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Vážení občané,
na sklonku léta přicházíme se zpravodajem, který i přes svou objemnost sděluje informace, týkající se života obce pouze v minulých měsících. 15. října však končí trochu delší etapa v historii
obce: čtyřleté volební období, v němž Vámi zvolení zastupitelé řídili obec a všichni se svým dílem
snažili přispět k rozvoji vesnice, která nám přirostla k srdci. Nelze v prostoru, který je mi vymezen,
vyjmenovat všechny úspěchy či neúspěchy. Snad jen to, že probíhají či proběhly investice v objemu
250 mil. Kč, což je pro zajímavost 10letý souhrn rozpočtových příjmů, vměstnaných do čtyř let.
Hodnota obecního majetku se neustále zvyšuje a obec nemá žádné dluhy. Krizi jsme překonali jen
se skřípěním zubů a s pomocí evropských dotací se rozvoj nezastavil, jen zpomalil. Co se naopak
zintenzivnilo je společenský život a podpora vzdělání i spolkové činnosti. Chtěl bych tedy všem
zastupitelům poděkovat za odvedenou práci, do které nezatahovali politické názory, ale vždy dbali
na zdravý rozum a prosperitu Staré Vsi a Košatky, a popřát jim zdraví a pohodu v rodině, neboť ta
jde ve veřejném životě vždy trochu stranou.
Vás, vážení občané, chci touto cestou vyzvat k účasti v komunálních i senátních volbách a popřát
Vám šťastnou ruku při rozhodování.
Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Bývávaly časy
• „Roku 1570 drží Starou Ves syn svrchu jmenovaných (pozn.: Jaroše Syrakovského a Kateřiny
z Petřvaldu), rytíř, pan Ctibor Syrakovský z Pěrkova, na Staré Vsi, Paskově, Zábřehu na řece Odře,
nejvyšší písař markrabství moravského. Užíval erbu z dávných svých předkův, totiž střelu a půl
prstenu.“ Ctiborovým dědicem byl syn Hynek (Ignác), po jeho smrti r. 1614 (zemřel bezdětný) pak
jeho bratr Jan (Hanuš), který byl pravým opakem svého otce. „Hned r. 1619 naříkali si vesničané
na rozličné svévolné nátisky a zkracování ze strany své vrchnosti. Mezi jiným stěžovali si zejména
na to, že jim bečka vrchnostenského vína násilným způsobem k výčepu vnucena byla.“ Pro zajímavost jedna aktuální novinka. Na Šumpersku v Olomouckém kraji se nachází zámek Třemešek,
jehož chloubou je mimořádně kvalitní renesanční portál, zpodobňující kromě jiného Esteru, sestru
Ctibora Syrakovského.
• „Roku 1700 odebrány mu (pozn. – faře) 4 měřice pole a postavena na něm panská hospoda a 2
domky. Roku 1704 další kus pole, na němž 8 občanů má svá obydlí. Jsou to domky od hostince
č. 28 (nynější majitel Frant. Palička) směrem k zámku.“
• „R. 1740 zemřel Rudolf Podstatský v Olomouci bezdětek a pohřben v Zašové, statky jeho přešly na jinou linii Podstatský-Lichtenstein. V tom čase robotoval každý sedlák vrchnosti 3 dny
týdně. V kostelnicích je poznačeno, že službu zastávali bezplatně, ale byli za to osvobozeni od
veškerých robot. Z ústního podání víme, že úřad rychtáře zastávali majitelé statku č. 2 a později
fojtové.“
• „Farní budova stojí poníže kostela. Vystavěna byla v r. 1809-1810 nákladem patrona.“
• „Šestnáctým učitelem a řídícím Eduard Kubala z Vyšní Lhoty ve Slezsku. Jmenovaný byl mužem
práce, výborným člověkem a dobrým učitelem. Zemřel zde 27. června 1910 a za ohromné účasti celého okolí, učitelstva a hasičů pohřben 29. června 1910.“
• „Dle sčítání lidu v r. 1910 měla zdejší obec 1769 obyvatelů (876 mužů a 892 ženy), vesměs Čechů. Dle náboženství: 1765 katolíků, 1 evangelík a 3 židé. Stav dobytka byl následující: 152 koně,
674 skotu, 43 koz, 278 vepřů, 2101 slepic, 462 husy, 23 kachny a 11 jiné drůbeže.“
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Informace „ze zámku“
• RO schválila návrh hodnotící komise pro výběrové řízení a rozhodla o uzavření Smlouvy o dílo
na „Stavební práce – Rekonstrukce volnočasového areálu v Košatce“ se zhotovitelem stavby
Technické služby, a.s., Frýdek – Místek.
• RO rozhodla o uzavření Smlouvy o dílo s RNDr. Pavlem Žiškou, Třinec, na zpracování žádosti
o dotaci z Programu rozvoje venkova, osy IV LEADER na projekt „Rekonstrukce veřejného
osvětlení“.
• RO schválila uzavření Smlouvy o provedení přezkumu hospodaření mezi obcí Stará Ves n. O.
a ing. Jiřím Turoněm, Havířov – město.
• RO schválila podání žádosti o dotaci ze SFŽP (Operační program Životní prostředí, oblast
podpory 6.6 – Prevence sesuvů) na projekt „Stabilizace sesuvu nad pravým břehem řeky Ondřejnice“, zpracovatel ing. Jiří Bouška.
• RO schválila umístění zařízení pro přenos signálu internetového poskytovatele na budově ZŠ
a realizaci opravy štítové stěny budovy ZŠ (promrzání, vlhkost, plíseň - havarijní stav) z fondu
oprav.
• RO schválila podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje (Program obnovy
kulturních památek v MSK) na projekt Restaurátorské práce na zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
• RO schválila dodatek ke Smlouvě č. 18 uzavřené mezi obcí a p. Janem Ondračkou, Sedliště,
předmětem dodatku je úprava ceníku na odchyt psů v obci.
• RO na základě poptávkového řízení schválila provedení havarijní opravy venkovního schodiště
ZŠ Stará Ves n. O. (bez rampy pro bezbariérový přístup) firmou ing. Tomáš Šulák, Stará Ves n.
O., cena 408.994,- Kč vč. DPH.
• RO schválila zpracování projektové dokumentace „Zateplení bytového domu, Košatka – Oderská 34“ včetně odborného posudku pro potřeby dotace v rámci programu Zelená úspora firmou INPROS Frýdek-Místek, s.r.o., cena 62.400,- Kč vč. DPH.
• RO schválila uzavřením Smlouvy o dílo s ing. Ivanem Tachezym, Ostrava-Hrabůvka, na zpracování projektu „Ozelenění obce Stará Ves n. O.“ (cena 144 tis. Kč vč. DPH, žádost o dotaci ze
SFŽP) a vypracování projektové dokumentace dětského hřiště Ondřejníček na ploše parku u
hřiště TJ (cena 65.400 Kč vč. DPH, žádost Nadace ČEZ – Oranžové hřiště).
• RO projednala postup přípravy projektu Sběrný dvůr Stará Ves n. O. (sběrný dvůr + technologická linka na kompostování bioodpadu z domácností) pro předložení v rámci Operačního
programu Životní prostředí.
• RO schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor a ploch areálu vojenského monobloku pro firmu Strabag pro potřeby stavby „Stará Ves n. O. – odkanalizování obce“
a zveřejnění záměru na pronájem místnosti v budově čp. 247 (bývalý OÚ) pro firmu IPS Ostrava.
• ZO projednalo průběh prací na projektu „Odkanalizování obce“. Starosta obce seznámil přítomné s financováním projektu.
• ZO schválilo návrh Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci OPŽP z 28. 6. 2010 na akci „Obec Stará Ves n. O. – odkanalizování obce“.
• ZO bylo seznámeno s žádostí na sanaci sesuvu půdy podanou na SFŽP, uzavřením Proskovické
ulice (do konce srpna, poté průjezd pouze pro osobní automobily), s chystaným zavedením
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nové autobusové linky (Stará Ves - Proskovice - Ostrava-Svinov), podáním žádosti o dotaci na
ozelenění obce, přípravou realizace výstavby hřiště v Košatce (podzim 2010), vypsáním výběrového řízení na projekt „Cyklostezka Stará Ves – Brušperk“, schválením dotace z MSK na restaurátorské práce na zámku a dotace na zlepšení předpokladů pro turistický ruch v obci.

Komunální volby
Oznamujeme občanům, že podle zákona 491/2001 Sbírky o volbách do zastupitelstev obcí proběhnou ve Staré Vsi nad Ondřejnicí volby do Zastupitelstva obce Stará Ves nad Ondřejnicí. Volby
proběhnou v termínu 15.-16. října 2010 ve třech volebních okrscích:
- Volební okrsek č. 1 – volební místnost v restauraci Myslivna (voliči trvale bydlící ve směru od
silnice I/58 Ostrava-Mošnov směrem na Brušperk)
- Volební okrsek č. 2 – volební místnost v zámku (voliči trvale bydlící ve směru od silnice I/58
Ostrava-Mošnov směrem ke Košatce)
- Volební okrsek č. 3 - volební místnost v Kulturním domě Odra (voliči trvale bydlící v Košatce)
V komunálních volbách bude voleno 15členné Zastupitelstvo obce, z něhož hlasováním vzejde
obsazení funkce starosty, místostarosty a Rady obce. O vaši přízeň se bude ucházet 5 řádně zaregistrovaných seskupení (řazeno podle abecedy):
KSČM
KDU-ČSL
ODS
Rodáci pro svou obec
Sdružení nezávislých 2010
Zvolení zastupitelé budou obec spravovat v následujícím čtyřletém volebním období.

Vážený pane starosto,
město Rožmitál pod Třemšínem v okrese Příbram vyhlásilo sbírku na pomoc moravským a slezským
obcím po povodních v květnu letošního roku. Naši hasiči uspořádali „povodňovou taneční zábavu" s
výtěžkem 19.000,- Kč, 5.000,- Kč věnoval odborový svaz pracovníků Městského úřadu v Rožmitále pod
Třemšínem a zbytek do celkové částky 31.950,- Kč dodali členové rady města, starosta, místostarosta,
vedoucí odboru a několik občanů. Není to sice nějaká horentní suma, ale i ta snad trochu pomůže.
Rada města na své schůzi dne 24. 8. 2010 vybrala pro zaslání této částky Vaši obce. Pokud nepohrdnete tímto obnosem, sdělte nám laskavě číslo účtu, na které bychom Vám mohli peníze převést.
Přejeme Vám hodně síly při obnově toho, co voda poničila, a již žádné deště.
Hezké dobré ráno z Rožmitálu přeje
Libuše Dražanová, vedoucí odboru správního a sociálních věcí
MěÚ Rožmitál pod Třemšínem
Citovaný dopis je výrazem faktu, že solidarita mezi lidmi ještě nezmizela a že se stále najde dost
těch, kteří mají potřebu nezištně pomoci těm, kdo pomoc potřebují. Uvedená částka bude použita
ve spolupráci se SDH Stará Ves na nákup čerpadla nebo dalších vysoušečů vlhkosti. Zbývá dodat
jediné: „Rožmitálští - děkujeme!“
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Zprávy ze základní školy - školní rok 2009-2010
a) Přehled událostí
V září 2009 jsme vstupovali do nového školního roku jako komplex školských zařízení: základní
škola, školní družina, školní jídelna, mateřská škola s odloučeným oddělením v ZŠ, dvě výdejny
stravy (MŠ, ZŠ), odloučené pracoviště ZUŠ v Brušperku. Hospodářsky jsme pracovali s vyrovnaným rozpočtem, bez vážnějších nedostatků.
Školní rok zahájilo 214 a ukončilo 215 žáků v 11 třídách. Z toho 101 na I. stupni a 114 na II.
stupni. Do dvou oddělení školní družiny docházelo 49 dětí, do tří oddělení MŠ docházely 74 děti.
Ve školní jídelně se stravovalo 313 žáků, dětí a zaměstnanců školy a 144 cizích strávníků. To je 457
obědů každý den mimo dopolední a odpolední svačinky pro mateřinku.
Vedle péče o žáky s tělesným postižením zabezpečujeme rozvoj žáků s poruchami učení nebo
vzdělávání tak, aby se v budoucnu nebály studovat a připravovat se na své povolání.
V MŠ pracovaly kroužky výtvarný, pohybový, ekologický a angličtiny. Při ZŠ pak keramický,
3 národopisné, angličtiny pro I. ročník a velmi úspěšně kroužek chovatelský, který v celostátním
kole Olympiády mladých chovatelů v Litomyšli opět výborně bodoval. Tým sedmi děvčat ze Staré
Vsi a Krmelína vedený p. uč. Janou Paličkovou dovezl náruč medailí. Dvě 1. místa, dvě 2. místa,
jedno 3. místo a dvě 4. místa, kdy medaile unikly jen těsně. Úspěch je to nádherný. Ve spolupráci se
ZUŠ pracovaly pěvecké sbory - mladší a starší. Za úspěšnou reprezentaci školy a přípravu koncertů
a vystoupení patří dík p. uč. Klimešové. Nepovinný předmět náboženství navštěvovala 1 skupina
starších a mladších dětí a v MŠ skupina dětí v kroužku Vagónek.
Součástí školy je i několik oddělení ZUŠ v Brušperku, jejíž nabídka se neustále rozšiřuje. Nově
vzniklo přípravné oddělení, hudební nauka, vyučovala se hra na smyčcové a dechové nástroje, zobcové flétny, klavír, klávesové nástroje, sborový a sólový zpěv a nově hra na bicí nástroje.
Naši žáci se věnují sportům a zálibám v místních i přespolních organizacích – kopaná, házená,
cvičení v tělovýchovné jednotě, hasiči, turistické a skautské oddíly a řada dalších. Absolvovali sérii
olympiád, sportovních soutěží a testování vědomostí a dotazníkové akce, představení a programy,
řadu z nich sami nacvičili a předvedli spolu s našimi dětmi z mateřinky. A k tomu výstavy a podíl
na sportovním, kulturním a společenském životě naší i okolních obcí.
Také vazby se spřátelenými školami povodí Ondřejnice a s partnerskou školou v Rakové udržujeme a dále rozvíjíme. Česko-slovenský adventní koncert v kulturním domě v Rakové opět neměl
chybu. Zvykli jsme si lehce na pestrou choreografii a vzájemnou spolupráci MŠ, žáků I. a II. stupně
připravených našimi učiteli, pěveckého sboru, koncertní čísla žáků ZUŠ a pomoc našich věrných
p. uč. Klimešové a p. uč. Habernála, kterým chci alespoň touto formou poděkovat za profesionální
přípravu a krásné vztahy. S panem ředitelem, Mgr. Josefem Haviarem, už máme plány na další
společné aktivity a vzájemná setkávání, těší se na ně učitelé, žáci i zastupitelé obou obcí. Už proto
byl znovu podán projekt na příhraniční spolupráci a rozvíjení partnerských vztahů. Na dobré cestě
je další projekt česko-polský s novým partnerem z Gminy Lipowa.
Nechtěl bych na nikoho a nic zapomenout, ale hlavním zdrojem informací jsou naše webové
stránky, připravované paní zástupkyní Mgr. Kunzovou. Pro ty, kteří nejsou přáteli internetu, připravujeme vydání školního Informátoru. Podrobnější informace se jmény a výsledky včetně obrázků
naleznete ve výroční zprávě na stránkách http://zs.staravesno.indos.cz
Naši žáci úspěšně sbírali body pro sebe a svoji milovanou školu. Rok to byl úspěšný a všichni,
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kdo se o to přičinili, zaslouží poděkování a pochvalu. Ať už se jedná o 3. místo v atletickém Poháru
povodí Ondřejnice, Mc Donald´s Cup v kopané, halové kopané, street hockey, stolní tenis, florbal, 1. místo vybíjená děvčat, letos poprvé Olympiáda v anglickém jazyce, Soutěž ZOO Ostrava,
Biologická olympiáda, soutěže matematické a fyziky, Dějepisná olympiáda, soutěž v recitaci, nebo
vystoupení na Obecních slavnostech – pohádka, mateřinka, sboroví zpěváčci, taneční vystoupení.
Výrobky a obrázky na školních výstavách, výrobky a obrázky na výstavě zahrádkářů. Nesmíme
zapomenout na plavecký výcvik, lyžařský výcvik, díky příznivým podmínkám opět turnaj v ledním
hokeji a řadu dalších.
Mezinárodní projekt e-twinning – založený na e-mailovém spojení - je za námi.
A už jsme o kategorii výše, v projektu COMENIUS. Zde jsme se dostali do výběru čtyř evropských
škol a v letech 2009–2011 se zástupci jednotlivých škol od nás, Německa, Anglie a Španělska několikrát navzájem navštíví a budou plnit projekt kulturní výměny, zvyků a tradic. Proběhly návštěvy
Rumunska – přípravná fáze, pak Anglie, Německa, Španělska a v listopadu se sejdeme u nás ve
Staré Vsi. Je to aktivita tak rozsáhlá a náročná, že zasluhuje větší prostor. Možná v příštím čísle
Staroveského zpravodaje.
Proběhla řada kulturních akcí. Děti z I. stupně viděly představení Divadla loutek, divadelního
kroužku z Košatky, II. stupeň zhlédnul divadlo v Ostravě, film v Klimkovicích, děti z mateřinky
Divadélko Smíšek, Broučkiádu a k tomu všemu si připočtěte Mikuláše, Advent a Vánoce. Mezi
kulturně vzdělávací akce můžeme zařadit i návštěvu koncentračních táborů Osvětim a Březinka
s velmi silnými zážitky pro žáky 8. a 9. ročníku, nebo besedy s místními žijícími pamětníky 2.
světové války, projekty k výročí sametové revoluce, besedu se spisovatelkou Ivonou Březinovou.
Samostatnou kapitolou byl ve spolupráci s místní knihovnou připravený Den čtení, jehož se zúčastnili žáci celé školy a smyslem bylo rozvíjet čtenářské dovednosti a získávat děti pro zájem o knihy
a literaturu vůbec. Jeden celý den jsme četli oblíbenou četbu, starší četli mladším, dramatizovali,
kreslili, připravovali kvízy a soutěže, střídali se v návštěvě místní knihovny a využívali i tu naši
malou školní.
Svůj vztah k životnímu prostředí velká většina z nás prokazuje ve sběrových akcích. V letošním
roce jsme pokračovali v třídění školního odpadu na papír, plasty a ostatní a opět uspořádali několik
podařených sběrů starého papíru už s novou firmou Zelený strom, která nám nabídla lepší podmínky. Výtěžek byl jednotlivým třídám rozdělen spravedlivě podle toho, jak se o něj zasloužily.
A byť se sběr druhotných surovin stal téměř ztrátovým, cítíme povinnost vést naše žáky k ochraně
prostředí, ve kterém žijeme.
Žáci 9. a nižších ročníků letos v přijímacím řízení dopadli takto: celkový počet 26 odcházejících
tvoří 23 žáků devátých ročníků a 3 žáci ze 7. a 5. ročníku. Na gymnázium odešlo 7 žáků, na lyceum
1 žák, střední odborné školy 12 žáků a střední školy 6 žáků. Všem odcházejícím žákům přejeme
vytrvalost, píli a snahu dosáhnout co nejlepších výsledků.
Učitelé v I. až IV. a VI. až IX. ročníku úspěšně vedli k závěru další rok práce se školním vzdělávacím programem s názvem „Škola pro každého“, včetně školní družiny. Poslední rok se podle
původního programu budou učit žáci V. ročníku a pak definitivně zanikne. Mateřská škola plní
vlastní vzdělávací program s názvem „Veselé děti nad zámkem“.
Myslím ale, že do školy nechodíme jen kvůli sportům, kultuře a přestávkám s připraveným čajíčkem a čerstvým pečivem, ale proto, abychom se vzdělávali a připravovali na život. Průměrný
prospěch naší školy je 1,53. S vyznamenání prospělo 128, prospělo 84 žáků a 2 žáci neprospěli.
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V chování se neustále těšíme na nějaký zázrak, ale život je takový, takže jsme na konci roku udělili: 2 druhé stupně z chování, 40 napomenutí třídního učitele, 16 důtek třídního učitele a 7 důtek
ředitele školy. Důvody byly různé. Podvádění, falšování známek, zapomínání, pokusy o šikanování
a krádeže mezi spolužáky – zvláště zavrženíhodné.
Ale ať nehovoříme jen o chybách. Naši žáci od učitelů a ředitele školy dostali 85 pochval třídního
učitele a 39 pochval ředitele školy. Za reprezentaci školy, umístění ve sportovních soutěžích, olympiádách, za krásná kulturní vystoupení, práci pro třídu a v neposlední řadě za vynikající studijní
výsledky.
Myslím, že zaslouží pochvalu vystoupení, které nám předposlední den připravila devítka, a poděkování patří jejich třídnímu učiteli Jaromíru Chvostkovi. Překvapivé bylo, že tentokrát se o program
postarala ve většině chlapecká část. Úspěšně tak pokračuje pěkná tradice rozloučení odcházejících
s mladšími spolužáky s předáním symbolického školního zvonku nastávajícím deváťákům a těším
se, že v ní budeme pokračovat.
Po prázdninách u nás v základní škole nastoupily nové paní učitelky s aprobací Anglický jazyk
- Ruský jazyk - Hudební výchova a s aprobací Matematika - Fyzika. Také v mateřince se objevila
nová paní učitelka a další pracovnice pro výdejnu MŠ v základní škole. Celý tým mateřské školy
vede učitelka pověřená řízením, paní Ivana Trybulovská.
V průběhu školního roku odešla na mateřskou dovolenou p. uč. Čechovská, v závěru nám stejný
záměr sdělily kolegyně Dohnalová-Šimečková, Pilátová a na jiné místo odešla asistentka Pavliňáková, takže jsme museli k novému školnímu roku tato místa kvalifikovaně nahradit. Všem přejeme
hlavně hodně zdraví, pohodu a patřičný klid.
Třetí oddělení mateřinky pod názvem Sluníčka už bylo ve škole jako doma, využívalo školních
prostor včetně gymnastického sálu a ve školním roce 2010/2011, kdy toto oddělení plánujeme jako
předškolní, budou jistě vztahy se školou ještě těsnější. Touha dětí sdělit nám dospělým všechny
novinky přinesly do provozu školy něco nového, radostného.
Ve funkci zástupkyně ředitele se paní Mgr. Yvetta Kunzová zapracovala velmi rychle a s jejím novým pohledem a přístupem budujeme nové plány a koncepce, které přispějí k dalšímu zkvalitnění
a podpoře dobrého jména naší školy.

b) Plnění plánu práce
Plán práce jsme při všech dalších povinnostech a akcích naprosto neplánovaných plnili řádně
a ještě si přidávali další úkoly podle toho, na co jsme stačili a tak, jak je přinášel plynoucí školní rok.
Tradičně a s úspěchem proběhly akce jako – jarní večírek v prostorách školní jídelny, pravidelné
rozhlasové relace s historickými výročími, účast v řadě neplánovaných soutěží, pořádaných okolními spřátelenými školami. Televizní vysílání včetně videozáznamů s kulturně-historickou tematikou
a různými aktualitami se stalo samozřejmostí. Bohužel mezi skutečnosti nepřekvapivé nenápadně
přibylo i odstraňování postupně se objevujících závad v obou budovách. Problémy s napohled
krásnými, ale na údržbu rozsáhlými prostorami okolí školy zůstaly už jen na nás a řešíme je dohodou o provedení práce. Škola spolupracovala s obcí při zajišťování obecních slavností a různých
reprezentativních příležitostí i zabezpečení stravování staroveských občanů. Snažíme se zajišťovat
provoz po celou dobu prázdnin, ale bohužel se nevyhneme některým výlukám způsobeným zhoršujícím se technickým stavem školních budov i nutným plánovaným opravám. Potýkali jsme se
s haváriemi teplovodního rozvodu vody, zatékáním a plísní v prostorách čítárny, knihovny a skladu
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knih a opět v prostorách šaten školní kuchyně, které jsme řešili krátkodobě vysoušeči pronajatými
i obecním. S 1. zářím začalo opět fungovat hlavní vstupní schodiště, doposud z havarijních důvodů
uzavřené, opravou prošla i střecha staré školní budovy a věřím, že se před zimou podaří zaizolovat
i štít přístavby, za nímž ve 3. patře dochází ke zmiňovaným škodám na knihách a učebnicích.
Děkuji všem svým spolupracovníkům za obrovský kus práce v uplynulém školním roce, za pěkné
vztahy a pomoc žákům, za obětavou vzájemnou spolupráci a vstřícnost.
Děkuji Obci Stará Ves nad Ondřejnicí, Diecéznímu středisku, všem našim přátelům, příznivcům
a známým, veřejnosti nejen rodičovské a spolupracujícím spolkům za podporu a pomoc a nebo jen
za pěkné vztahy. Ať žije a je úspěšný školní rok 2010/2011.
Podrobný přehled školních akcí včetně kompletních sestav, skóre, počtu bodů, hodnocení atd. je
24 hodin denně dostupný na internetu na adrese – http://zs.staravesno.indos.cz/
Mgr. Pavel Plečka, ředitel školy

Život je, když…
V životě to tak bývá, že se lidé setkávají. Různě a na různých místech. Na ulici, ve vlaku, v divadle,
v kostele, v nemocnici, na úřadě nebo na zámku. Třeba staroveském. Tam se lidé setkávají často
- na obecním úřadě, v knihovně, v obřadní síni, v zámecké restauraci, na nádvoří nebo v některé z mnoha místností. Já se, s dovolením, zmíním o setkáních, která znáte pod názvem „Život
je, když…“ Začala na jaře roku 2007 a měla umožnit těm, kteří přijdou, setkat se s lidmi, které
jste dosud znali jen z televize, rozhlasu, novin, časopisů, divadel, filmů a já nevím odkud ještě.
S lidmi, kteří něco v životě dokázali a uměli se o svoje znalosti, o svůj um, podělit s přítomnými
– tedy s vámi. Pokud jste samozřejmě na setkání přišli. Prvním hostem byl botanik Václav Větvička
(ten už byl ve Staré Vsi dvakrát a při druhé návštěvě byl přijat mezi Lachy), po něm jste se mohli
setkat s herečkou a zpěvačkou Pavlínou Filipovskou, herečkou Kateřinou Macháčkovou, publicistou Janem Petránkem, spisovatelem Petrem Hořejšem, hercem Divadla Járy Cimrmana, textařem
a spisovatelem Miloněm Čepelkou, astronomem Jiřím Grygarem, textařem, básníkem a moderátorem Františkem Novotným, spisovatelkou a scénáristkou Zuzanou Maléřovu a hercem pražské
Ypsilonky Jiřím Lábusem.
Vy, kteří jste se uvedených setkání zúčastnili, jste byli výborné publikum. Na tom se shodli všichni
výše jmenovaní a můžu potvrdit, že kdykoliv se s nimi setkám, na Starou Ves vzpomenou. Byli jste
vnímavé, zvídavé i vděčné publikum, publikum, které nejen poslouchá, ale i naslouchá. Stali jste se
nedílnou součástí oněch podvečerů, spoluvytvářeli jste příjemnou, přátelskou atmosféru, náladu.
Prostě, hanbu Staré Vsi a okolí jste nedělali. Naopak, pro všechny hosty jste byli obohacením, i oni
si mohli ověřit, nakolik jejich myšlenky, názory, jejich vyprávění je smysluplné, zajímavé a inspirující. Všechna dosavadní setkání prokázala, že i v dnešní době televizorů, počítačů, internetu a já
nevím jakých ještě technických vymožeností, stojí za to opustit jmenované a vydat se na staroveský
zámek za lidmi, s nimiž stojí za to prožít kus podvečera a někdy i večera. Setkat se, protože setkávání je nám potřeba. Všem, vám, publiku, i nám, kteří sedíme proti vám a snažíme se, abychom
vás nezklamali a zároveň pozvali na další setkání. Bohužel, smutnou pravdou je, že některá setkání
nebudou, protože ti, kteří měli přijít, už odešli tam, kam jednou odejdeme i my. Je mi opravdu
líto – a vám určitě také – že se nesetkáme s intendantem divadla Semafor, hercem Láďou Hrabánkem, s herečkou Líbou Geprtovou, zpěvákem Pavlem Novákem nebo fotbalovým internacionálem
Františkem Veselým. Ale abych nekončil příliš smutně, věřím, že řada dalších osobností ještě do
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Staré Vsi zavítá. Nevím v jakém pořadí, kdo letos, kdo napřesrok. Jde o lidi, jejichž „nepřítelem“
je čas, a proto je třeba mít trpělivost. A ta růže přináší. Pravda, v našem případě bude mít podobu
třeba herce Ladislava Trojana, fejetonisty a spisovatele Rudolfa Křesťana, herce od Cimrmanů Petra
Bruknera, zpěváka Jiřího Štědroně, umělce mnoha řemesel, žijící legendy Jiřího Suchého nebo jeho
jevištní partnerky Jitky Molavcové a…
A ještě něco. Poděkování, a velké, patří i těm, kteří jsou trochu v pozadí, ale bez kterých by ona
setkání nebyla možná. Nebudu je jmenovat – konečně, vy je dobře znáte. Jsou to ti, kteří se starají,
aby po organizační, technické i společenské stránce dopadlo vše na jedničku. Kteří, jak jsem měl
možnost poznat, dělají tuto práci rádi, ochotně a se zájmem. Jsou to ti, které jste si zvolili do vedení
obce, jsou to i členové kulturní komise (a nejen této). Věřte, i toho si všichni hosté dobře všimli.
A potvrdili, že zdaleka není všude pravidlem to, co už ve Staré Vsi pravidlem je. A věřím, že zůstane.
Radek Mácha, Praha

Už nejsme malí, ale mladí!!!
V sobotu 21. srpna měly nejstarší děti Malé Ondřejnice své poslední samostatné vystoupení ve
Lhotce pod Ondřejnikem na Sochových slavnostech. Mladí tanečníci, kteří od září přestupují do
dospělé Ondřejnice, účinkovali v pořadu Od jara ež do zimy, jehož spoluautorkou byla umělecká
vedoucí Ondřejnice Yvona Voráčová. Tanečnici vytvořili pěknou atmosféru jara (tanec s kraslicemi Vyletěl sokol) a léta (pásmo Na svatého Jána zrána). Celý program, v kterém vystupovala řada
folklórních souborů, moderovala dnes už ostřílená dvojice moderátorů Barbora Vaňková a Vojtěch
Matura.
Je to obdivuhodné, kolik známých tváří ze Staré Vsi a okolí jsme potkali na této akci a společně
jsme prožívali příjemné chvíle pod horou Ondřejníkem.

Odešel poslední staroveský skaut
Uprostřed podivného letošního léta nás zastihla smutná zpráva, že nás navždy opustila někdejší
staroveská legenda spojená s výchovou několika generací mládeže – p. Vojtěch Rumián.
Jeden ze zakladatelů skautské organizace v obci celý svůj život zasvětil výchově mladé generace,
a to zejména ve výchově k morálce, přístupu k přírodě a rozvíjení tělesné zdatnosti - to vše v duchu
skautingu.
Nezaložil si ani vlastní rodinný život, jeho rodinou byly obměňující se generace mládeže, které
věnoval veškerý volný čas i své prostředky, byl průkopníkem pobytu v přírodě. Jeho zásluhou byl
položen základ stanového tábora v překrásném údolí řeky Moravice na Vítkovsku, jehož tradice
přetrvává doposud. Vlastními prostředky a silami vybudoval tábor, který byl jedním z prvních
v kraji, i když pod hlavičkou Pionýra, následně vychoval celou řadu svých nástupců.
Nezahálel ani v zimních obdobích, kdy své aktivity přesunul do tělocvičny, která se naplňovala
mladými lidmi. Jeho práce měla široký záběr - organizoval různé aktivity od taneční průpravy až po
odborně vedené tělovýchovné cvičení, své znalosti uplatňoval při zdokonalování všestranné tělesné
zdatnosti mladých chlapců až po speciální přípravu nastávajících sportovců v oddílu cyklistiky.
Jeho zaujatost zásadám skautingu byla tak bezmezná, že se až znelíbila místním soudruhům a ti
v 50. letech - pod vidinou politických zásluh či získání další hvězdičky na své epoletě - vyvolali hon
na čarodějnice s následným soudním procesem. Spolu s bývalým činovníkem Skautu p. Františkem
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Tomášem byli v monstrprocesu za tzv. „sdružování mládeže proti státu“ odsouzeni a odpracovali
si řadu měsíců v uranových dolech jako političtí vězni. S podlomeným zdravím, ale s ohledem na
mimořádnou tělesnou zdatnost se Vojtovi podařilo přežít. Ale nezatrpknul, dále se zapojoval do
činnosti s mládeží, převážně ve sportu a turistice, a hlavně jeho zásluhou se stal staroveský cyklistický oddíl pojmem nejen v kraji, ale i v republice.
Překonal pomluvy o jeho podivínství, což byla spíše reakce na prožité příkoří, a teprve s narůstajícím věkem jeho aktivity slábly. Unaven věčným bojem o existenci v obci odešel do ústraní,
věnoval se rybolovu a četbě.
V posledních letech si ho můžeme pamatovat jako zlomeného člověka, který cupitá vedle svého
kola od domova k obchodu a zpět, kdy zodpovědně zajišťuje denní nákupy pro svou rodinu, zejména po smrti svého posledního bratra.
Celý život se snažil žít nenápadně a skromně. Tak nenápadně a skromně z tohoto světa odešel do
věčných lovišť, jak popisují legendy indiánských historek, které tolik miloval.
Kdož jste ho znali, věnujte mu alespoň tichou vzpomínku – vždyť to byl poslední opravdový
staroveský skaut – Rover. Dožil se 79 let.
Vzpomíná někdejší přítel Vladimír Polášek

LDT KONDOR Stará Ves – II. turnus 2010
Letošní tábor, nesoucí se v duchu pohádek, jsme opět strávili v jistě všem dobře známém údolí
nedaleko Vítkova. Na táboře se nám sešlo 48 dětí - malí, velcí, nováčci i dávno ostřílení táborníci.
A myslím si, že parta dětí opravdu držela skvěle při sobě. Celým programem děti provázeli Jů
a Hele, protože jen ti věděli, jak se nejrychleji a nejbezpečněji dostat ze začarovaného lesa. Děti
jsme rozdělili do čtyř družin a ke každé přidělili pohádkové bytosti. Každá bytost má přece své jedinečné schopnosti, které se občas hodí. Avšak bylo třeba počítat s neustálou kontrolou Mufa (hlavní
vedoucí), a také bylo potřeba počítat i s tím, že bytosti občas budou potřebovat naši pomoc. A tak
jsme hledali vodníkovy odcizené dušičky, pomáhali alespoň na chvíli Otesánka zasytit, vyráběli
jsme čarodějnici pořádné a rychlé koště, či pomáhali Jiříkovi sesbírat perly od Zlatovlásky...
Za II. turnus Iveta Neprašová

III. turnus
„Na palubu!!!“ nebo „Pirátská bašta!!!“, tak například tyto rozkazy se ozývaly po zaznění lodního
zvonu a neznamenaly nic jiného než nástup a oběd. Sami si pak můžete domyslet, co mohlo znamenat: stáhnout plachty, rozhýbat kosti nebo krmení Krakena. „Pozorný pozorovatel“ rychle zjistil,
že se ocitáme na palubě pirátské lodi.
Náš letošní program byl už lehce předurčen tím loňským, kdy jsme putovali do Egypta. Teta
Emily našla ztracenou Tutanchamonovu hrobku a nakonec se šťastně shledala se svými vnoučaty.
Ale při cestě domů, do své rodné Británie, byli všichni tři uneseni krvelačnými piráty. A dostat se
takovým hrdlořezům na kobylku nebylo snadné, a proto jsme se museli vydávat za piráty, abychom
ty skutečné mohli dopadnout. S pomocí admirála Hrudsona jsme brázdili Středozemním mořem i
Atlantickým oceánem po stopách pirátské lodi Old Buzola.
Jenže plavba po moři, to není, vážení, žádný med, když se ještě k tomu musíte vydávat za piráty!
A tak jsme byli nuceni sepsat pirátskou úmluvu a zakopat ji na bezpečném místě. Toto místo pak
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bylo potřeba správně zakreslit na náš ručně vyrobený papír. Abychom byli jako opravdoví piráti,
museli jsme se naučit vlajkovou abecedu, což se nám všem úspěšně podařilo, a vyrobit si pirátskou
vlajku. Na plavbě se vám ale mohou přihodit mnohá dobrodružství, a tak našimi úkoly bylo např.
vyrobit kompas, odpařit sůl, v lese na ohni opéct rybu nebo uvařit želví vejce na hniličku, protože
každý pirát ví, že želví vejce na měkko či na tvrdo je nepoživatelné. Ale nakonec jsme se se všemi
úkoly statečně poprali a tetu i s vnoučaty zachránili, i když to mnohdy nebylo jednoduché.
A mezi tím vším jsme se jako správní piráti stihli i dobře pobavit, a tak jsme například zvládli
pirátskou stezku odvahy, občas večer „oprášit trajdy“ = zahrát na kytary a zabavit se u spousty her
a legrácek. Každý den jsme se proběhli na etapu, kde jsme zúročili naše znalosti v luštění pirátských
šifer.
A nakonec jedna dobrá rada: kdybyste se náhodou někdy potkali s opravdovým pirátem, vezměte raději nohy na ramena. Pakliže by nebylo vyhnutí a vy se s ním museli pustit do křížku, pak vězte,
že nejhorší nadávkou, kterou ho dostatečně urazíte, je „smrdutý varane!“
P.S.: Tábor Kondor není pro žádná „béčka“, ale jen pro ty, co věčně nevysedávají u „Pé Céčka“!
(AHOJ ve vlajkové abecedě)

Chovatelská soutěž
Ve dnech 4. – 8. srpna se jako každoročně konala chovatelská soutěž. Celostátní kolo 1. olympiády mladých chovatelů proběhlo tentokrát v Litomyšli s krásným výsledkem – pět medailí. Zastupovalo nás sedm děvčat ze Staré Vsi n. O. a Krmelína.
Do Litomyšle jsme se sjížděli ze všech koutů republiky. Někdo vlakem, jiný busem, autem - dle
vlastního uvážení. Překrásná Litomyšl nás uvítala po svém. Slavnostní zahájení olympiády bylo
provedeno v krásné obřadní síni renesančního zámku, který na nás působil ohromným dojmem.
Další dva dny následovalo soutěžení – testy, poznávačky a obávané obhajoby písemných prací. Kdo nesoutěžil, měl připraven doprovodný program: prohlídka zámku a klášterních zahrad,
návštěva záchranné stanice živočichů Pasíčka a rozhledna Terezka. V sobotu měla být prohlídka
Toulovcových maštalí. Počasí nám však nepřálo, proto jsme zůstali na ubytovně a dopolední čas
jsme si krátili společenskými hrami. Odpoledne jsme se vydali na nedaleký bowling. Nehrálo se na
vítězství, ale jen tak pro zábavu.
Sobotní podvečer už provázela jako tradičně napjatá atmosféra. Všichni byli plni očekávání…
Přivítal nás překrásný Kulturní dům Bedřicha Smetany, který dodal celému vyhodnocení prestiž.
A jak jsme dopadli? Domů jsme si odvezli celkem pět medailí:
Karolína Fulnečková (ovce a kozy) – 1. místo
Tereza Daňová (akvaristika) - 1. místo
Lenka Lasoňová (pes) – 2. místo
Kristýna Chvostová (pes) – 2. místo
Markéta Duží (drobní hlodavci) – 3. místo
Ani zbývající dvě soutěžící nedopadly špatně. Bohužel jim medailové pozice utekly o malý kousek.
Eva Santariusová (králíci) – 4. místo
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Aneta Kopcová (akvaristika) – 4. místo
Až na zmatky při vyhlašování vítězů dopadlo vše výborně a již se těšíme na příští rok do blízké
Opavy.
Jana Paličková, vedoucí chovatelského kroužku

O pohár obce
Dne 14. srpna se na staroveském travnatém hřišti nad halou TJ konal jubilejní 50. ročník soutěže
v požárním útoku družstev „O pohár obce Stará Ves nad Ondřejnicí“, čímž se tato soutěž zařadila
mezi jedny z nejstarších nejen na Moravě a ve Slezsku, ale také v celé České republice. Soutěž byla i
letos zařazena do seriálu soutěží v požárním útoku – „Moravskoslezské ligy“.
Na soutěž se sjelo ze všech koutů Moravskoslezského kraje celkem 43 družstev, z toho 11 v kategorii žen a 32 v kategorii mužů. Počet družstev sice nepřekonal rekordní účast z roku 2002, kdy se
soutěže účastnilo celkem 54 družstev, ale i tento počet zaručoval atraktivní podívanou. Pro vítěze
v mužské kategorii byl připraven zbrusu nový putovní pohár o výšce 1 metr a hmotnosti přes 10 kg,
pro ostatní úspěšná družstva poháry a věcné ceny.
Ke zdárnému průběhu soutěže pomohlo jednak krásné počasí, ale také hojná účast diváků,
kteří dokázali jako již tradičně vytvořit perfektní a bouřlivou atmosféru při útocích nejen domácích družstev. V kategorii žen obsadilo první místo družstvo Bartovic před ženami z Petřvaldíku
a domácím družstvem Staré Vsi. V kategorii mužů bylo nejrychlejší družstvo Prchalov „B“, druhou
příčku obsadil Prchalov „A“ a třetí místo Mošnov.
Celkové výsledky a obsáhlá fotogalerie jsou k dispozici na webových stránkách SDH Stará Ves
nad Ondřejnicí na adrese http://sdhstaraves.com.
Marcela Tylečková

Co nového v Klubu důchodců?
Pravidelný čtenář Staroveského zpravodaje si při listováním tímto vydáním možná řekne: co je
nového v Klubu důchodců, jakou zábavu si společně jeho členové zase připravili? Na tomto místě
však čtenáře asi zklamu. S první polovinou roku jsme se rozloučili společným setkáním v restauraci
Odra v Košatce. Nenáročný výlet byl připravený tak, aby se ho mohlo zúčastnit co nejvíce našich
členů. Někdo přišel pěšky, někdo přijel na kole, někdo se spolehl na vlastní automobil. A potom, tak
jako každoročně, jsme i v letošním létě trochu omezili naši činnost. Jenom termín zájezdu, který
zpravidla pořádáme v měsíci září, jsme tentokrát přesunuli na srpen. Využili jsme pozvání p. Podhorné, která u nás uspořádala besedu o využití tinktur z bylin a pupenů, jejich užívání a léčebných
výsledcích. Jeli jsme si prohlédnout nejenom výrobu samotných bylinných přípravků, ale především zahradu, na které pěstuje bylinky. Cestu do Brodku u Konice jsme současně spojili s návštěvou muzea kočárů, hasičského muzea a zámeckého parku v nedalekých Čechách pod Kosířem.
Obdivovali jsme i sbírku obrazů Josefa Mánese, kterou umělec vytvořil během svého pobytu na
zdejším zámku. Ke zdárnému průběhu zájezdu přispělo nejenom krásné, slunečné počasí, p. Hrubešem pečlivě připravená trasa, kouzelná krajina Drahanské vrchoviny, kterou jsme projížděli, ale
také, jako vždy, zakončení celodenního trmácení v příjemné restauraci v blízkosti našeho domova.
A již tu byl konec prázdnin, začátek září a současně první středa v měsíci, kdy se scházíme na svém
pravidelném posezení. Ještě plni dojmů ze zájezdu jsme si vyslechli přednášku opět o bylinkách,
kterou pro nás připravili naši zahrádkáři. Tentokrát to byly bylinky našich zahrad a jejich využití
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v kuchyni. A pak již následovaly gratulace a předání kytiček jubilantům a také přehled naší další
činnosti. Ve středu 29. září navštívíme baletní představení Giselle. Na dalším tradičním posezení ve
středu 6. října nás čeká beseda se členy policie o nástrahách ze strany různých zlodějů a podvodníků, se kterými se mohou setkat nejenom senioři, ale v podstatě kdokoliv z nás v běžném životě. Jsou
zváni všichni, kteří mají zájem dozvědět se více o této problematice. Divadelní představení, které
navštívíme v říjnu, velmi úspěšná komedie Habaďúra, však nemá s výše uvedenou přednáškou nic
společného. A zde si již přijdou na své ti, kteří se těší na nějakou zábavu. Ano, i v letošním roce
uspořádáme Martinskou zábavu, setkáme se 10. listopadu, Mikuláš nás navštíví 8. prosince a 29.
prosince se rozloučíme se starým rokem. Věřím, že si členové klubu a současně i jeho příznivci
najdou čas a v hojném počtu se zúčastní našich společných programů.
Irena Polášková

Národní házená
Blíží se nám pomalinku a jistě podzim, tedy i nový začátek neboli nová sezóna v národní házené.
Přesněji ročník 2010/2011. Ještě než se budeme věnovat právě tomuto ročníku, chtěl bych Vám jen
ve zkratce připomenout závěr loňské úspěšné sezóny.
V minulém ročníku jsme měli do soutěží přihlášená tato družstva: ml. žačky, ml. žáky, st. žačky, st.
žáky, dorostenky, ženy, muže „B“ a samozřejmě muže „A“ hrající 1. ligu. A u těch taky začneme.
Do jarních bojů šli naši prvoligoví muži z velice dobré pozice. S 13 body jsme byli na 6. místě.
A ještě k tomu s domácí neporanitelností, kdy jsme doma porazili v posledním dvojkole PlzeňÚjezd (pozdější vítěz 1. ligy) i Nýřany. Jenže začátek jara nám nevyšel. Prohra ve Svinově 13:10,
vzápětí první porážka doma v sezóně od Brna 15:12, kde asistovaly i kamery České televize. Dále
porážka v Přešticích 17:14, ale hlavně - v neděli jsme dovezli první a zároveň poslední 2 body
z venkovních hřišť. Vyhráli jsme v Příchovicích 17:15. V dalším zápase jsme doma porazili Litohlavy 18:13, ale vzápětí v neděli ostudně prohráli s Čakovicemi 7:9, kdy jsme za první poločas
vstřelili pouze 1 branku. V posledním domácím zápase jsme porazili Dobrušku 16:15 a v posledním dvojkole dvakrát prohráli o 1 branku, a to v Plzni-Újezdě 19:18 a v Nýřanech 16:15. Sezónu
jsme zakončili na pěkném 6. místě s 19 body a skóre 365:360. Vítězem celé 1. ligy se stalo družstvo
Plzně-Újezdu, které ve finále porazilo Krčín. V boji o bronzovou medaili vyhrálo 1. NH Brno nad
Nýřany. Do 2. ligy sestoupila mužstva Vítkovic a Litohlav. A ještě jedna zajímavost. Opět jsme
vyhráli tabulku návštěvnosti, naše domácí zápasy zhlédlo 2956 diváků, což je v průměru cca 286
diváků na jeden domácí zápas.
Nejen liga byla úspěšná. O dobrou reprezentaci národní házené, ale i obce Stará Ves n. O se
postaraly i mládežnické složky, které úspěšně reprezentovaly na závěrečných akcích pořádaných
Svazem národní házené.
Mladší žačky vedené Rostislavem Horklem ml., Alešem Dostalíkem a Blankou Hynečkovou
skončily v oblastní soutěži na 2. místě, čímž si zajistily účast na Poháru České republiky, který se
konal v Řevnicích. Naše děvčata jela poprvé na tak velkou akci, takže převážně sbírala zkušenosti
a hlavně poznala a viděla, jak se hraje v jiných koutech republiky. Po 3 porážkách s Plzní-Újezdem
4:10, s Opatovicemi 3:10 a Litvínovem 1:9 holky poprvé vyhrály, a to s Čakovicemi 2:1. Sice to
nebyla žádná velká přestřelka, ale berou se body, což bylo důležité. V dalším zápase porazily domácí Řevnice 8:5 a v závěrečném zápase remizovaly s Vracovem 7:7 a to jim stačilo na velice pěkné 4.
místo.
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O další úspěch se postaraly naše dorostenky vedené Jiřím a Evou Hynečkovými. Holky vyhrály
bez větších problémů svoji oblastní kategorii a postoupily na Mistrovství České republiky, které
se konalo v Dobrušce. Děvčata už jsou zvyklá na velké závěrečné turnaje, takže se dal čekat boj
o medaile. V prvním zápase dívky prohrály s Podlázkami 11:13, druhý zápas zvládly a porazily
v moravském derby Draken Brno 14:13. Pak přišly dvě porážky, a to od Přeštic 10:15 a domácí
Dobrušky 12:31. V posledním zápase děvčata porazila Raspenavu 20:17 a to znamenalo 3. místo,
tedy bronzovou medaili. Vyhrála domácí Dobruška před Přešticemi. Z individuálních ocenění byla
vyhodnocena Anežka Foltová jako třetí nejlepší střelkyně turnaje s 31 brankami.
Další postup na Mistrovství České republiky si vybojovaly starší žačky. Ty suverénně vyhrály
svou oblastní soutěž a rovněž se mohly těšit na Mistrovství ČR. To se odehrálo u nás ve Staré Vsi
před domácím početným diváckým zastoupením, které zavítalo na zápasy domácího týmu. Děvčata jsou už na mistrovství zvyklá, viz minulého roku stříbrná medaile v Litvínově - ovšem v kategorii
mladších žaček. Letos hrála o kategorii výš, což znamená spíše získávání zkušeností a hlavně konfrontaci s týmy, které jsou starší i o 3 roky. Ale hned první 2 zápasy dopadly dobře, když holky oba
vyhrály. V prvním vystoupení porazily Bakov 13:9 a v tom druhém Olbramovice 14:13. Pak přišly
3 porážky od týmů, které byly kvalitnější a hlavně zkušenější, kde již byl znát věkový rozdíl. Třetí
zápas prohrály s Příchovicemi 12:29, pak podlehly Krčínu 13:19 a v posledním zápase Litvínovu
8:15. V turnaji skončily na pěkném 4. místě se 4 body. V individuální hodnocení byla Alena Galásková vyhlášena třetí nejlepší brankářkou celého turnaje.
O poslední úspěch v mládežnických soutěžích se zasloužili starší žáci. Ti skončili v oblastní soutěži na 2. místě, což zajišťuje účast na Poháru České republiky. Ten se odehrál v západních Čechách
v Nýřanech. Kluci odjížděli s odhodláním co nejlépe uspět. Bohužel ještě před turnajem přišli o 2
hráče základní sestavy, což dost možná ovlivnilo jejich konečné umístění. První zápas na turnaji
prohráli s družstvem Krčína 16:23. V tom druhém porazili rivala s Brna v moravském derby 23:18.
Ve třetím zápase nestačili na pozdějšího vítěze z Řevnic 19:22. Pak přišla dvě vítězství, a to nad
domácími Nýřany 18:16 a nad Loukou u Litvínova 24:20. Své účinkování zakončili prohrou se
Všenicemi 13:17. V celkové tabulce skončili kluci na 4. místě s 6 body.
Ostatní družstva, která nepostoupila na žádnou závěrečnou akci, dopadla takto:
Mladší žáci – 3. místo v oblastním přeboru
Muži B – 6. místo v oblastním přeboru
Ženy – 1. místo v oblastním přeboru, ale vzdaly se účasti na kvalifikaci o 1. ligu žen
Po skončení těchto soutěží byly významné oslavy 105 let národní házené, které se konaly ve
Stupně. I tam měl zastoupení náš oddíl. V nominaci na utkání mužů Čechy – Morava se objevil
obránce Petr Chvostek. Další zastoupení měl oddíl při utkání dorostenek Čechy – Morava, kde
za Moravu hrály tyto naše hráčky: brankářka Eliška Vacková, obránkyně: Kristýna Tomečková
a Daniela Hofírková, útočnice Klára Hynečková a Anežka Foltová, trenérem mužstva Moravy byl
Jiří Hyneček.
V doprovodných akcích před hlavními zápasy se představili další naši hráčky a hráči, a to na
Superpoháru mládeže. Za výběr starších žáků severní Moravy hráli Jaroslav Matějček, Radim Sýkora, Pavel Onderka, Roman Šiller, trenérem výběru byl Oldřich Sýkora. Za výběr starších žaček hrály
Alena Galásková, Veronika Tomečková, Markéta Kolková, Veronika Vitekrová, Kateřina Hýlová
a trenérem družstva byl Roman Galásek. A to nejlepší samozřejmě na závěr. O největší úspěch se
postarali naši starší hoši nad 50 let, kteří dokázali svůj turnaj vyhrát, tedy skončili na 1. místě. Hráli
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v sestavě: Zdeněk Hýl, Dalibor Lednický, Oldřich Sýkora, Petr Franc, Aleš Novobilský, Zdeněk
Merta, Zdeněk Palička, Rostislav Horkel st., Tomáš Nusko, Pavel Hyneček, trenéři Jiří Chmelíček
a Milan Filipec.
To bylo v rychlost ohlédnutí za loňskou úspěšnou sezónou 2009/2010.
Do nového ročníku vstupujeme s cílem napodobit úspěchy z loňského ročníku. Přihlásili jsme
tato družstva: mladší žáky, mladší žačky, starší žáky, starší žačky, dorostence, ženy a samozřejmě
1. ligu mužů. U 1. ligy mužů je cíl jasný. Dostat do závěrečného play off. Od tohoto ročníku hrají
play off družstva na 1. – 8. místě, tedy klasicky čtvrtfinále, semifinále a finále. Od družstva žen se
čeká postup do kvalifikace žen, o kterou náš oddíl zažádal, abychom ji mohli pořádat. Výsledek se
dovíme cca v lednu příštího roku. No a od mládeže se čekají postupy na závěrečné akce mládeže,
tedy Pohár nebo Mistrovství ČR (mladší žačky, starší žačky, popřípadě i ostatní týmy).
Doufáme, že nás opět přijdete povzbudit a podívat se ve velkém množství na naše domácí
a popřípadě i venkovní zápasy.
Za výbor oddílu národní házené organizační pracovník Rostislav Horkem ml.

Oslavy 105 let národní házené
Ve dnech 22. až 27. 6. 2010 probíhaly ve Stupně a v okolí oslavy 105 let od založení národní
házené. Sportovní část probíhala formou turnajů ve všech kategoriích mezi jednotlivými oblastmi
republiky a tradičními mezizemskými zápasy Čechy - Morava. Stará Ves měla ve všech mládežnických kategoriích Severomoravské oblasti hojné zastoupení. Starší žáci nominovaní za severomoravskou oblast byli Pavel Onderka, Radim Sýkora, Roman Šiller, Jaroslav Matějček, Jan Straňánek,
vedoucím družstva byl Oldřich Sýkora.
Nominované starší žákyně v týmu Sm oblasti byly Veronika Vitekerová, Kateřina Hýlová, Alena
Galásková, Veronika Tomečková, Markéta Kolková a trenérka Renata Hýlová. Oba výběry vybojovaly 4. místo.
Za dorostenky bojovaly v týmu Sm oblasti Klára Hynečková, Eliška Vacková, Anežka Foltová,
Daniela Hofírková, Kristina Tomečková a trenéři dorostenek Eva a Jiří Hynečkovi. Výběr vybojoval
3. místo. Dorostenky také reprezentovaly Moravu v utkání Čechy - Morava juniorek.
V kategorii mužů byl v nominaci Moravy obránce Petr Chvostek.
Oslav se tradičně zúčastnily staroveské staré gardy. Vyhrály kategorii nad 50 let před SK Studénkou, MS Brnem a NH Řevnicemi.
L. Sýkorová, hospodářka TJ

Mistrovství ČR a Pohár ČR mládeže v národní házené
V červnu vyvrcholilo celoroční úsilí našich mladých házenkářů. Nejúspěšnější týmy se zúčastnily vrcholových turnajů mládeže a naše TJ byla před prázdninami pořadatelem MČR starších žaček
a PČR dorostenek. Naše dorostenky pod vedením Evy Hynečkové a Jiřího Hynečka a starší žačky
pod vedením Renáty Hýlové vyhrály oblastní přebor a postoupily do boje o titul mistra ČR. Mladší
žákyně pod vedením Rostislava Horkla a Aleše Dostalíka a starší žáci pod vedením Oldřicha Sýkory a Petra Straňánka se umístili na 2. místě a postoupili na Pohár ČR.
Největšího úspěchu dosáhlo družstvo dorostenek, které si přivezlo bronz z Mistrovství ČR
v Dobrušce (6 účastníků):
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1. Dobruška
10 b
2. Přeštice
8b
3. Stará Ves
4b
Pořadatelem MČR starších žaček byla naše TJ. V tropickém počasí vybojovaly mladé házenkářky
4. místo (6 účastníků):
1. TJ Příchovice
10 b
2. KNHCH Litvínov
8b
3.
Sokol Krčín
6b
4.
TJ Stará Ves
4b
PČR starších žáků se hrál na hřišti TJ DIOSS Nýřany (7 účastníků):
1
NH Řevnice
10 b
2
Sokol Krčín
7b
3
TJ Všenice
7b
4
TJ Stará Ves
6b
Nejlepším útočníkem byl vyhlášen Pavel Onderka, obránce Lukáš Lyčka obsadil 3. místo.
O PČR mladších žaček bojovalo naše družstvo v Řevnicích (7 účastníků):
1. Plzeň-Újezd
10 b
2. Opatovice
9b
3. Litvínov
9b
4. Stará Ves
5b
Blahopřejeme Všem sportovcům k úspěchu, děkujeme za dobrou reprezentaci TJ, přejeme všem, aby i
nadále nacházeli ve sportu uspokojení a těšíme se na další soutěže.
L. Sýkorová, hospodářka TJ

Zdravím všechny lidi dobré vůle
Je to už pět let, co mohu s vámi prožívat příběhy vašeho života. Služba kněze je darem pro lidi.
Tento dar jsem si nezískal sám. Byl mně dán, já ho přijal a jsem moc rád, že mohu vám sloužit. Těší
mě, když mohu slavit mši svatou, navštěvovat rodiny, různě se potkávat s vámi na naší vesnici.
Potěšila mě oslava pouti sv. Jana Křtitele. Mnohé z vás jsem viděl na poutní mši svaté a s mnohými odpoledne při prohlídce kostela, věže a fary. O prázdninách jsme podnikli tábor v Trnávce,
zvelebovali okolí fary a kostela. Na středisku mládeže zůstává o. Klement Rečlo, dvě holky a dva
kluci.
Co vám chceme nabídnout ve školním roce 2010-2011:
• Každou 1. neděli v měsíci bude při mši svaté slůvko pro děti předškolního a školního věku.
• Každý měsíc se scházejí starší bratři a sestry na faře k povykládání, modlitbě a vzdělání. Info
v pravidelných ohláškách.
• Na zámku v sobotu se scházejí 14:30 malé děti ke hrám, přátelství a tvorbě. Od 16 hod je spolčo pro mladé. Hlaste své děti - Aneta Hrabovská 604 565 742.
• Přes zimní večery pořádáme filmový klub na faře.
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Folklorní večer na zámku – soubor Tautanga (Velikonoční ostrovy)

Hasičská soutěž „O pohár obce“ – starosta předává vítězům pohár
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Jiří Lábus při besedě na zámku

Zastupitelstvo obce se zástupci spřátelené obce Lipowa - Polsko
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Ondřejnice – náprava po povodních

Zasedání zastupitelstva obce – šatny TJ
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Z tábora skupiny Kondor

Mladá Ondřejnica v pořadu „Od jara ež do zimy“
– XII. Sochovy slavnosti v Lhotce pod Ondřejníkem

Cyklistické „Kritérium nad zámkem“
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• Setkání rodin při dobrém slově, čaji a modlitbě. Organizuje o. Kamil (731625717) a Lenka
Foltová
• 26. 9. – poděkování za úrodu: od 9:45 průvod traktorů od Hrota, setkání před farou, požehnání a poté průvod do kostela. Při mši poděkování za úrodu. Poté posezení se zemědělci na faře.
• Výuka náboženství začne třetí týden v září. Přihlášky ve škole, v kostele a odevzdejte na faře.
• V neděli 31. října v 14.30 hod. bude v kostele koncert skupiny Paprsků. Jedná se o mladou
skupinu, hrají na kytarové a smyčcové nástroje, koncert doprovázejí mluveným slovem a svědectvím.
• Nebojte se zastavit na dobré slovo, přijít pro radu ve věcech života, víry, či zařízení pohřbu,
svateb a dalších věcí důležitých pro život člověka.
• Na faře měníme okna. Prosím nelekněte se, snad se vám budou líbit a poslouží na další časy.
Přeji a modlím se za vás za všechny. Ať vám Bůh žehná, O. Kamil – místní farář

I mrkev léčí
Tato kořenová zelenina patří k nejzdravějším druhům zeleniny. Je doslova zásobárnou cenných
látek a přispívá k řešení řady zdravotních potíží. Mrkem je zdrojem beta-karotenu, který je jedním
z nejvíce probádaných antioxidantů, což je zbraň našeho organizmu proti chorobám, od malých
infekcí, až po rakovinu.
Zdá se neuvěřitelné, že obyčejná mrkev dokáže eliminovat zejména rakovinu plic. Obsahuje
účinné látky, a sníme-li ji alespoň 2x týdně, snížíme tímto pravděpodobnost vzniku rakoviny až o
60 %. Výzkumy potvrdily opodstatnění lidového použití mrkve jako léku, který chrání před cévními a srdečními nemocemi. Povzbuzuje chuť k jídlu, ulevuje při střevních infekcích, žaludečních
vředech a hemeroidech. Jedno- až dvoudenní půst s mrkvovou šťávou je vynikající detoxikační
kúra pro játra.
Mrkev pomáhá zabraňovat vzniku ledvinových kamenů, zklidňuje zánět močového měchýře
a ulevuje při dně. Pomáhá i při onemocnění dýchacích cest, neboť uvolňuje hlen při kašli, bronchitidě a astmatu. Jedním z nejrozšířenějších lidových prostředků při těchto obtížích je užívání čerstvé
mrkvové šťávy s medem. Pravidelná konzumace mrkve prospívá zraku a chrání před šeroslepostí.
Má i pozitivní vliv na kvalitu naší pleti.
Mrkev může obsahovat dusičnany, ale těch se můžeme zbavit, když odkrojíme horní část a mrkev
oškrábeme, tím ji zbavíme zbytků nežádoucích látek. Beta-karoten je rozpustný pouze v tucích. Při
tepelném zpracování ji dusíme v malém množství tuku. Při tepelném zpracování se uvolní více
beta-karotenu, než za syrova. Vaříme-li ji v páře, udrží si až 45 % vitamínu C, oproti 25 % při vaření
ve vodě. Mrkev solíme až na konci vaření, aby neztratila chuť a barvu. Při přípravě masa na čínský
způsob můžeme mrkev přidat ve formě nudliček a koleček.
Z mrkve za syrova nastrouhané můžeme rovněž připravit výborné saláty. Můžeme je doplnit
ovocem jako je kiwi, jablko, banán, mandarinka a ananas spolu s pomerančovou nebo citrónovou šťávou. Pikantní mrkvový salát připravíme z čerstvě nastrouhaného křenu, doplníme olejem
a citrónovou šťávou, přidáme trošku soli a špetku cukru.
Jaroslav Folta
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Z obecní matriky:
Naši noví občánci:
Václav Palička
- rodiče Václav Palička a Renáta roz. Kubicová
Kristýna Maluchová
- rodiče Petr Malucha a Irena roz. Kubínková
Dita Zimová
- matka Darja Čechovská
Markéta Marejková
- rodiče René Marejka a Petra roz. Benbenková
K narození děťátka blahopřejeme.
Své významné životní jubileum oslaví naši občané:
Čestmír Kolek
- 80 let
Ludmila Novobilská
- 80 let
Václav Kratochvíl
- 80 let
Václav Novobilský
- 80 let
Břetislav Růža
- 80 let
Našim jubilantům přejeme nejen pevné zdraví, ale i hodně štěstí a rodinné pohody.
V uplynulém období nás opustili tito naši občané:
František Šeděnka
- ročník 1940
Vojtěch Rumián
- ročník 1930
Zdeněk Holaň
- ročník 1940
Alena Novobílská
- ročník 1923
Danuše Polášková
- ročník 1937
Anna Lyčková
- ročník 1925

Akce TJ
26. 9. 2010

I.liga Svinov

11,00 hodin

Hřiště TJ

TJ Stará Ves

2. 10. 2010

I.liga Čakovice

16,00 hodin

Hřiště TJ

TJ Stará Ves

3.10. 2010

I.liga Plzeň-Újezd

11,00 hodin

Hřiště TJ

TJ Stará Ves

16. 10. 2010

I.liga Přeštice

16,00 hodin

Hřiště TJ

TJ Stará Ves

17. 10. 2010

I.liga Nýřany

11,00 hodin

Hřiště TJ

TJ Stará Ves

24.10. 2010

I.liga Krčín

11,00 hodin

Hřiště TJ

TJ Stará Ves

27. 11. 2010

Turnaj žactva NH

8,00 hodin

Hala TJ

TJ Stará Ves

28. 11. 2010

Turnaj žactva NH

8,00 hodin

Hala TJ

TJ Stará Ves

Turnaj Starých gard

8,00 hodin

Hala TJ

TJ Stará Ves

5. 12. 2010
11. 12. 2010

Zábava Rezon

19,00 hodin

Hala TJ

TJ Stará Ves

18. 12. 2010

Borovička cup

8.00 hodin

Hala TJ

TJ Stará Ves

26. 12. 2010

Pouliční turnaj

8,00 hodin

Hala TJ

TJ Stará Ves

27. 12. 2010

Turnaj ve stolním tenisu

8,00 hodin

Hala TJ

TJ Stará Ves
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Pozvánky:
ZO ČSCH Stará Ves nad Ondřejnicí
pořádá ve dnech 9. -10. října 2010

Místní výstavu drobného zvířectva
v bývalém vojenském areálu.
Otevřeno sobota: od 8.00 do 18.00 hodin
neděle: od 8.00 do 14.00 hodin
Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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Opět tančíme!!!
Amatérský taneční klub „Maki a Kači“ letos zahájil své tréninky
již v pondělí 6. 9. 2010, kdy se konal nábor dětí. Taneční klub se věnuje hlavně
stylům disco a street dance. Tréninky probíhají každé pondělí od 17 do 18:30 hod.
(1.–5. třída) a od 18:30 do 20:00 hod. (6.–9. třída) na malém sále TJ Stará Ves pod
vedením Markéty Duží a Kateřiny Korpasové. Stále se nabírají noví zájemci, takže
kdo má chuť tančit a vystupovat třeba i na veřejnosti, ať se přidá.
Více informací naleznete na www.tanecnikrouzek.blog.cz

Zveme vás do Domu zahrádkářů na

VÝSTAVU OVOCE A ZELENINY
V neděli 26. září 2010 od 9 do 17 hodin
Srdečně zve ZO Českého svazu zahrádkářů ve Staré Vsi
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Stavební zpravodaj č. 1/2010
Kanalizace v obci:
Problematikou budování kanalizace se zabývaly příspěvky v předešlých číslech Staroveského
zpravodaje, Stavebního zpravodaje, aktuální stav přinášejí měsíční zprávy zveřejňované na webových stránkách obce. Přesto není na škodu stručně zrekapitulovat některá základní fakta.

Proč vlastně jakási kanalizace, vždyť to tak bylo dobré! A vůbec – musím se připojovat, když budu platit za vodu dvojnásobek?
Obce o velikosti nad 2 000 obyvatel jsou podle zákona povinny nejpozději do 31. prosince
2010 zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod. Dále platí, že každý majitel nemovitosti,
který vypouští odpadní vody do vodního toku, příkopy, trativodu apod., musí požádat příslušný
vodoprávní úřad o vydání povolení k vypouštění odpadních vod. Pokud nemá možnost napojit se
na veřejnou kanalizaci ukončenou ČOV, musí nahradit septik (žumpu s přepadem) vodotěsnou
bezodtokovou jímkou nebo vybudovat domovní ČOV. V opačném případě mu může být uložena
pokuta od 5 do 50 tis. Kč. Mimo to je obec povinna při překročení limitů znečištění vody na odtoku
z veřejné kanalizace do recipientu (řeky) povinna platit poplatek za znečištění. Obec může rozpočítat tyto náklady mezi občany, kterých se to týká. A nakonec – kdo nechce žít v čistém životním
prostředí bez páchnoucích stok místo čisté řeky?

Kdo to zaplatí?
Obrovská částka 91.160.518,- Kč, což je cena pouze za stavební práce k vybudování hlavní kanalizační sítě, bude uhrazena z prostředků Evropské unie, státní dotace, dotace Krajského úřadu MSK
a z „malé“ části (asi 10 %) z prostředků obce. Platby obce budou rozloženy do dlouhého časového
období 10 let. Vybudování domovních přípojek si budou hradit majitelé rodinných domků, cena
bude závislá hlavně na délce přípojky (tj. množství materiálu a rozsahu výkopových prací, které je
možno provést i svépomocí).

Kolik mě ta přípojka bude stát?
Bude záviset na technickém řešení, hlavně na délce trasy. Důležitý bude rozdíl, jestli si majitel
provede výkop svépomocí nebo s využitím vybrané firmy. Ceny firem se pohybují podle hloubky
v rozmezí 200-300 Kč/metr. K tomu je třeba přičíst cenu práce instalatéra (pověřené firmy) a délku
potrubí (cena asi 100 Kč na běžný metr, snahou obce bude zajistit nákup s využitím množstevní
slevy a s následným odprodejem zájemcům).

Jak dlouho ta hrůza ještě bude trvat?
Stavba byla zahájena v prvních měsících roku 2010 a délka výstavby je smluvně stanovena na 12
měsíců od předání staveniště. Firma Strabag dokončí svou práci na asi 12 km stok do počátku roku
2011. Poté musí ovšem následovat budování domovních přípojek ke všem rodinným domům (těch
bude přes 370), zahrnutým k 1. etapě výstavby kanalizace.

A co ty rozmlácené cesty?
V ceně prací firmy Strabag je i oprava místních komunikací, a to podle rozsahu jejich poškoze-
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ní. Tam, kde je to možné, bude opraven pouze vyfrézovaný pás (např. už opravený pás na ulici D.
Růži, ulici Krmelínské apod.), v místech se silnějším poškozením (např. ve velké části Dukly, podél
řeky apod.) bude položen nový asfaltový povrch. Opravy budou prováděny postupně s ohledem na
postup prací, technologické lhůty a důležitost komunikací. Celkově by měl být konečný stav obecních cest, narušený v minulosti kopáním plynu a telefonů, podstatně lepší než před budováním
kanalizace.

Hlídá ty stavbaře vůbec někdo?
Povinnou a velmi potřebnou součástí takto komplikovaných stavebních prací je tým lidí, kteří
dohlížejí na postup výstavby a řeší vzniklé problémy (je třeba připomenout, že se jich vyskytlo
až nečekaně hodně – nevybuchlá munice, sesuvné území, nezaznačené sítě). Patří k nim autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technický dozor, otázky účtování
a financování evropských fondů obstarává dotační management. Do rozhodování zasahuje starosta
obce a obcí pověřený pracovník.

Kdo mi poradí?
Provozní záležitosti a problémy, které jsou téměř na denním pořádku, řeší pověřený pracovník
obce, pan Jiří Novobilský (tel. 725 168 484), jeho prostřednictvím se mohou občané obracet také
na vedení stavebních prací.

Co mám dělat, když mi vznikla škoda?
Za škody vzniklé při pracovní činnosti zodpovídá stavební firma, která má povinnost uvést
staveniště po ukončení prací do původního stavu. Pokud došlo ke škodě, je třeba oslovit řídící
pracovníky firmy, nejlépe prostřednictvím obcí pověřeného pracovníka, konkretizovat či doložit
způsobenou škodu a dohodnout se na jejím vyřešení.

Informace o průběhu stavby
Současná výstavba splaškové kanalizace v obci probíhá za poměrně značného omezování normálního chodu obce a zvláště dopravní obslužnosti jednotlivých ulic. Nutno přiznat, že přesto je
možno pozorovat na občanech v místech intenzivní stavební činnosti maximální míru shovívavosti
a pochopení. Negativní přístupy a neochota pochopit nutná dočasná omezení jsou opravdovými
výjimkami. Tento přístup je nutno ocenit a už předem, před dalším postupem prací, kladně zhodnotit a občanům poděkovat.
V současné době probíhá hlavně výkop liniových tras kanalizačních stok při současném osazování šachtic kanalizačních potrubí a tam, kde to situace dovolí a okolnosti umožní, i vlastní
osazení kontrolní šachtice podle přání majitele domu. Zároveň se provádí i zásyp kanalizačního
umělohmotného potrubí. Protože se při výkopových pracích jedná o velký rozsah přemístěných
objemů výkopu a následných zásypů za použití těžkých stavebních strojů, musí zhotovitel postupovat v komunikacích a ulicích tak, aby průjezdnost omezoval na co nejkratší dobu (zpravidla od 8,00
do 16,00 hod.). Jindy je výjezd od domů a garáží na jednu nebo druhou stranu ulice umožňován!
Dále je nutno zmínit poměrně časté případy, kdy při dosahování nutné hloubky výkopu pro
potrubí (minimálně 2 m, průměrně 2,5 m, ale místy v některých úsecích i více než 5 m) nastává
situace, že ve výkopech v píscích, štěrkových vrstvách, často tekutých píscích i náplavech v blízkosti řeky dochází k sesuvu mnohdy v celé šířce vozovky nebo ulice. I v těchto případech žádáme
občany o shovívavost. Vozovky a ulice se budou postupně opravovat a v případech výše uvedených
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se budou pokládat nové koberce (ne však vždy a všude). Toto je však podmíněno provedením
souvisejících prací, a to dokončením napojení přípojek, kamerovou zkouškou potrubí, tlakovou
zkouškou atd.
Pokud není možno z různých důvodů provést domovní odbočky ihned s postupem výkopu,
budou se firmy provádějící realizaci postupně k jednotlivým domům vracet. Poté provedou instalaci přípojkové kanalizační šachtice v místě, které bylo předem prokonzultováno a na situačním
snímku patřičného popisného čísla majitelem odsouhlaseno. Ve výjimečných, řádně odůvodněných případech je přesto možné provést změnu umístění za předpokladu, že odbočný kus, případně šachtice s odbočkou, již nebyla instalována a zasypána. Tato změna však může být provedena
pouze po dohodě s p. Jiřím Novobilským, výjimečně s Ing. Černíkem. Separátní dohody majitelů
nemovitostí s pracovníky stavebních firem nejsou možné. Tito pracovníci mají příkaz nerespektovat přání jiných osob.

Postup prací
Pořadí ulic (v současnosti výkopy hotovy nebo rozpracovány): Proskovická, Zákostelí, K Pekárně,
Nad Školou, Zámecká, Dukelská, Veselá, Hluboká, Krmelínská, Na Drahách, Na Štěpnici, Dušana
Růži, Na Závodí, U Vody, Ve Vrbí, Mlýnská, U Jezu, Dolní, Horní.
Příprava k výkopům (od září 2010): Ke Kapli, Panský důl, K Černému lesu.
Zásady budování kanalizace:
1. Veškerá voda splašková (z kuchyně, koupelen, prádelen…) patří do nové kanalizace.
2. WC se napojuje přímo do kanalizace, tedy mimo septik, žumpu nebo čističku odpadních vod.
3. Potrubí napojené od domu na kontrolní šachtici bude provedeno v umělé hmotě s průměrem
max. 150 mm.
4. Přípojky lze připravovat už letos jako tzv. suchovody (od hlavního potrubí po RD), po zprovoznění stoky se propojí a protokolárně předají.
Do nové kanalizace nesmí být napojeny:
1. Svody dešťové vody ze střech (okapy)
2. Betonové a dlážděné plochy před domem, garáží, okapy hospodářských budov, posezení, altány
3. Žlaby a uliční vpustě z komunikací
4. Přepady ze studní
Výše uvedené případy (body 1-4) zůstanou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci, která musí
být zachována.
Ing. D. Dvořák, Mgr. J. Chvostek, J. Novobilský

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.
Realizace stavby probíhá již celý kalendářní rok – zahájena byla v červenci 2009 a v jejím průběhu byli její zhotovitelé podrobeni mnoha zkouškám. Ať již to byly nástrahy v podobě nevybuchlé
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munice v loňském roce, zjištění sesuvného území, ohrožujícího průtočnost vodního toku na území
CHKO, tak hlavně letošní povodně v květnu a červnu, které prověřily účelnost protipovodňové
akce. Zvýšený průtok v průběhu povodně nově vytvarované koryto toku již převedlo zastavěným
územím obce, byť za cenu ztrát na stavebních pracích, kdy mnohé, již dokončené etapy výstavby
bylo nutné obnovit. Po stabilizaci svahů vegetačním opevněním – ohumusováním a osetím travním semenem – bude koryto vodního toku i v tomto ohledu bezpečné.
V současné době stavba probíhá v koordinaci se stavbou kanalizace obce, kdy je nutná vzájemná
spolupráce, zejména v územních a časových nárocích obou staveb.
Stavba úpravy toku probíhá dle schválené projektové dokumentace a časového harmonogramu
prací. Dokončují se práce na břehovém opevnění toku, probíhá výstavba gabionových zdí a navazujících hrází a průběžně se realizují úpravy terénu a betonáž ochranných zídek, souběžných
s místními komunikacemi podél vodního toku.
Plánované zrušení mostu v km 3,745 (u hasičské zbrojnice) bylo odsunuto na měsíc květen roku
2011. Dokončení celé stavby je plánováno v létě 2011.
V Ostravě, 30. 8. 2010
Ing. Musilová, investiční odbor Povodí Odry, s. p.

Čištění komínů
V posledních týdnech se – v návaznosti na nadcházející topnou sezónu - množí dotazy občanů se společným jmenovatelem: komíny. Problematiku čištění komínů v současné době řeší
vyhláška MV č. 111/1981 Sb., která ovšem bude od 1. ledna 2011 nahrazena novým nařízením vlády ČR z 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti. Ve zkratce: z nového nařízení pro běžné komíny a kotle v rodinném domku vyplývá následující - kontrola komína se má
provádět 1x ročně (odborně způsobilou osobou - kominík), čištění 3x ročně (je možno i svépomocí). Zmatky v obci do jisté míry způsobila i skutečnost, že po odchodu p. Kvity do důchodu nastala na tomto postu změna. Nově vykonává uvedenou odbornou činnost kominík pan
Josef Papřok, Frýdek, Lískovecká 223, tel. 728 073 808. Kominické práce se budou provádět 1x
ročně pro celou obec, termín bude sdělen dopředu na Obecní úřad ve Staré Vsi. Pak je možno na objednávku provádět vymetání, kontrolu plynových komínů, revize, kolaudace apod.
Cena: vymetání jednorázové 150,- až 200,- Kč
kontrola plynových komínů je 1x ročně - cena 160,- Kč
Obě závazné normy (NV ČR i vyhlášku MV ČR) si můžete prostudovat na webových stránkách
obce www.staraves.cz v části Aktuality.
V. Tyleček, J. Papřok

Jak jsme na tom s dotacemi?
Kdy jindy, když ne teď? Takto by mohla znít otázka, která ve volném překladu pojmenovává
problém, jak a odkud získat finanční prostředky na zvelebení obce. Evropské (a z menší části krajské) zdroje jsou zatím poměrně štědré, ale tento stav se v následujících 2 letech bude postupně
měnit k horšímu až do doby, kdy evropské toky peněz definitivně „vyschnou“. Jako jednu z priorit
si proto vedení obce pro současnou dobu stanovilo získávání dotačních prostředků, a to i za cenu
přiměřeného zadlužení obce. Matematika je v tomto bodu jasná – spoluúčast obce na těchto akcích
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dosahuje částky kolem 15 % celkových nákladů. Zbývající částky dostává obec „darem“, i když za
cenu hromady formulářů, pravidel, předpisů a kontrol. Na dotace není právní nárok, a tak - pokud
je nám přiznána - znamená to, že máme v konkurenci ostatních žadatelů zajímavý, životaschopný
a kvalitně připravený projekt, o kterém si poskytovatel myslí, že do něj vložené peníze jsou investovány účelně.

Akce dokončené v tomto roce:
¾ Chodníkové těleso k Proskovicím a hřbitovu
¾ TJ – rekonstrukce malého sálu

Schválené, probíhající:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Restaurátorské práce na zámku ve Staré Vsi n. O. (MSK)
Podpora turistiky v MSK (MSK)
Chceme se lépe poznat (program příhraniční spolupráce SR – ČR)
Odkanalizování obce Staré Vsi n. O. (SFŽP, MSK)
Volnočasový areál Košatka (ROP)
Cyklostezka Stará Ves – Brušperk (ROP)
Peníze do škol (MŠMT – projekt ZŠ)

Podané, v hodnocení:
¾ Ozelenění obce (SFŽP)
¾ Sanace sesuvného území (SFŽP)

Připravované, rozpracované:
¾ Sběrný dvůr (SFŽP)
¾ Moderní škola (ROP)

Zamítnuté:
Dětské hřiště Ondřejníček (Nadace ČEZ), publikace Zámek, kostel a fara ve Staré Vsi n. O.
(MSK), Rekonstrukce veřejného osvětlení (Leader), Oranžová dílna, Učíme moderně - učebna F,
Ch (Nadace ČEZ)
Mgr. J. Chvostek

Vydává Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v nákladu 850 kusů. 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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Střední škola zemědělská a lesnická,
Frýdek-Místek,
příspěvková organizace
Na Hrázi 1449, 738 02 Frýdek-Místek
Nabídka studijních a učebních oborů:
Studijní obory: čtyřleté s maturitou
² Agropodnikání
² Mechanizace a služby
Učební obory: tříleté s výučním listem
zemědělské
² Zahradník
² Zemědělec- farmář
lesnické
² Lesní mechanizátor
technické
² Podkovář a zemědělský kovář

² Opravář zemědělských strojů

Obory jsou doplněny dalšími kvalifikacemi, například řidičské průkazy sk. B, T, C, svářečské kurzy, zbrojní průkaz, motorová pila, hydraulická ruka, sklízecí mlátička, LKT, UKT a další specializace.
Nástavbové denní studium: dvouleté s maturitou
² Podnikání
Dny otevřených dveří: 10. 11. 2010, 8. 12. 2010, 12. 1. 2011
(vždy do 16.30 hod.)
Osobní návštěvy po telefonní dohodě.
Od 1. 1. 2011 je změna názvu školy na Střední odborná škola.
Získaná kvaliﬁkace ve škole = jistota uplatnění v životě.
Bližší informace na: tel.: 558 432 525, e-mail: sekretariat@sszfm.cz
http: www.sszfm.cz
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Prezentace Staré Vsi na obecních slavnostech v Lipowe.
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Montáže antén ! Pozor, nová firma
- rekonstrukce anténních systémů
- dodávky a montáže satelitních
systémů, včetně systémů na více
družic a více TV přijímačů
- doplňování a rozšiřování satelitních systémů
- digitalizace televizního příjmu
- odrušování televizního příjmu
- televizní a satelitní rozvody
- výstavba anténních stožárů

Tomáš Kožušník
– tel.: 774 540 148

Mandlovna
„U LIŠKY“
Provádím praní
a mandlování ložního
a bílého prádla.
Nabízím také pro soukromé osoby v omezené míře
praní a žehlení osobního
prádla a ruční žehlení košil.
Informace

na tel.: 604

621 533

pro Starou Ves a okolí !
Provádíme čištění
interiérů aut
(osobní, dodávky, nákladní, tahače) v domácnosti i
ﬁrmách mokrou metodou
přístrojem Kärcher.
Jsme plátci DPH.

Vše provádíme přímo u vás
po domluvě
na tel.: 603 202 499,
774 175 225

Hledáme k pronájmu
ve Staré Vsi n/O nebo
Brušperku pozemek
1000–2000 m2 (orná
půda, louka) nebo starší
nevyužitý RD či stodolu s větším pozemkem
k zemědělské činnosti.
Děkuji.
Kontakt: 777 740 740
Stará Ves n. O.
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Dům číslo popisné 5 v Košatce

Naše úspěšné mladé chovatelky
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