v Košatce je schopna poskytnout svým návštěvníkům všechny základní služby
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od půjčování knih a časopisů, přes přístup k internetu, meziknihovní výpůjční služby až po poskytování reprografických služeb. V loňském roce služeb knihovny využívalo 37 registrovaných
čtenářů, z toho bylo 9 čtenářů do 15 let. Čtenáři knihovnu navštívili 716x, z toho 13x využili počítač
připojený k internetu.
V knihovně přibylo do stálého fondu 64 nových knih, čtenáři si mohli vybírat z celkového počtu
2.956 knih a navíc také ze 144 knih z regionálního fondu. Z částky 14.220,- Kč bylo kromě nákupu
nových knih hrazeno také předplatné 9 titulů časopisů. Návštěvníci si během loňského roku vypůjčili celkem 5.183 knih a časopisů, z toho 216 knih formou meziknihovních výpůjček.
Knihovna v Košatce byla pro veřejnost otevřena 3 hodiny týdně.
Ze strohé řeči čísel možná nevyplývá, jak si naše knihovny stojí v porovnání s jinými knihovnami v obcích s přibližně stejně velkou populací. Nejde ani tak o místo v žebříčku knihoven, jako
spíš o to, zda knihovny vyhovují požadavkům, které jsou na moderní knihovnu v současné době
kladeny. Mohu říct, že obě naše knihovny splňují doporučení ve všech důležitých ukazatelích, jako
je např. rozsah půjčovní doby, množství nových knih nebo umožnění přístupu k informacím (internet v knihovně). Dík za to patří samozřejmě obci, ale taky pověřené knihovně (MěK Brušperk),
která pro nás nakupuje a zpracovává nové knihy, zajišťuje výměnné soubory knih z regionálního
fondu, pomáhá při revizích a poskytuje poradenskou činnost.
To, co na první pohled vypadá jako samozřejmost, tedy to, že se čtenáři mohou během roku pravidelně těšit z nových knih, totiž zdaleka samozřejmostí není. Jsou knihovny, které roky nekoupily
jedinou novou knihu prostě proto, že jim zřizovatel není schopen nebo ochoten poskytnout finanční prostředky na jejich rozvoj. Jsem velmi ráda, že k nim naše obecní knihovny nepatří.
Michaela Daňková, knihovnice

Zprávy ze staroveské školy
Staroveská škola se aktivně zapojila do dvou typů grantů. Cílem prvních je modernizace zázemí
pro vzdělávání a získání nových pomůcek, ty druhé přinášejí nová střetávání, kontakty a zkušenosti se zahraničními partnery. A právě mezinárodní granty vstoupily do své závěrečné fáze.
• Projekt Chceme o sobě vědět víc – Stará Ves n. O./Raková
Raková ve Staré Vsi
5. a 6. květen byl pro naši školu celkem významný. V rámci projektu Chceme o sobě vědět víc nás
přijela navštívit škola z Rakové, aby viděla okolí Staré Vsi. Měli jsme pro ně připravený zajímavý
program. A aby nejeli sami, doprovázeli je někteří sedmáci, ale i pár šesťáků a osmáků.
Jeli jsme se s nimi podívat do OZA a na skládku. Viděli jsme Hornické muzeum v Landeku, kde
jsme se podívali i do muzea báňského záchranářství. Skoro nikdo nevynechal trasu, kde jsme si
mohli vyzkoušet, jak to měli záchranáři těžké, když zachraňovali horníky. Někteří ji prolezli i 7krát.
V podvečer kluci hráli fotbal a pak se tančila zumba. Všichni usnuli až po 12. hodině, což se nelíbilo učitelům… 
Další den jsme se šli podívat do záchranné stanice v Bartošovicích a o kousek dál jsme se prošli
kolem rybníků.
Nakonec jsme tvořili projekty o tom, co jsme zažili.
Když Raková odjížděla, nastalo dlouhé loučení. Všichni se těšili, až my přijedeme k nim…
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Stará Ves v Rakové
26. a 27. května jsme my, sedmáci, v doprovodu některých šesťáků a osmáků jeli do Rakové.
Všichni jsme se moc těšili na dny, které spolu prožijeme.
Hned po přivítání jsme se vydali na pltě. Asi tam nebyl nikdo, kdo by neměl strach. Snad jen ti,
kteří už tam byli. Ale na pltích se snad líbilo nejvíc… Následovala prohlídka centra Žiliny.
Odpoledne kluci hráli fotbal a holky vybíjenou. Kdo chtěl, mohl si zatančit zumbu. Moc zájemců
teda nebylo… 
Málokdo usnul před půlnocí.
Následující den jsme měli krásnou, ale namáhavou procházku kolem Klokočovských skal. Zašli
jsme se podívat i na ropný pramen a mohutný strom brest (česky jilm). Potom jsme tvořili projekty.
Při odjezdu nás stihl pořádný liják, ale nikomu to nevadilo. Všichni jsme se už těšili domů, i když
jsme si to v Rakové pořádně užili. A to jako fakt! 
Už netrpělivě čekáme ne další návštěvu a spolupráci…
Šárka Vodvářková
• Projekt Comenius
Když vyslovíme toto slovo, přestavíme si velkou mandalu vedle kanceláří školy, zahraniční návštěvu v naší škole a vyprávění našich učitelů o jejich návštěvách. Co to vlastně Comenius je? Je to
program zaměřený na školní vzdělávání. Cílovou skupinou jsou žáci, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící ve školství.
Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí
zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.
Naše škola se zapojila do tohoto projektu, který nese název „Barvy, tvary, emoce“. V červnu letošního roku přichází jeho konec. K čemu to vlastně bylo? Proč se to všechno dělalo? Na to jsme se
znovu zeptali hlavní koordinátorky projektu, paní učitelky Hany Cholevové.
Co bylo cílem projektu?
Autorkou projektu byla Italka, která učí ve veliké škole, děti mají různé problémy, které nějakým
způsobem vyjadřují, nejčastěji kresbou. Zapojení do projektu jsem brala jako přínos poznání škol
z jiných zemí, jejich práci s dětmi apod. Projekt podle názvu byl zaměřen na vyjadřování dětí, jejich
emocí a pocitů pomocí kresby a následně pětilístku.
Kolik zemí jste navštívili?
Navštívili jsme země zapojené do projektu – Anglii, Německo a Španělsko.
Proč jsme nemohli vycestovat my, žáci?
Zodpovědnost za vás je velmi vysoká, výběr by byl velmi omezený, nedovedu si představit vybírat 2 žáky z celé školy - podle jakých kritérií? Po vzájemné dohodě s ostatními školami, které také
kromě Anglie nemohly vycestovat s dětmi, jsme od toho upustili.
Jak byste celou spolupráci zhodnotila?
Pro mne osobně byla spolupráce velmi přínosná, vidět rozdíly ve vzdělávacích systémech, srovnávat naše podmínky s ostatními bylo úžasné. Zajímavé bylo srovnávat práce dětí z jednotlivých
zemí a samozřejmě také komunikace v anglickém jazyce. Tady máme ještě velké rezervy. Myslím,
že všichni partneři byli velmi vstřícní a přátelští.
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Jaká by byla vaše odpověď na otázku, co vám Comenius dal?
Přátelství, náboj dále něco dělat se svou angličtinou a v neposlední řadě i pohled do vlastního
pracovního kolektivu.
A naopak, co vám Comenius vzal?
Čas, čas, čas.
Jsme rádi, že jsme si mohli v rámci prezentací vyslechnout i my něco o partnerských školách.
Která škola se vám líbila nejvíce a proč?
V každé škole najdete něco, co se líbí. Nemám favorita, všude se mi líbilo.
V listopadu byla hostitelem naše základní škola. Byla příprava na tuto návštěvu náročná?
Náročná byla, hlavně vše časově skloubit, zamluvit, domluvit. Jsem člověk, který je všude rád
včas, takže jsem všechny zahraniční kolegy mohla konečně honit. Možná jsme si až moc se vším
lámali hlavu.
Jak hodnotíte zapojení našich žáků do projektu?
Bylo fajn, že jste se zapojili, hlavně musí člověk překonat ostych z komunikace, právě v Comeniu
jsem poznala, že není důležité znát všechnu gramatiku, ale chtít komunikovat. Pro žáky platí totéž.
Kdo překonal ostych, zkusil se domluvit.
Bude se i v budoucnu naše škola zapojovat do podobných projektů?
Samozřejmě z mého pohledu bych se zapojila velmi ráda, ale nezáleží jen na mně. Je to náročná
práce nejen pro mne, ale i kolegy, kteří za mne suplují a se vším musí souhlasit vedení školy. Škoda,
že tento typ projektu nemůže přinést více financí do školy, pro žáky či pedagogy. Museli jsme docela hodně počítat, hledat levnější letenky apod.
Chtěla byste říct něco závěrem?
Projekt sám byl velmi obtížně napsán, Italové jej nedostali a my byli hozeni do moře aktivit,
které vymyslel někdo jiný. Většina nápadů vzešla z našich hlav. Jsem velmi ráda, že se náš projekt
podařil a mám z něj dobrý pocit, chtěla bych poděkovat hlavně p. Kunzové za podporu a velkou
pomoc a oporu při všech výjezdech. Nemusela jsem zařizovat detaily, ale věnovat se hlavně náplni
projektu.
Za rozhovor děkují redaktorky školního časopisu.
Převzato ze školního časopisu Dušanovy zápisky.

První dva měsíce Rodinného centra Starovjáček
Od otevření rodinného centra Starovjáček ve Staré Vsi uběhly už něco málo přes dva měsíce
a my se můžeme pochlubit spokojenými dětmi a jejich rodiči i prarodiči (ano, i babičky a dědečkové k nám chodí se svými vnoučátky). Děti u nás tráví čas v herně plné zajímavých hraček, které
máte možná i doma, ale u nás jsou pro ně hračky „cizí“ a tudíž zajímavější.
Po rekapitulaci uplynulých dvou měsíců je zřejmé, že jsme se opravdu nenudili.
Dne 21. 4. proběhlo Velikonoční tvoření, které s sebou přineslo soutěže, hry a tvoření pro děti
a jejich rodiče. Konalo se tak za velmi hezkého teplého počasí na hřišti školky a na travnaté ploše
pod školkou. Děti například pouštěly vařená vajíčka z kopečku dolů, hodnotilo se to, které se dokutálelo nejdál. Vyzkoušely si, jak by se skákalo velikonočnímu zajíčkovi v pytli, skákání jim ztížily
zaječí uši, které každé dítko dostalo na hlavu, a pak také hledaly čokoládový poklad ukrytý na
hřišti, který s radostí snědly.
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Dne 16. 5. jsme v našem centru přivítali ředitelku jazykové školy Slůně, Ing. Lucii Vlkovou, která zde předvedla ukázkovou lekci angličtiny pro nejmenší děti od 2 do 4 let. Sešly se děti ve věku
kolem 2 až 3 let a angličtina jim vůbec nedělala problém, což nás překvapilo. Celkem se naučily
tři anglická slůvka, zahrály si pár zajímavých her, zatančily při anglické písničce a nakonec každý
žáček dostal úžasnou „tetovačku“ s dráčkem Mortym a samozřejmě sladkou odměnu. Lekce angličtiny je možno zajistit ve Starovjáčku pro děti ve věkových kategoriích 2-4 roky a 4-10 let. Paní
lektorka je ochotna dojíždět do Vsi, takže by odpadlo dojíždění maminek s dětmi do Vítkovic, kde
jazyková škola Slůně sídlí. Další informace získáte ve Starovjáčku, kde jsou přihlášky, ceník a také je
najdete na webových stránkách Starovjáčku (viz níže) a na www.anglictina-zabavne.cz. Na těchto
stránkách získáte i informace, kdy a kde bude opět ukázková lekce angličtiny zdarma.
Dne 2. 6. jsme společně s dětmi oslavili Den dětí. Celkem se sešlo 19 dětí, které svůj svátek oslavily jak se patří. Čekalo na ně 7 soutěžních disciplín, jako je rybolov, kuželky, házení kroužků a stavění nejvyšší věže z kostek. Začátek akce se konal za lehkého deště, ale byli jsme schovaní pod velkým
stromem v lesoparku pod Sokolovnou. Nicméně, déšť byl po nějaké době tak silný, že jsme se po
soutěžích přesunuli do Starovjáčku. Kromě herny jsme využili i prostory tělocvičny v MŠ. Děti se
vyřádily, maminky, tatínkové, babičky a tety dostaly zdarma čaj na zahřátí a patří jim a jejich dětem
veliké poděkování za účast, úžasnou atmosféru a prostě celý skvělý Den dětí, který jsme si všichni
náramně užili. Děkujeme a těšíme se na další akci!!!
P.S.: Poník bohužel nakonec kvůli nepřízni počasí nedorazil, ale určitě ho zajistíme v jiný den
a předem vás budeme informovat.
Na závěr bychom chtěli sdělit těm maminkám, které ještě Starovjáček nenavštívily, co je u nás
čeká…
Vstupné do naší herny je symbolické: 20 Kč za jedno dítě, pokud má maminka dvě a více dětí,
pak je vstupné jednorázové, a to 30 Kč.
Otevřeno je každé pondělí a čtvrtek od 9 do 11 hodin a ve čtvrtek i odpoledne od 16 do 18 hodin. Dopoledne patří dětem od 0 do 4 let a odpoledne dětem od 3 do 6 let, ale samozřejmě to není
striktní. Přijďte, jak vám to vyhovuje.
Co mě ve Starovjáčku čeká? Jak je centrum vybaveno?
Herna plná hraček, na zemi měkký koberec, přebalovací prostor, 2 čalouněné křesla pro kojící
maminky, gauč, šatna, prostor pro váš kočárek, WC a dva nočníky a umývárna (pod umyvadlem je
i stupínek pro děti) a také čaj nebo kafíčko na přání.
Každou otevírací dobu má službu jedna „služební maminka“, která se stará o zajištění chodu
rodinného centra.
Při každé vaší návštěvě je v ceně vstupného zahrnut program na podporu psychomotorického
vývoje. Naše služební maminky, které tento program vedou, jsou proškoleny a získaly certifikát.
Jedná se o cvičení s říkankami a písničkami. Doprovázejí je u toho maminky, které jsou dětem
příkladem, a i když se ze začátku třeba dítě nezapojí, nevadí. Stačí, že vidí, že cvičí ostatní, později
(klidně i po pár návštěvách) se přidají. V dnešní době je pohyb velmi důležitý pro správný vývoj
dítěte a nejjednodušší způsob, jak zábavnou formou vybudovat tento návyk, je učinit tak v útlém
věku a v kolektivu ostatních dětí. Další aktivitou, která střídá pohybové hry, jsou ruční či výtvarné
práce – např. na Den matek jsme s dětmi navlékali korálky z těstovin a před Velikonocemi si děti
zasadily osení a vyrobily si do něj krásné velikonoční zápichy.
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Přijít můžete klidně jen na organizovaný program, dopoledne probíhá vždy od 9,45 do cca 10,15
hodin a odpoledne od 16,30 do cca 17,00 hodin.
Důvody, proč navštívit Starovjáček:
Děti před nástupem do školky se otrkají, získají sebejistotu v kolektivu, seznámí se s kamarády,
kteří s nimi budou později školku navštěvovat, a snáze si pak na mateřskou školu zvyknou. Děti
i rodiče přijdou na jiné myšlenky a bude s nimi doma zase legrace. Maminky si popovídají s ostatními maminkami, které se svými dětmi řeší podobné radosti i starosti. Možná zde najdou i nové
kamarádky. U nás nemusíte vařit, prát ani uklízet, jsme rodinným centrem proto, abychom vám
umožnili užít si svých dětí co nejvíce. Až vám vyrostou, budete jen vzpomínat a věřte, vyrostou
rychle, tak té možnosti využijte, dokud můžete. 
Návštěva ve Starovjáčku Vás k ničemu nezavazuje.
Jaká bude otevírací doba přes prázdniny?
Ve Starovjáčku bude přes prázdniny otevřeno nárazově. Vždy ohlásíme pár dní předem, co se
bude konat, plánujeme nějaký výlet, nějakou akci nebo se sejdeme jen tak, např. při nepřízni počasí.
Sledujte naše webové stránky, poslouchejte obecní rozhlas, čtěte vyvěšené letáky ve Staré Vsi
a v Košatce. Děkujeme stávajícím návštěvníkům za jejich přízeň a těšíme se na nově příchozí!
Krásné prázdniny za Starovjáček přeje Kamila Pavelková
Pravidelná otevírací doba začne opět se začátkem školního roku.
Rodinné centrum Starovjáček, o. s.
Nad Zámkem 497 (boční vchod v budově MŠ)
739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
tel. +420724258598
e-mail: starovjacek@gmail.com
www.starovjacek.webnode.cz

Co se děje v Košatce?
Výlet na kolech
Po dlouhé zimě a nevlídném počasí jsme se už nemohli dočkat, až vyrazíme na kolech. Pravidelně 1. 5. zahajujeme naši cyklosezonu výletem na Hukvaldy. I přes nevlídné počasí se nás sešlo
20. Nejmladší účastník měl teprve 2 roky. Někteří dokonce tento výlet podnikli na kolech poprvé,
zvládli to však bez problémů a na důkaz dojezdu do cíle proběhlo obligátní focení „u lišky“.
Táborák
Nevlídné počasí nám překazilo plány a my museli táborák přesunout na 7. 5. Tentokrát se počasí
umoudřilo, bylo hezky, přišlo i mnoho lidí. Zpívali jsme, bylo veselo a příjemná nálada nám vydržela až do rána.
Volnočasový areál
Nové hřiště v Košatce slouží svému účelu naplno. Přes den tam hrají malí kluci kopanou, 2 krát
týdně děvčata tančí zumbu, pánové mají 2 krát týdně nohejbal a hasiči 1 krát týdně kopanou. Na
prolézačkách řádí děti místní i ty přespolní. Zkrátka Košatka žije, a za to můžeme poděkovat Obecnímu úřadu ve Staré Vsi, bez kterého by toto nebylo možné.
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Ještě nás čeká:
Dětský den, vystoupení divadélka v Ústavu pro mentálně postižené v Muglinově a na Staroveských obecních slavnostech, slavnostní otevření volnočasového areálu pro veřejnost, ukončení
prázdnin, Otoman, drakiáda. Termíny budou včas zveřejněny na obvyklých místech.
Renáta Foltová

Klub důchodců vstupuje do druhého desetiletí svého trvání
V letošním roce vstupují členové Klubu důchodců ve Staré Vsi n. O. do druhého desetiletí svého
trvání. Jedním z těch, kteří naplnili prvotní myšlenku kulturní komise při OÚ ve Staré Vsi zřídit
v obci klub důchodců, byla v roce 2001 paní Blažena Stuchlá. Ta shromáždila kolem sebe několik
iniciativních seniorů, kteří počáteční nápad poskytnout svým vrstevníkům možnost společného
vyžití rozvinuli. Uplynulé období jen potvrdilo, jak dobrý počin to byl. V roce 2006 převzala vedení
klubu Irena Polášková. „Neděláme nic výjimečného. Pro naše členy zajišťujeme vlastními silami
pravidelná setkávání, která se snažíme obohatit přednáškami na aktuální témata ze současného
života, besedami s různými náměty, vystoupením dětí ze základní a mateřské školy či tanečních
kroužků. Organizujeme vycházky do okolí obce, poznávací zájezdy, návštěvy divadelních představení, zkrátka vše, co může obohatit náš život,“ zhustila předsedkyně klubu bohatou náplň činnosti
ve stručný výčet. O oblíbenosti klubu se dozvídáme z pečlivě vedené kroniky. Klub má v současné
době 114 členů, průměrná účast na jednotlivých akcích čítá 70 až 80 osob. Z bohaté fotodokumentace vyplývá, že k velmi zdařilým akcím patří taneční zábavy s programem, který si senioři sami
nacvičují a připravují včetně rekvizit a kostýmů. Někdy to bývá docela náročné. Některé zábavy následují brzy za sebou. Pochování basy, velikonoční zábava, oslava Dne matek, na podzim Martinská
a Mikulášská zábava a konečně rozloučení se „Starým rokem“. „Toto všechno by se však nemohlo
uskutečnit bez spolupráce nejenom členů výboru, ale z velké části i těch, kteří k nám docházejí.
Velkou podporu máme i ze strany vedení obce, které nám poskytuje velmi slušné zázemí,“ dodala
Irena Polášková. Spokojenost s tím, že vynaložené úsilí není zbytečné, snad kalí pouze ta skutečnost, že do klubu si zatím nenacházejí cestu noví členové. K nejmladším členům Klubu důchodců
patří manželé Soškovi. „Do klubu jsme začali docházet mnohem dříve, než nás dostihl důchodový
věk. Přivedla nás sem možnost společenského vyžití. Rádi tancujeme a bavíme se. Pro naši věkovou skupinu již mnoho takových příležitostí není. V klubu nacházíme nejenom možnost věnovat
se naší společné zálibě, ale i možnost setkání a pobavení s přáteli,“ svěřila se Marie Sošková. A co
popřát Klubu důchodců do dalších let? Především všem jeho členům, ač to zní jako fráze, pevné
zdraví. Mnoho společných nápadů a námětů pro jejich další činnost a spoustu příjemně prožitých
chvilek.
Za příznivce KD ve Staré Vsi – Marcela Tylečková

Něsem, něsem Mařenu,
na oleju smaženu ...
…tento lidový nápěv zněl centrem Staré Vsi nad Ondřejnicí v pátek 15. dubna. Soubor Ondřejnica letos poprvé pořádal jarní koncert s názvem „Hu, hu, hu, jaro už je tu!“ Tanečníci, tanečnice,
rodiče a příznivci souboru se sešli v pátek odpoledne před zámkem - společně jsme vynesli na most
u hasičárny slaměnou Mařenu, kterou jsme za zpěvu zapálili a vhodili do naší řeky Ondřejnice.
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Poté jsme se vrátili do zámku na nádvoří. Děti a mladí tanečníci z Ondřejnice oslavili tancem,
zpěvem příchod jara!
Součástí programu byly tvořivé dílny (tj. vyrábění jarních a velikonočních ozdob) v prvém poschodí zámku. Zapojily se děti i rodiče. Všichni jsme odcházeli nejen s dobrým pocitem z vystoupení, ale také s plnou náručí vyrobených ozdob!
Akce byla uskutečněna za finančního přispění společnosti ArcelorMittal.
Jana Paličková

Pouť sv. Jana Křtitele ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
Milí boží přátelé.
Jako každý rokem, chceme oslavit i letos patrocinium sv. Jana Křtitele. Srdečně zveme na poutní
mši svatou, které bude slavena v 8 hod a 10.30 hod. Pozvání poutního kazatele přijal o. Jan Szkandera, spirituál z kněžského semináře v Olomouci.
Letos neplánujeme veřejnou prohlídku fary a kostela, kterou si šetříme na další léta. Na osobní
požádání vás však rádi a vždy provedeme. Pokud potřebujete zodpovědět otázku, zeptat se, tak napište na email kněze: stara.ves@razdva.cz. O ostatních aktivitách a nabídkách se dozvíte z farních
stránek dcm.doo.cz/farnost.
Chci nabídnout a pozvat děti na farní tábor, který se letos pořádá ve Vidnavě od 12. do 17.7.
Jde o tábor menší skupiny. Děti zažijí napínavou táborovku, osobní přístup, povídání, překvapení,
bude slavena mše svatá a poznají krásy Jeseníků. Přihlášky u Endi Hrabovské, tel. 604456742.
Na konci prázdnin pořádáme setkání přátel v sobotu 27. srpna odpoledne na faře. Začínáme
v 14.30 hod. Děkujeme za prázdniny, loučíme a vítáme nové pomocníky střediska.
Třetí neděli v záři 18. 9. bude pouť traktorů po vesnici, v 10.30 děkovná mše za úrodu a možnost
prohlídky zemědělské techniky po mši svaté. Všechny příznivce a obdivovatele zemědělství zveme.
Přeji vám klidný odpočinek, na dovolené sluníčko, ať všechno se zúročí v kráse našeho lidství.
K tomu žehná a na setkání se těší o. Kamil – místní farář.

Vydařený zájezd MO KDU-ČSL
Jako každý rok, i letos pořádala MO KDU-ČSL zájezd. Datum byl určen na soboru 14. května
2011. Počáteční problémy s obsazením autobusu byly překonány díky našemu vedoucímu Františku Sniehottovi a bratru Josefu Ševčíkovi. Oni s Boží pomocí vložili do organizování této pouti
veškeré své úsilí. Podařilo se jim vše na jedničku. Posuďte sami.
V sobotní ráno jsme v 7,00 hod. vyjeli z Košatky a Staré Vsi. Po nastoupení všech účastníků nás
vedoucí zájezdu František přivítal a náš pan farář o. Kamil požehnal tuto pouť. Pak již nás autobus
se skvělým řidičem unášel k cílům naší cesty. Modlitbou svatého růžence jsme se vložili do rukou
Božích pod ochranu P. Marie. Věřící i nevěřící, všichni společně jsme se těšili na společný výlet.
První naše zastavení bylo na Kopané ve Frenštátě pod Radhoštěm v pohankovém mlýně. Přivítal nás majitel mlýnu pan Zdeněk Šmajstrla. Po prohlídce mlýnu jsme jím byli pohodlně usazeni
v prodejní místnosti. Tam nám povykládal o založení mlýnu roku 1861 jeho pradědem, o čtyřgeneračním mletí pohanky i o tom, jak je pohanka zdravá, a nabídl k prodeji různé pohankové výrobky.
Opouštěli jsme mlýn s plnými taškami.
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12. Staroveské obecní slavnosti 2011
Festival Poodří Františka Lýska – 8. ročník

Zahájení „Jizdy kole obila“- pěvecký pozdrav škol- Staroveští senioři
ních dětí

Nejmladší občánci – dětské centrum „Starovjá- Pěvecký sbor z družební obce Raková
ček“

Osadní výbor z Košatky
„Jizda kole obila“
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„Jizda kole obila“

„Jizda kole obila“

Program v Košatce
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12. Staroveské obecní slavnosti 2011
Festival Poodří Františka Lýska – 8. ročník

Program v Košatce

Návrat „Jizdy“ na podium k zámku

Pohádka košateckých dětí „Čert a Káča“

Vystoupení dětí základní a mateřské školy

Vystoupení dětí základní a mateřské školy

Vystoupení dětí základní a mateřské školy
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12. Staroveské obecní slavnosti 2011
Festival Poodří Františka Lýska – 8. ročník

Vystoupení dětí základní a mateřské školy

Staroveské ženy jako břišní tanečnice

Dětský pěvecký sbor Ko-Ko z Ostravy-Zábřehu

Malá Ondřejnica

Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica
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Druhé zastavení bylo v Prostřední Bečvě, kde jsme navštívili nově postavený moderní kostel
zasvěcený svaté Zdislavě. Dobře zapadal do nádherného horského prostředí. Jeho věž s křížem se
majestátně tyčila nad horizontem k obloze nerušena civilizací. V tomto krásném svatostánku jsme
s o. Kamilem slavili mši svatou se vzpomínkou na apoštola sv. Matěje.
A již byl čas polední. Poobědvali jsme v příjemné restauraci „Na Zavadilce“. Pochutnali jsme si
na dobrém jídle, chvíli poseděli, podebatovali a tak posilněni pokračovali do Rožnova pod Radhoštěm do skanzenu. A protože toto muzeum v přírodě je velmi rozsáhlé, každý z nás zvolil směr
podle svého uvážení. Někteří jsme se poklonili u hrobu známého sportovce Emila Zátopka a dalších známých osobností, jejichž hroby jsou umístěny v okruhu dřevěného kostelíka. Tento moment
nám obohatil nejstarší účastník zájezdu Drahomír Nováček, který zavzpomínal na mladá vojenská
léta, kdy v Olomouci s Emilem Zátopkem běhal.
Pak již cesta k domovu. I ta byla ještě zajímavá. Udělali jsme si zastávku v nedalekých Kozlovicích. Byli jsme mile překvapeni – ve starém fojtství jsme viděli repliku staré obecní školy, představili
si život v minulém i předminulých stoletích, navštívili starý pivovar, v jehož stylovém hostinci se
posilnily naše silnější polovičky. V hezké kavárničce se zase občerstvili mladí i s nejmladším poutníkem, 4letým Mikuláškem.
Celý den nás provázelo krásné počasí, i když poslední půlhodinku v autobuse nás chtěl zastrašit
déšť, ale ten stékal po oknech a již nám nevadil. Zájezd se vydařil. Byl to den, který nám dal Pán.
Jsme vděční bratru Františkovi i Josefovi za jejich oběť. Společně se podíleli na zdárném průběhu
této akce. Darovali nám kus sebe. Velké Pánbůh zaplať!
Za poutníky Vlasta Nováčková

Okresní kolo Olympiády mladých chovatelů (OMCH)
Jak všichni víte, v naší škole ve Staré Vsi funguje už několik let úspěšný kroužek mladých chovatelů. V čem je úspěšný? Vychovává mladé chovatele, kteří později soutěží v OMCH a dokonce
většina vyhrává. A tito mladí chovatelé později vystavují, soutěží nebo se z nich stanou dokonce
posuzovatelé na výstavách. Letošní okresní kolo proběhlo 7. 5. 2011 ve Staré Vsi. Soutěžilo se hned
v několika kategoriích: ovce a kozy, akvaristika, králíkářství a psi (kynologie), drobní hlodavci. Za
mladší kategorii do národního kola postupují Tereza Daňová (akvaristika), Lenka Lasoňová (kynologie). Za starší kategorii: Eva Santariusová (králíci), Kristýna Chvostková (kynologie), Karolína
Fulnečková (ovce a kozy), Markéta Duží ( drobní hlodavci) a Aneta Kopcová (akvaristika). Jak
vidíte, samé šikovné holky, tak doufám, že nám budete držet palce v národním kole, které se letos
koná ke konci srpna v Opavě…
Eva Santariusová

Škvaření vaječiny – mladí chovatelé
V pátek 3. června se po dvouleté odmlce konalo tradiční škvaření vaječiny, tentokrát u Paličků na
Zákostelí. Brzy odpoledne si připravily starší mladé chovatelky Tereza Daňová a Eva Santariusová
zábavně naučné aktivity pro mladší členy chovatelského kroužku. V průběhu odpoledne se
vystřídala řada chovatelů a známých při příjemném posezení.
Před dvěma lety nás bylo 36 a jeden kůň. Tentokrát nás nebylo tak mnoho, ale místo koně nás
navštívilo miniaturní prasátko, z kterého měly děti z chovatelského kroužku největší radost, a dospělé to také potěšilo.
Paličkovi

17

Staroveský zpravodaj
Nešťastný tabák
Rod tabák (Nicotiana) zahrnuje asi 50 druhů, jeho domovem je Amerika. Hospodářský význam
má asi jenom 5 druhů. Všechny druhy pocházejí ze Střední nebo Jižní Ameriky. Do Evropy byly
zavlečeny jako okrasné rostliny v 15. století. Rostliny jsou vysoké od 60 centimetrů po 3 metry
s obrovskými listy 30 až 50 cm dlouhými.
Do Evropy je přivezl John Nicot, ten vysel semena tabáku ve Francii. Nicot listy a extrakty používal úspěšně k léčení. Jako kuřivo se začal používat o století později v Anglii. Kouření bylo zpočátku
výsadou šlechty a měšťanů. Odtamtud se rozšířilo skoro do celého světa.
Rostliny tabáku obsahují chemikálie potřebné v lékařství, potravinářství a kosmetice jako kyselina jablečná, citronová esence anabasinta a nikotin. První zmínky o insekticidním využití tabáku
a jeho výluhu proti hmyzu jsou známy už z 16. století. V roce 1828 se zjistilo, že látka způsobující
smrt hmyzu je nikotin. Dostala název po prvním dovozci do Evropy.
Akalcid nikotin je vysoce toxický jak pro hmyz, tak pro člověka. Je vysoce stabilní v prostředí,
proto vykazuje velmi dlouhodobý účinek. Z extraktu byly izolovány Nicornikotin, Nicotirin a Metanikotin. Začátkem 20. století se podařilo nikotin syntetizovat a ten se stal základem pro vývoj
mnoha insekticidů.
Extrakt z tabáku lze připravit i doma: potřebujeme k tomu tabákovou drť (tabák z trafiky) a teplou vodu v poměru 1:30. Necháme macerovat 30 hodin za občasného promíchání. Poté směs přefiltrujeme přes látku a můžeme naředit 2-4krát. Pak aplikujeme na škůdce běžným postřikem. Nežli
začneme stříkat, odzkoušíme účinek na menším počtu rostlin. Tabák se totiž prodává v různé kvalitě s různým obsahem účinných látek. Koupit se dá komerčně vyráběný extrakt pod názvem Savell.
Bezproblémové je použití proti mšicím, molicím, sviluškám a třásněnkám. Funguje i proti housenkám. Postřik není dobré používat na mladé rostlinky kvůli možné fytotoxicitě. Osvědčily se
zálivky rostlin rajčat a papriky výluhem 100 g tabáku na 10 litrů vody na 1 m2 v době násady plodů.
Výnos se zvýšil o 20 % proti rostlinám neošetřeným.
Vidíme, že tabák patřil a patří mezi významné rostliny pro člověka.
Jaroslav Folta

SPORT
Další pohár do staroveské florbalové sbírky
Pátá sezóna staroveských florbalistů v ligových soutěžích skončila opět úspěchem. Mužský tým
Vosy Stará Ves n. O. obhájil loňské třetí místo v Moravskoslezské lize!
Cílem týmu Vosy Stará Ves n. O. v tomto ročníku bylo stejně jako loni umístění v první trojce. Že to ale nebude v jedenáctičlenné konkurenci snadná záležitost, bylo jasné už před úvodním
buly. Favoritů bylo víc... Soupiska Vos nedoznala oproti předchozí sezóně převratných změn, avšak
přeci jen byla (narozdíl od postav některých staroveských hráčů) poněkud štíhlejší. Pod vedením
nově zvoleného kapitána Jiřího Ševčíka se florbalisti pustili do bojů v Moravskoslezské lize. Ze šesti
úvodních utkání staroveský tým ve čtyřech duelech s velkým přehledem zvítězil. Nad síly Vos byl
v úvodu sezóny pouze tým Tre Kronor Ostrava a suverénně hrající Stonava, která nakonec celé
soutěži kralovala systémem start-cíl. Špatné chvíle staroveských Vos však přišly v prosinci 2010.
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Ze zápasu s Letkou Ostrava a Eagles Orlová si Vosy odnesly dvě kruté porážky, a s nimi i propad
do hlubin ligové tabulky. Cíl v podobě umístění na bedně byl v té době spíše v oblasti utopie. S
novým rokem však Vosy zahájily spanilou stíhací jízdu. Šest vítězství v řadě (mimo jiné i v nejlepším zápase sezóny proti „neporazitelné“ Stonavě) vyneslo Vosy do VIP společnosti Stonavy, Letky
a Tre Kronor. Bylo jasné, že v závěrečné třetině sezóny se pouze tyto čtyři celky poperou o konečné
umístění na příčkách nejvyšších. No a zatímco týmu Tre Kronor došel dech a Stonava již nezaváhala, rozdala si to Stará Ves v posledním zápase sezóny s Letkou Ostrava o stříbro. Úspěšnější byl
bohužel soupeř, a tak se staroveští florbalisti po roce umístili opět na kvalitním 3. místě Moravskoslezské ligy. Při své cestě za konečnou bronzovou příčkou posbíral náš tým 42 bodů a zůstal tak
za postupovou příčkou o 8 bodů. Sezónu Vosy zakončily s pozitivním skóre 118:84 a prezentovaly
se tak současně 3. nejproduktivnějším útokem a 3. nejpevnější obranou. Staroveské vosy vynikaly
v dosud každé sezóně i v individuálních statistikách a nejinak tomu bylo i v tomto ročníku. Kapitán a letos jednoznačný tahoun týmu - Jiří Ševčík se stal s 41 brankami bezkonkurenčním králem střelců. Do týmu perfektně zapadl nováček ve staroveském dresu Jan Zindulka, který ke svým
20 přesným zásahům přidal 26 gólových asistencí a stal se tak 3. nejproduktivnějším hráčem ligy
a nejproduktivnějším hráčem staroveského týmu. Za pozornost však přesto stojí i letos vynikající
příspěvek Lukáše Hynečka, který sice vstřelil na své poměry „pouze“ 25 branek, ale zato mu k
tomu stačilo pouhých 12 ze 20 odehraných utkání, což ho řadí opět mezi ligovou elitu. Ve skvělé
formě chytal brankář Tomáš David, který odchytal celých 720 ligových minut, obsadil dělenou třetí
příčku v tabulce úspěšnosti brankářů a navíc se postaral o rekordní brankářský zápis v tabulce produktivity, když si v sezóně připsal 4 gólové asistence, čímž překonal i mnohé ligové útočníky. Cílem staroveských florbalistů pro sezónu 2011/2012 bude pravděpodobně stejně jako v předchozích
dvou ročnících umístění „na bedně“ a po dosavadních zkušenostech z MS ligy lze předpokládat
i pokus o atak případného postupu do vyšší soutěže. V tomto světle je však poněkud nepříjemný
neustále rostoucí věkový průměr staroveského týmu... Proto vítáme zájem skupinky kluků ze Staré
Vsi a Košatky v žákovském a dorosteneckém věku, kteří se začali tomuto sportu věnovat, a s nimiž
jsme již ke konci uplynulé sezóny spojili některé naše tréninky. Třeba z těchto chlapců za pár let
vyrostou nové opory úspěšného mužského týmu.
Za florbalový oddíl TJ Vosy Stará Ves n. O. s pozdravem „Sportu zdar!“
Kamil Hutěčka

Z OBECNÍ MATRIKY
Naši noví občánci
Martin Ivan
- rodiče Jiří Ivan a Lucie Holubová
Matyáš Kubín
- rodiče Marek Kubín a Kateřina Košťálová
Elen Korbelová
- rodiče Daniel Korbel a Jana roz. Mikušová
Amálie Holaňová
- rodiče Libor Holaň a Kateřina roz. Štětková
Zuzana Hamalová
- rodiče Martin Hamala a Darja roz. Kopková
Michal Golka
- rodiče Michal Golka a Lenka Velčovská
K narození děťátka blahopřejeme.
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Své významné životní jubileum oslavili a ještě oslaví naši občané:
Anna Máchová
- 91 let
Oldřich Kocourek
- 85 let
Miroslav Kozar
- 80 let
Jiří Palička
- 85 let
Alois Hrabovský
- 85 let
Drahomír Chvostek
- 80 let
Aloisie Kozáková
- 80 let
Věra Trčková
- 85 let
Dobroslava Hutěčková
- 85 let
Jaroslava Čechovská
- 85 let
Našim jubilantům přejeme nejen pevné zdraví, ale i hodně štěstí a rodinné pohody.
Od dubna 2011 nás opustili tito naši občané
Bohumil Filipec
- ročník 1919
Jan Sýkora
- ročník 1916
Václav Novobilský
- ročník 1930
Zdenka Klečková
- ročník 1924

POZVÁNKY
Pozvánky staroveských hasičů
Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Vsi nad Ondřejnicí zve všechny příznivce hasičského sportu
na tradiční letní hasičské soutěže v požárním útoku družstev mužů a žen.
V pondělí 4. července 2011 se uskuteční již 14. ročník populární noční soutěže Staroveský kotel
v areálu hřiště nad zámkem. Začátek soutěže je plánován na 22:00 hodin, ovšem tradiční pohoštění
a posezení bude pro širokou veřejnost připraveno jako každoročně již od 20:00 hodin.
Hned měsíc nato, v sobotu 13. srpna 2011 od 10:00 hodin, se v areálu hasičského cvičiště nad
sportovní halou TJ Stará Ves bude konat 51. ročník denní pohárové soutěže O pohár obce Stará
Ves n/O. I letos je soutěž zařazena do prestižního seriálu Moravskoslezské ligy v požárním útoku
jako její 12. kolo. Také na této soutěži bude pro soutěžící i diváky připraveno bohaté občerstvení.
Přijďte podpořit staroveská soutěžní družstva a vytvořit tu správnou sportovní atmosféru. Veškeré informace o hasičském dění ve Staré Vsi naleznete na internetových stránkách www.sdhstaraves.
com.
Na Vaši účast se těší staroveští hasiči

Beskydské Veseléto se blíží mílovými kroky
Jako každý rok, tak i letos statutární město Frýdek-Místek ožije v létě festivalem kulturních
a sportovních akcí pod názvem Beskydské Veseléto.
Po 6 let své existence se nejen občané města Frýdku-Místku, ale i jeho návštěvníci potkávají na
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akcích jako Odpoledne s písničkou, Western ve Frýdku, Beskydské rekordy, Jazz ve městě a dalších.
S některými akcemi se setkáme i letos, některé trochu změnily svou podobu, proto doufáme, že
Veseléto splní ještě více vaše očekávání.
Ti dříve narození si i tentokrát v sadech Bedřicha Smetany v Místku zazpívají své oblíbené písně se slováckou krojovanou kapelou Vlčnovjankou v rámci akce Odpoledne s písničkou. Zámecké
hrátky z westernu do pohádky – to je ta pravá zábava pro nejmenší členy rodiny. Odpoledne plné
pohádkové a westernové atmosféry doprovodí vystoupení Michala Nesvadby a dříve velmi známé
country kapely Sekáči. Relax v podobě příjemného prostředí rekreační zóny Olešná a zároveň „dát
si trochu do těla“ a udělat tak něco pro své zdraví, to je motto nové sportovní akce s prvky dříve
známé Street ramp show pod názvem In line sport & ramp show na Olešné. A proč ji spojujeme
s touto dříve oblíbenou akcí? I letos přijede Jan Valenta se svým týmem a předvede úžasné kousky,
u kterých se vám zajisté zatají dech. Po loňském úspěchu rockových „pecek“, kdy si návštěvníci
mohli zatancovat na břehu řeky Ostravice a hlavně porovnat originály s jejich „dabléry“, což někdy
ani nebylo k rozeznání, jsme přichystali opětovný rozjezd známých kapel, které Vám připomenou
hudební hity, jež nikdy nestárnou, v rámci akce Hvězdy nad řekou Ostravicí. Nejen jazz ve městě
- pohodové posezení na místeckém náměstí, hvězdy nad hlavou a jazzové kapely na pódiu během
dvou večerů, kdy váš sluch bude nabit hudbou pro opravdové „fajnšmekry“. Beskydské rekordy
osloví vaše chuťové buňky a soutěžního ducha. Věříme, že ten letošní rekord jistě vyjde a Frýdek-Místek konečně světu ukáže, že lidé v tomto městě drží spolu a k zapsání do České knihy rekordů
se letos na náměstí Svobody společně prokoušeme medovým dortem Marlenkou, což bude sladká
tečka na závěr léta.
Podrobnější informace o Beskydském Veselétě získáte na pobočkách Beskydského informačního
centra nebo na nových webových stránkách www.veseleto.cz. Těšíme se na shledání s vámi!
Beskydské Veseléto pořádá Beskydské informační centrum za významné podpory statutárního
města Frýdku-Místku.
Lucie Talavašková

Akce plánované na 2. pololetí 2011
DATUM

AKCE

MÍSTO

POŘADATEL

4. 7.

Staroveský kotel

Areál zámku

SDH

23. 7.

Taneční zábava

Hřiště TJ

TJ Stará Ves

Bývalý vojenský monoblok

ČSCH

8.–9. 10. Výstava drobného zvířectva
15. 10.

Rybářské závody

Ryb. revír Ondřejnice A1

Rybáři

22. 10.

Podzimní slavnost

Hala TJ

Ondřejnica, OÚ

9. 11.

Martinská zábava

Hasičská zbrojnice

Klub důchodců

7. 12.

Mikulášská zábava

Hasičská zbrojnice

Klub důchodců

Silvestr

Hasičská zbrojnice

Klub důchodců

29. 12.
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ŠITÍ – OPRAVY ODĚVŮ
Jana Vacková
l. Veselá 465,
Stará Ves nad Ondřejnicí

OPRAVY
CHLADNIČEK
A MRAZNIČEK

Příjem zakázek:
Út: 8.30 – 18.00
St: 8.30 – 18.00
Po telefonické domluvě
i mimo tyto dny.

oprava v bytě zákazníka

Tel.: 737 316 499

Mobil: 605 140 362

e-mail: vackovajan@seznam.cz

- tlakování a plnění
autoklimatizací
Mechanik: Radim Holaň
Ostrava-Nová Bělá,
Krmelínská 357

KRABIČKOVÁ DIETA

-

ČESKÁ POJIŠŤOVNA
Jednatelství na zámku
sudý čtvrtek 14.00 – 15.30 hod.
Pojištění životní, úrazové, rizikové
Pojištění auto, moto
Pojištění ČP zdraví, špitál, dávky
v nemoci
Pojištění u ztráty příjmu
Penzijní pojištění
Pojištění majetku – stavba, domácnost, chaty
Pojištění odpovědnosti – běžné,
pracovní
Pojištění PIETA
Pojištění vkladové
Milena Kubaláková (Zemanová)
Tel.: 603 418 347, 775 091 199
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DIETA DO DOMU
ČI DO PRÁCE
 Zajišťujeme rozvoz CELODENNÍ ZDRAVÉ STRAVY v Ostravě a okolí.
 Ve Staré Vsi i s dovozem za akční cenu
270 Kč (celodenní menu žena)
 Klientům, kteří chtějí hubnout, nabízíme poradnu nutričního terapeuta
a lékaře ZDARMA.
 Dále nabízíme měření tuku, vody, svalové hmoty, stavu cév, rizika kardiovaskulárních chorob a glykémie v krvi.
Více na www. krabickovadietaostrava.cz
tel: 608 252 689
Andrea Kuběnová
Borošínská 681, 739 44 Brušperk

Staroveský zpravodaj

Jak jee již tradicí,, také letos bude jedenn þervencov
vý týden paatĜit dČtskéému táboru, který
každorooþnČ poĜád
dá farnost S
Stará Ves n
nad OndĜeejnicí. Pro letošní rok
k jsme pro vás
v opČt
p
pĜipravili
nnapínavý týden plný dobrodružsttví a zábavy
y.
NEVÁHEJJTE A POJ
JEĆTE S NÁMI!
N
TAK N
T
TERMÍN: 12. - 17. 7. 2011
M
MÍSTO KO
ONÁNÍ: faara Vidnavva (okres Jeseník)
D
DOPRAVA
A: vlakem s vedoucím
mi
C
CENA: 8000Kþ (záloh
ha 100 Kþ d
do konce þþervna!)
K
KONTAKT
T: Aneta Hrabovská
H
tel.: 6045665742, e-m
mail: anettm
mary@emaiil.cz

o 1. do 8. tĜídy!
Táborr je urþenýý pro dČti od
Bližší iinfo s pĜihlláškou bČh
hem kvČtnaa, aktuální info také na
n http://dccm.doo.cz/f
/farnost
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www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová BČlá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 - 16:00. Tel.: 722 550 000, 732 650 203
DOPRAVA ZDARMA - pĜi celkovém nákupu nad 7.000 Kþ, jinak 300 Kþ.

GARÁŽOVÁ VRATA od 9.999 Kþ.
Dodáváme vrata výklopná, dvoukĜídlá, sekþní, rolovací.
Otevírání ruþní nebo s pohonem na dálkové ovládání.
Typizovaná, nebo pĜesnČ na míru. Základní barvy i imitace dĜeva.
Základní provedení je možné doplnit rĤzným pĜíslušenstvím.

PLOTY - PLETIVO – zabýváme prodejem i montážemi
oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty.
Stavby plotu ze svaĜovaných pletiv, svaĜovaných panelĤ, pletivové
branky a brány nebo svaĜovaná výplĖ. PĜi objednávce montáže sleva
30% na sortiment ze zahradnictví.

TÚJE NA ŽIVÝ PLOT od 10,- Kþ/kus.
Další okrasné dĜeviny. Využijte množstevní SLEVY.
Koupíte u nás také stínicí tkaniny - stínovku.

Vydává Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v nákladu
850 kusů.
Uzávěrka dalšího čísla je 4. září 2011.
Registrováno u MK ČR E 12347.
Tisk: H-computers, Ostravská 83/39, Hlučín 748 01, tel: 777
139 848, e-mail: hcomp@seznam.cz.
Grafická úprava: Lucie Petrová
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Allianz pojišťovna, a. s.
- pojišťovací kancelář
U Staré pošty 54
738 01 Frýdek-Místek
tel.fax: 558 645 992
e-mail: dagmar.matejckova@iallianz.cz
pojistovaci.kancelar@seznam.cz
www.zastupci-allianz.cz/dagmar.matejckova
skype: Allianz pojišťovna,a.s.- pojišťovací kancelář

PO, ST
ÚT, ČT
PÁ

9 - 12
9 - 12.30
9 - 12

13 - 17
13-15
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Zprůtočnění nového koryta řeky Ondřejnice

Montáž nového mostu u „hasičárny“
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