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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
tento zpravodaj vychází krátce před komunálními volbami, které se konají 5. a 6. října
2018, a tak je ten správný čas k malému ohlédnutí.
To co se událo, bude v kostce připomenuto
na jiném místě zpravodaje. Myslím však, že
úvodní článek je nejvhodnější místo k poděkování. K poděkování všem zastupitelům obce
Stará Ves nad Ondřejnicí a Košatky, kteří reprezentovali 4 různé volební subjekty a přes různé
názory se dokázali shodnout vždy na tom, co je
pro naši obec to nejprospěšnější. Proto můžeme
realizovat nákladné projekty, které „musíme
udělat“, ale i ty menší, které „jsou pro radost“,
a ještě nám zbyly v rozpočtu peníze třeba na
nový most. Tak tedy děkuji za odvedenou práci
pro obec všem zastupitelům, kteří již z různých
důvodů nekandidují. Děkuji také těm, kteří
jdou z kůží na trh a budou se znovu ucházet
o zvolení. Všichni totiž věnovali svoji práci
pro to, abychom si mohli říci, že Stará Ves nad

Zahájení školního roku

Ondřejnicí včetně Košatky je sebevědomá obec
a dobré místo pro žití. Bylo mi ctí a potěšením
vést tento kolektiv.
Vážení občané, věřím, že v nadcházejících
volbách vyberete stejně kvalitní tým, který
naváže na dobrou práci svých předchůdců.
K tomu Vám přeji šťastnou ruku ve volbách 2018.
Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Ohlédnutí za volebním obdobím 2014–2018
Čtyři roky uběhly jako voda. Prožili jsme
období zlepšené ekonomické situace v celé
naší zemi, což se projevilo na stabilizaci našich
obecních příjmů a z obecního rozpočtu se nám
podařilo i něco našetřit do budoucnosti.

veny byly cesty Vojenská (Košatka) a obecní
část cesty Březiny, jejíž pokračování opravilo
jako vlastník Statutární město Ostrava. Dále
jsme opravili smuteční obřadní síň, chodníky
a veřejné osvětlení na hřbitově. Realizovala se
montáž nového bezdrátového rozhlasu. Pro zvýšení soběstačnosti v údržbě obce jsme zakoupili
nový traktor. Nejvýznamnější z mého pohledu
byla rekonstrukce Hasičárny, včetně instalace
výtahu, který se těší oblibě zejména u našich
starších spoluobčanů. Jako součást těchto akcí
vnímám i podporu zahrádkářů, kteří vyměnili okna a opravili sociální zařízení v Domě
zahrádkářů. Účelová dotace byla poskytnuta
Tělovýchovné jednotě Stará Ves na stavbu tribuny na házenkářském hřišti. Římskokatolické
farnosti byl poskytnut příspěvek na dofinancování opravy zdi u kostela.

V roce 2013 skončilo jedno plánovací období
evropských dotací. Kdo si myslel, že období
následující začne hned, spletl se. První finance
z nových programů začínají být poskytovány
až letos… Proto jsme se zaměřili na přípravu
nových projektů, které se teprve budou realizovat. Byrokracie a zdlouhavost řízení je čím
dál horší. V oblasti občanské vybavenosti jsme
zateplili starou budovu školy, postavili lávku
u Stabravy, lávku na ulici K Mostu, vyasfaltovali jsme cyklostezku do Petřvaldu, dokončili
chodníky na Petřvaldské, Proskovické, podařilo
se vyřešit autobusovou zastávku na Hůře. Opra3
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V oblasti životního prostředí se nám podařilo zachovat výši poplatku za likvidaci odpadu
v nezměněné výši, naopak jsme zájemcům
s pomocí evropských fondů zajistili zdarma
kompostéry. S pomocí Nadace ČEZ jsme vysadili nová stromořadí a snažíme se udržovat
a rozšiřovat další zeleň v obci.

Čtyři roky je krátká doba, a tak spousta
projektů je buď připravena k realizaci, nebo
budou mít brzy stavební povolení. Namátkou
vyjmenuji projekty směřující k rozvoji školských
zařízení: Zateplení a výměna oken nové budovy
školy, rekonstrukce kotelny, stavba nového
školního hřiště, multifunkční jazyková učebna.

V oblasti školství nastala významná změna.
Došlo k výměně na pozici ředitele školy. Po
takřka 29 letech ve funkci odešel do důchodu
Mgr. Pavel Plečka. Novou ředitelkou obecní
příspěvkové organizace se stala Mgr. Yveta
Kunzová.

A 2. etapa kanalizace? Předpokládám, že
bude brzy vydáno stavební povolení, neboť
dotaci ve výši cca 60 mil. Kč již máme přislíbenou.
Nejvíce se vlečou povolení a projektové
přípravy na chodníky v Košatce (Lubinský most
- restaurace Odra), chodník na ulici Brušperské
a cyklostezka Stará Ves – Košatka, ale věřím, že
se i tam všechna úskalí podaří překonat.

Kultura je v naší obci tradičně na velmi
vysoké úrovní, a tak možná nepřekvapí, že se
těchto akcí, jejichž vyvrcholením byly oslavy
750 let založení obce, zúčastnilo za 4 uplynulé
roky několik tisícovek lidí.

Určitě jsem nepostihl všechna témata, ale
věřte, že tak, jak je krátká doba čtyřletého volebního období, tak se všechno nedá postihnout
v prostoru, který mi byl dán. Ostatně: co bylo
- bylo, je třeba se dívat dopředu a s potřebami
naší obce si musíme umět v budoucnu poradit.

Jeden z nejvýznamnějších projektů začal
v roce 2018. Oprava zámku se dlouho připravovala a přes drobné potíže v průběhu výstavby by
se mělo vše do obecních slavností 2019 stihnout.
V nových rekonstruovaných prostorách pak
bude mimo jiné umístěna knihovna.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce 2014‒2018
(ve funkci od roku 1998)

Rekonstrukce mostu přes Ondřejnici na Horním konci
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Zpravodajství ze zámku
ZO schválilo nákup drobných pozemků na
ulici Hynečkova a Na Štěpnici.

RO schválila uzavření budoucí smlouvy
darovací s MS krajem, Ostrava, o přijetí
pozemků k akci „Chodníky Košatka n. O.“

ZO schválilo sazebník vyplácení příspěvku
na úpravu zevnějšku při veřejných občanských obřadech.

RO schválila smlouvu o převodu internetové
domény od f. UNIBASE Consulting s.r.o.,
Ostrava, obci Stará Ves n. O. (cena 80.000 Kč).

RO schválila smlouvu na zajištění provozu
automatického měřícího výstražného systému (preventivní protipovodňové opatření)
na objektu SR Krmelín s firmou KOCMAN
envimonitoring, s.r.o., Brno, cena 6.890 Kč
bez DPH.

RO vzala na vědomí přidělení dotace z OPŽP
2014-2020 na projekt „Stará Ves n. O. – odkanalizování obce, II. etapa“.
RO schválila Řád veřejného pohřebiště obce
Stará Ves n. O. a Ceník pro veřejné pohřebiště (nájem hrobových míst a spojených
služeb).

RO schválila prominutí nájmu za využití KD
Odra pro myslivecký spolek Soutok Košatka
ve dnech 12. 5. a 6. 10. 2018.

RO schválila smlouvu s f. BBF GROUP s.r.o.,
Ostrava, k podání žádosti na multifunkční
jazykovou laboratoř ZŠ Stará Ves n. O.

RO schválila sazebník příspěvku na úpravu
zevnějšku pro matrikářky při veřejných
občanských obřadech.

RO schválila smlouvu na zpracování PD
pro stavbu „Odkanalizování obce Stará Ves
n. O. – ul. Slunečná“ - s f. KONEKO, spol.
s r.o., Ostrava, cena 445.000 Kč bez DPH.

RO schválila nabídku fy Jan Slabý, Brušperk
na opravu chodníku před restauraci Odra
v Košatce za cenu 60.350 Kč bez DPH.
RO schválila uzavření pojistné smlouvy na
pojištění majetku a odpovědnosti pro Obec
Stará Ves n. O. s firmou Allianz pojišťovna,
a.s., Praha 8.

ZO vzalo na vědomí důvodovou zprávu
a vyhodnocení návrhu Zprávy o uplatňování
Územního plánu Stará Ves n. O. a rozhodlo
o pořízení Změny č. 1 ÚP Stará Ves n. O.
zkráceným postupem.

RO schválila podání žádosti o grant z IROP,
Výzvy č. 24, k projektu Vybudování multimediální jazykové laboratoře ZŠ Stará Ves n. O.

ZO schválilo odkup pozemku komunikace
„Delfínka“ - ul. Slunečná pro plánovanou
3. etapu výstavby kanalizace.

RO schválila žádosti o příspěvek z rozpočtu
obce na podporu celoroční činnosti místních
spolků a organizací pro rok 2018.

RO schválila přidělení volných obecních
bytů.

RO schválila přijetí daru - radiostanic od
HZS MSK.

RO schvá li la ná kup sněhové rad lice
(148.400 Kč) a předního tříbodového závěsu
(147.300 Kč, ceny bez DPH) od f. BV-Technika, a.s., O.-Polanka.

RO vzala na vědomí informaci o výsledku
VŘ na zajištění dopravní obslužnosti v MS
kraji (oblast Novojičínsko-východ), kde byl
vybrán dopravce ČSAD Vsetín a.s.

RO schválila povolení výjimky z nejvyššího
počtu žáků na 2. stupni ZŠ Stará Ves n. O. ve
třídě o 4 žáky a navýšení kapacity mateřské
školy na 93 dětí.

RO schválila uzavření smlouvy s f. DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r.o., Ostrava, na zpracování PD stavby „Chodníky
Košatka“ (282.505 Kč vč. DPH).

Mgr. Jaromír Chvostek
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Co je nového na zámku?

Stavba zámecké báně

Kdo delší čas nenavštívil obecní úřad nebo
centrum obce, nestačí se divit, co se odehrává
kolem zámku, natož v jeho interiéru. A jelikož
není z bezpečnostních důvodů příliš šancí
dostat se dovnitř, pojďme se alespoň stručně
seznámit s momentálním stavem rekonstrukce
za více než tří desítky milionů korun. Celá akce
dostala název Zámek ve Staré Vsi n. O. – stavební úpravy II. a na jejím financování se podílí
Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím
Integrovaného regionálního operačního programu částkou 29.292.592,50 Kč.

Co už vlastně máme za sebou?
Kladiva a sekáče se v prvních měsících
roku 2018 zakously do omítek, podlah a stropů
celého 2. NP. A hned na první pohled bylo
patrné, že nás budou čekat mnohá překvapení.
Pod omítkou se totiž začaly objevovat dosud
netušené věci… K těm méně příjemným objevům se zařadilo odkrytí prasklin ve zdivu, které
si vyžádaly nepředvídatelný zásah: odborníci
museli zdi ukotvit ocelovými táhly. Přivolaní
odborníci-památkáři současně začali pečlivě
zkoumat a dokumentovat zazděné cihlové
překlady, výklenky ve zdech, niky s původní
výmalbou, zazděné dveřní otvory nebo zbytky
pravděpodobně původní cihlové podlahy
v rohu bývalé jídelny, tedy místnosti s trámovým stropem. Původní a dobře zachovalý
strop, natřený bílým nátěrem, skrývala i malá

Stavební práce byly zahájeny v prvních měsících letošního roku a ke slovu se dostala i bourací
technika, která třeba z nádherné obřadní síně
dočasně vytvořila staveniště. Největší porce prací
se týká 2. nadzemního podlaží, kde jde o kompletní rekonstrukci veškerých prostor.
6
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věžní místnost. Pod omítkou skrytý výklenek
naznačil, že do této místnůstky zřejmě vedlo
samostatné vnější schodiště. Třešničkou na
dortu se stalo odkrytí 4 prévetů (moderně WC,
ve staročeštině také zvaných sráč, potřebnie,
prevít, sroň nebo srovod), z nichž dva budou
součástí „výzdoby“ po ukončení rekonstrukce.
Tato zařízení mají ve valné většině podobu
ze zdí vysunutých arkýřů, v našem případě je
použito ve zdivu vedených tzv. záchodových
šachet s využitím gravitace. Na služby těchto
renesančních zařízení se nebudou muset spoléhat budoucí návštěvníci knihovny a společenského sálu, protože v místě dřívějších záchodků
mateřské školy rychle roste nové sociální
zázemí. Zednické práce sice nemají raketové
tempo, ale všechny tyto objevy postupně mizí
pod vrstvou nové omítky. Nakonec se dostanou
ke slovu stolaři, jejichž úkolem bude položit
novou dubovou podlahu a osadit dveře.

vyvedeny do sklepení, kde pokračují přípravy na
instalaci výkonné větrací jednotky.
Méně zřetelnou, ale neméně náročnou částí
rekonstrukce je výměna všech oken zámku
spolu s vnitřními parapety a vnějším oplechováním. To, že na první pohled vlastně nic
nepoznáte, je dáno tím, že nová okna musí mít
naprosto shodný tvar i podobu jako ta předešlá.
Jenom jejich tepelně-izolační vlastnosti vykazují
poněkud jiné hodnoty…
Na první pohled viditelnou změnou zato
je (konečně!) výměna střešní krytiny. Po
mnoha konzultacích byla vybrána pálená taška
nahrazující nebezpečné, do cementové malty
uložené prejzy, které při silném větru ohrožovaly
dokonce chodce na chodníku podél silnice.
Vnější, zvenčí viditelné plochy střechy jsou už včetně oplechování - před dokončením, vnitřní
plochy, viditelné z nádvoří, čekají na dokončení
opravy komínů.

Generální rekonstrukcí prochází obřadní
síň. Hlavním důvodem je instalace klimatizace,
kterou uvítají návštěvníci – a hlavně svatební
hosté – v letních měsících, kdy často hrozil
teplotní kolaps. Při demontáži podlah se podél
stěn místnosti odkryly oblouky cihlových kleneb
– stropy dnes nepřístupných zámeckých sklepů.
V chodbě před obřadní místností se objevila
pod břidlicovou krytinou patrně původní
valounková dlažba. Roury vzduchotechniky jsou

Mimořádnou historickou hodnotu má vnější
sgrafitová výzdoba stěn. Odborníci-sgrafitáři
vedení Mgr. BcA. Markétou Müllerovou se po
důkladném průzkumu dali do práce a na podstřešních lunetách i mnoha dalších plochách
jsou už výsledky jejich práce dobře zřetelné.
I zde ale platí, že se objevila některá překvapení.
Tím nepříjemným byl stav některých úseků
s „bublinami“ pod vnější vrstvou omítky, daleko

Rekonstrukce obřadní síně

Jeden z odkrytých prévetů
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příjemnější je např. nově objevená malá figurka
v severovýchodním rohu budovy, kterou si –
zřejmě pro zábavu – vytvořil neznámý umělec.

použití těžké techniky bude nová věžní báně usazena na připravené lože a po 73 letech nahradí
„provizorní“ stanovou stříšku.

A koruna toho všeho snažení? Tou reálnou
„korunou“ bude instalace střešní báně, kterou
známe z pohlednic a jenom pár místních občanů
ji má ještě uloženou ve svých vzpomínkách
z mládí. Místní řemeslníci v čele s Miroslavem
Pavlaskem se ujali krásné tesařské práce na
zhotovení dřevěného skeletu věže. Už několik
týdnů můžeme sledovat, jak postupně roste složitá konstrukce, kterou završí korouhvička. No
a během několika týdnů nastane ten okamžik,
na který netrpělivě čekají houfy nadšenců: za

Je třeba dodat, že všechny stavební zásahy,
srovnatelné svým rozsahem snad jen s poněkud divokou rekonstrukcí pro potřeby školy
v 50. letech minulého století, probíhají pod
bedlivým dohledem PÚ v Ostravě a pracovníků
MMO. A věřme, že červnové Staroveské obecní
slavnosti 2019 už budou mít v pozadí krásně
opravený zámek v celé jeho kráse.
Mgr. Jaromír Chvostek
Projekt:

ZÁMEK VE STARÉ VSI NAD ONDŘEJNICÍ - STAVEBNÍ
ÚPRAVY II.
je spolufinancován Evropskou unií.

generováno 1:2, tiskněte na 200%

Rekonstrukce renesančního zámku a jeho zpřístupnění návštěvníkům
a obyvatelům obce.
Položení nové střešní krytiny, obnova původní střešní báně zničené roku
1945, oprava renesančních sgrafit na venkovní fasádě, rekonstrukce
interiérů objektu zámku a revitalizace zámecké zahrady.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Nové webové stránky v provozu
Po dlouhé době příprav byly spuštěny
nové webové stránky obce s původní adresou
– tedy www.staraves.cz. Po několika týdnech
testování začal jejich plný provoz, současně
postupně pokračuje „vychytávání“ nedostatků a aktualizace jednotlivých stránek, změnou

prošla i titulní fotografie, která se netrefila do
vkusu uživatelů. Věříme, že po vyléčení dětských nemocí bude nový web sloužit ke spokojenosti všech uživatelů.
Mgr. Jaromír Chvostek
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Bývávaly časy speciál, 3. díl
Zámek v proměnách posledních let
Čas rychle utíká a lidská paměť rychle zapomíná. Kolik z nás si bez potíží vzpomene, co
se odehrálo třeba „jen“ před pěti, deseti nebo třeba dvaceti lety? Nezaškodí proto si heslovitě,
v už třetím pokračování tohoto cyklu a s pomocí zápisů v obecní kronice, připomenout, čím
si zámek prošel v době nedávno minulé.
Rok 20 0 3

vinárny ve sklepení a vybudování informačního střediska ve „staré“ obřadní síni.
Autorem projektu je opět ing. Šonovský,
realizaci umožnila dotace z fondu Phare
ve výši 100.000 EUR (asi 3,2 mil. Kč).
Přípravné práce začínají v březnu: káceny
jsou některé vzrostlé stromy, od jihu se tak
otvírá kouzelný výhled na budovu zámku.
Je skácena stařičká vrba vedle cesty k Dukli,
mizí i 10 smrků kolem pomníku padlých 2.
světové války.

Od konce ledna se pustili zaměstnanci
firmy Šulák ze Staré Vsi do dokončení
stavebních úprav dalších místností prvního nadzemního podlaží zámku, určené
pro zaměstnance obecního úřadu. Úpravami prochází pískovcové ostění dveří na
nádvoří.
Občané se mohli seznámit s novým prostředím v červnu v rámci Staroveských
obecních slavností.

V září je rozbit taneční parket rozměru asi
10 x10 m uprostřed zámeckého parku.

V říjnu přichází na řadu „stará“ obřadní
síň. Její vstupní část sloužila dříve pro
svatební obřady, zadní místnůstka jako
přípravna k obřadům i vítání občánků.
Později sloužila k příležitostným výstavám
a vernisážím. Je nainstalováno podlahové
topení. Uzoučký vstup do přípravny je
zazděn a nově otevřeny dveře uprostřed
stěny.

Citlivou otázkou je pomník padlých –
žulová kostka vsazená do úctyhodného
betonového základu – umístěná na východ
od vstupních dveří. ZO na svém zasedání 22. 9. přijalo usnesení o demontáži
pomníku, jeho restaurování v průběhu
zimy a novém umístění k areálu ZŠ s cílovým datem: květen 2004.

V prosinci začíná další fáze úprav zámeckého sklepení. Stavební firma T. Šuláka se
pouští do příprav budoucí stylové vinárny.
Tyto místnosti dříve sloužily jako tajemná
skladiště ZŠ nebo spolků, měly hliněnou
podlahu, ve vstupní části (od parku) bývala
kotelna s mohutnými pecemi na tuhá
paliva.

V říjnu mizí asfaltové přístupové cesty.
Kameníci kladou dlažbu budoucího posezení u vinárny, dokončují se chodníky
v samotném parku. Koncem října mizí
asi 1,5 m vysoká omítaná zídka podél
silnice. Pamětníci znají dřívější podobu
plotu – vysoké cihlové sloupy s dřevěnými
„štachetovými“ poli.

Z áme cký p ar k

V téže době jsou pokládány žulové dlažby
v centrální části, ke sklepení je položena
dlažba pro zásobovací komunikaci. Ze

Zastupitelstvo obce rozhodlo o úpravě
zámeckého parku, přípravě budoucí
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dokončují se terénní úpravy. Je odkryt
vstup do „tajné chodby“, o níž se vypráví,
že ústila v Černém lese. Odedávna je ovšem
zasypána kamením. Je shora nově obezděna
a tvoří nový zvláštní prvek okolí zámku.

severní strany je budoucí vinárna spojena
s chodníky schodištěm (dříve zde byl
prudší svah). Před zámkem stavbaři pod
zem připravují plastové nádoby, které mají
v budoucnu sloužit jako technické zázemí
vodního prvku – kašny. Ta je navržena
se symbolikou obce (5listé růže), ovšem
její výroba se z finančních důvodů zatím
odkládá (předpoklad – cena asi 1 mil. Kč.).

Firmou Elin je osazeno nové osvětlení
celého objektu s hodnotou 381.000 Kč.
Poprvé se zámek představuje v plné večerní
kráse 15. 12. 2003.

V prosinci starosta slavnostně poklepává
kladívkem na poslední dlažební kostku,

Mgr. Jaromír Chvostek

Černé BIO skládky
určených obecně závaznou vyhláškou. Veškeré biologické odpady rostlinného původu
se ukládají do velkoobjemových kontejnerů
přistavených ve sběrném dvoře, uložením
do kompostéru na své zahradě nebo do
BIO popelnice, která může být žadateli poskytnuta na základě smlouvy se společností
OZO Ostrava.
Jedině tak docílíme udržovaného vzhledu veřejného prostranství.

Letošní nadúroda ovoce se projeví nejen
v pálenicích, ale také na různých místech
v obci, kde se objevují skládky nahnilého
ovoce. Původci těchto černých skládek se
zřejmě řídí heslem „Hlavně, že mám na své
zahrádce pořádek“.
Nelegální skládky, a to i odpady rostlinného původu, jsou nejen neestetické, ale mají
vliv i na životní prostředí. Nahnilé ovoce
naláká myši, hraboše a je příčinou různých
houbových chorob.
Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu

Slavoj Palička,
předseda komise ŽP

Přestal vám fungovat SMS InfoKanál?
fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů. Jednoduše řečeno – nevyslovili jste
souhlas s pravidly GDPR. Chcete-li
získat opět přístup ke zpravodajství, máte možnost obnovit příjem
zpráv vyplněním jednoduchého formuláře
na webových stránkách obce www.staraves.
cz pod ikonkou SMS InfoKanál.

Před asi dvěma roky byl obcí
spuštěn nový informační systém,
díky němuž si občané v případě
aktivace mohli přečíst na svých
mobilních telefonech informace
z vybraných oblastí života obce. Pokud jste během léta patřičně nezareagovali na
výzvu poskytovatele služby prostřednictvím
mobilního telefonu, SMS zprávy vám přestaly docházet. Na vině je opatření s tajuplnou
zkratkou GDPR (General Data Protection
Regulation), volně přeloženo systém ochrany

Mgr. Jaromír Chvostek
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Neodešli, jen nás předešli – Otakar Brousek starší
Kdybych měl charakterizovat tohoto vynikajícího herce jedním slovem,
použil bych slovo gentleman. Tak na mě působil
vždy, když jsme se setkali.
K tomu gentlemanství patřilo zejména jeho vytříbené chování, samozřejmě
pak vysoká štíhlá postava
a nástroj pro herce nejdůležitější, a to hlas. Ten měl
Otakar Brousek starší nezaměnitelný. Setkávali jsme se
pravidelně po dobu vysílání
pořadu ČRo, tehdy stanice
Praha, který měl název „Co
v rozhlase mám rád aneb
Splněná přání “. Otakar
Brousek starší byl jedním
z hostů, vzpomínajících na pořady a osobnosti,
které je v rozhlase zaujaly. Vždy nějakou dobu
před vysíláním jsme si zavolali, on mi řekl, co
by chtěl z archivu slyšet a já to připravil. Chodil
vždy perfektně připravený, nikdy se neopozdil
a jako gentleman před vstupem do studia napřed zašel do režie, pozdravil se se všemi, kteří
se na vysílání podíleli, a pak teprve odešel do
studia. Stejně tak po vysílání. Nutno přiznat,
že takto se chovali všichni hosté, které bychom
mohli označit jako osobnosti tzv. staré školy,
jako například Viola Zinková, Karel Weinlich,
Láďa Trojan, Miloň Čepelka, Líba Geprtová
nebo Ferda Havlík. Prostě - za ta léta spolupráce s rozhlasem už věděli, že zákulisí vysílání je
velice důležité, bez něj by to prostě nešlo.
Otakar Brousek byl ročník 1924, ale byl
stále čilý, sportoval a na věk nijak nebral ohled.
Tuším, že to bylo na podzim roku 2003, to mu
bylo 79 let, když jsem se ho při návštěvě rozhlasu zeptal, jak trávil léto. Odpověděl, že ve
Francii, a na mou otázku, zda tam byl s nějakou
cestovkou, odtušil, že ne. Autem, které sám řídil. Jeho fyzickou kondici jsem obdivoval i při
oslavě 75. narozenin našeho společného přítele,

výborného muzikanta Ferdy Havlíka. Na něho jsem
už také ve zpravodaji svého času vzpomínal. Pan
Brousek neúnavně tančil
se svojí manželkou Lukou,
někdejší tanečnicí, které byl
rovnocenným partnerem.
Luka byla jeho druhá žena,
první předčasně opustila
tento svět.
Ota kar Brousek byl
dlouholetým členem Vinohradského divadla. Herecké vzdělání neměl, ostatně
v jeho generaci to nebyla
výjimka. Pokud si dobře
vzpomínám na jeho slova,
tak k rozhlasu ho přivedl
příbuzný, myslím, že bratranec, Karel Pech. Možná, že si na něj vzpomenete, když se zmíním o televizních pořadech,
jichž byl autorem. Nejznámější z nich bylo Tajemství země (o Japonsku) nebo Tajemství řeči.
Než se Otakar Brousek dostal do Vinohradského divadla, byl krátce v divadle na Kladně,
poté, v roce 1946, přešel do Prahy do Studia
Národního divadla k Jindřichu Honzlovi. Po
vojenské základní službě, kterou prožil i v Armádním rozhlase, byl chvíli v Realistickém
divadle, poté v Divadle E. F. Buriana a od roku
1959 ve zmíněném Vinohradském divadle. Tam
byl až do roku 1990, posléze, až do odchodu do
hereckého nebe, působil na této scéně jako stálý
host. Protože byl i vynikající dabér, možná si
pamatujete jeho hlas ze seriálu Profesionálové,
obdržel v roce 1996 za tuto práci Cenu Františka Filipovského. V roce svých osmdesátých
narozenin pak byl oceněn Cenou Thálie za celoživotní práci.
Herec s precizní dikcí, s vysoce kultivovaným projevem, prostě gentleman se vším všudy,
nás předešel krátce před svými 90. narozeninami, v březnu 2014.
Radoslav Mácha
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Zprávy ze staroveské školy
Vážení staroveští občané,

byli k žákům nároční, důslední a učili je znalostem a dovednostem, s kterými se uplatní
v praktickém životě. Věřím, že se nám to
s celým kolektivem bude dařit, neboť vím, že
se na něj mohu plně spolehnout.

dovolte, abych se Vám představila na stránkách Staroveského zpravodaje. Ve staroveské
škole pracuji již 22 let, nejdříve jako učitelka
s kombinací matematika, fyzika, informatika
a poté 9 let jako zástupkyně ředitele. Od tohoto
školního roku 2018/2019 jsem byla na základě
konkurzního řízení vybrána na pozici ředitelky
Základní školy a Mateřské školy ve Staré Vsi
nad Ondřejnicí. Jsem velice ráda, že mohu
navázat na práci bývalého pana ředitele Mgr.
Pavla Plečky. Dovolte, abych mu takto veřejně
jménem svým i svých kolegů poděkovala za
léta věnovaná naší staroveské škole a popřála
mu krásné dny nového stylu života.

A jaké jsou další novinky v tomto roce?
Nejdříve ty personální.
Zástupkyní ředitele školy se stala Mgr.
Zuzana Stejskalová. Do našich řad jsme přijali
paní učitelku Mgr. Jitku Nyklovou, asistentky
pedagoga Martinu Žourkovou a Radku Němečkovou, školní asistentku Petru Ivánkovou
a pana vychovatele školní družiny Bc. Davida
Ulricha.
Ve školní družině jsme otevřeli na žádost
rodičů ranní družinu, která je v provozu od
6:30 do 7:15 hodin.

Slavnostní zahájení školního roku 2018/19
je již minulostí. Všichni zaměstnanci naší školy
se snažili připravit pro naše žáky ty nejlepší
podmínky pro její otevření. 3. září jsme přivítali
232 žáků v základní škole a 90 dětí v mateřské
škole. Snad největší radost z prvního školního
dne měli naši nejmenší – prvňáčci. Těch letos
poprvé v lavicích zasedne 27 s paní učitelkou
Hanou Haasovou a asistentkou A. Golkovou.

Ve školní jídelně jsme z potřeby zefektivnění přípravy a výdeje stravy zavedli elektronický čipový systém pro žáky a zaměstnance
školy, ostatní mají možnost si elektronicky
stravu odhlašovat prostřednictvím webového
rozhraní.

Chci, aby základní a mateřská škola jako
jedna instituce byla místem, kde se respektuje
individualita dítěte i žáka, kde je vytvořena
přátelská atmosféra, nestresující, klidné pracovní prostředí a kde panují dobré vztahy mezi
zaměstnanci, učiteli a žáky a také mezi školou
a rodiči. Chci, abychom v těchto podmínkách

Kromě základní výuky, která vychází ze
školního vzdělávacího programu, se zapojíme
do řady soutěží, máme připraveny akce pro
rodiče společně s dětmi, představíme naši
školu také veřejnosti. Jsme zapojeni do projektu MŠMT hrazeného z EU, kde nabízíme
žákům doučování, čtenářský klub a klub

Zahájení školního roku před školní budovou

Prvňáčci v lavicích
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logických her. Žákům nabízíme různorodé
volnočasové aktivity: přírodovědný kroužek,
sportovní kroužek, počítačov ý kroužek,
country kytaru, keramický kroužek, sborový
zpěv, atletickou přípravku, mažoretky, karate,
kroužek anglického jazyka, kroužek školního
časopisu Dušanovy zápisky, který mimochodem letos oslaví své 20. narozeniny. Žáci si také
mohli vybrat nepovinný předmět náboženství
a sborový zpěv.

třída měla možnost navštívit ještě před oficiálním otevřením areál Dnů NATO.
Veškeré informace o dění v naší základní
a mateřské škole můžete sledovat na webových
stránkách školy www.zs-staravesno.eu.
Dovolte, abych vás pozvala společně s dětmi
na mezinárodní vánoční koncert 20. 12. s účastí
našich partnerských škol – ZŠ Raková (Slovensko) a Gymnázium Jana Pavla II. z Twardorzeczky (Polsko).

Školní rok odstartoval a my máme za sebou
řadu akcí. Zahájili jsme lekce plavání žáků 2.
a 3. třídy, proběhl adaptační kurz žáků 6. třídy
v Rýmařově, 4. a 5. třída absolvovaly dopravní
výchovu v Ostravě-Hrabůvce a zúčastnily se
soutěže malých zoologů v ostravské ZOO, 7.

Na závěr přeji všem svým kolegům hodně
sil do nového školního roku, Vám, rodičům,
pevné nervy a hlavně radost z úspěchů vašich
dětí. Těším se na vzájemnou spolupráci.
Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka školy

Hurá do školky!
Zdravíme všechny naše Berušky, Broučky, Hvězdičky a Sluníčka!
V Mateřské škole Stará Ves n. O. začal nový
školní rok 2018/2019 a my, učitelky, provozní
zaměstnanci a asistentky se velmi těšíme na
všechny děti i rodiče a věříme, že tento školní
rok bude stejně vydařený jako ten předchozí.

Chceme jako kolektiv mateřské školy touto
cestou velmi poděkovat všem rodičům, kteří
se v loňském roce zúčastnili dotazníkového
šetření spokojenosti rodičů s prací mateřské
školy. Vaše připomínky jsou pro nás podnětem
k další práci a vaše ocenění a chvála jsou pro nás
velkou odměnou za naši snahu. DĚKUJEME!

Nový školní rok v Mateřské škole Stará Ves
n. O. jsme zahájili 3. 9. 2018. Provozní doba
mateřské školy zůstala jako v minulých letech
od 6:30 do 16:00 hodin. V provozu budou
v tomto školním roce čtyři třídy – Berušky,
Broučci, Hvězdičky a Sluníčka. Rozdělení dětí
do jednotlivých tříd je již umístěno na webu
školy www.zs-staravesno.eu i na vstupních
dveřích do jednotlivých tříd. Při rozdělování
dětí jsme se snažili vyhovět požadavkům
rodičů, i když ne vždy je možné vyhovět úplně
všem, a vycházeli jsme z věku dětí. Věkově
homogenní třídy jsou podle našeho názoru
z psychologického i praktického hlediska
pro děti nejvhodnější a děti různého věku
ze všech tříd pak mají velmi často možnost
setkávání při společném pobytu venku, při
scházení a rozcházení dětí ráno a odpoledne
i při různých akcích.

Další velké díky patří všem rodičům
a prarodičům, kteří nám v loňském školním
roce věnovali mateřské škole sponzorské dary
v podobě papíru, medu pro děti, výtvarných
pomůcek a dekoračních předmětů. Děkujeme
všem rodičům, kteří se zapojili do akce Sběr
starého papíru – Zelený strom. Peníze za sběr
byly využity pro děti v jednotlivých třídách
k zakoupení dárečků ke Dni dětí a drobného
občerstvení. Dále bychom chtěli moc poděkovat
rodičům, kteří dětem zajistili různé exkurze
– pro nejstarší děti návštěvu Stanice Integrovaného záchranného systému díky rodičům
Vítečka Hranického, mladší děti měly možnost
navštívit statek paní Henčlové, děti ze třídy
Broučci mohly navštívit zahradu a dvůr paní
Pecháčkové, kde si krásně užily den se zvířátky.
Děkujeme také všem maminkám a babičkám za
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nápadité občerstvení pro děti k oslavě narozenin, k loučení s předškoláky (senzační lízátkový
dort paní Sopuchové), maminkám ze třídy
Berušky, které se zapojily do akce Zdravé mlsání
a hlavně pomohly s organizací při hledání
pokladu u příležitosti Dne dětí. Dále děkujeme
všem rodičům za pomoc při organizaci Dne
s rodiči. Děkovat bychom mohli ještě dál, rodiče
byli velice vstřícní a my si toho velmi vážíme.

představení a interaktivních v ý ukov ých
programů, a to jak uvnitř ve školce, tak
i venku, budeme pořádat tradiční akce pro
rodiče s dětmi a Dny v přírodě. Budeme se
s dětmi účastnit dalších akcí pořádaných obcí
a základní školou. Chceme v dětech nadále
prohlubovat pocit sounáležitosti s regionem
a s obcí, ve které žijí, vést je k úctě k tradicím
a morálním hodnotám.

Mateřská škola bude i letošním školním
roce nabízet dětem celou řadu divadelních

Zpracovala Mgr. Olga Machačová ve spolupráci s ostatními pedagogy mateřské školy

Třída Berušek

Třída Hvězdiček

Spolek staroveské historie
Spolek staroveské historie si rychle našel
své příznivce a 12. 7. 2018 proběhl jeho další
seminář. Znovu se v prostorách hasičské zbrojnice sešlo kolem 20 členů a příznivců historie.
Předseda spolku Michal Janošek krátce shrnul
připravované akce a také zhodnotil dosavadní
činnost. První část patřila jako vždy zajímavostem, které byly v poslední době nalezeny, nebo
získány pro náš archiv, a které opět zajímavou
formou přiblížil Petr Straňánek. V hlavní části
Michal Janošek povídal přítomným jak správně
sbírat, archivovat a popisovat fotografie. A protože je to jeho parketa, přítomné posluchače
opravdu zaujal. Závěr semináře již tradičně
patřil starým fotografiím. Znovu jsme se sešli
společně u velkoplošné obrazovky a povídali si
nad už málem zapomenutými obrázky.

Střípky z historie kostela v podání Petra Straňánka

tématem setkání byla staroveská pošta. Úvod
patřil Michalu Janoškovi, který v krátkém
vstupu přítomné seznámil s připravovanými
akcemi v měsíci září a říjnu. Také připomenul
spuštění webových stránek spolku a wikipedie.
Povídání o historii staroveské pošty obstaral

Dne 22. 8. 2018 proběhl v pořadí již čtvrtý
seminář Spolku staroveské historie. Hlavním
14
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Petr Straňánek a doplnil o několik nezbytných
zajímavostí. Ani tentokrát nechybělo povídání
nad starými fotografiemi. Jsme moc rádi za
každou novou informaci i materiál, které vždy
obohatí naše setkání.

Straňánek přiblížil historii od doby vzniku
až po současnost. V komentované části nás
Michal Janošek provedl kryptou kostela, povídali jsme si o náhrobcích pánů Syrakovských,
prohlédli varhany a po bezmála 90 schodech
vystoupali na věž. Všem zúčastněným se
akce moc líbila, proto jsme neváhali přijmout
pozvání otce Jana ke krátkému posezení
a prohlídce fary.

Dne 6. 9. 2018 se naši historici opět sešli.
Tentokrát ne v hasičské zbrojnici, ale u staroveského kostela. Ve spolupráci s farností
se uskutečnila prohlídka místní dominanty.
Po vřelém přivítání otcem Janem nám Petr

Michaela Vodvářková a Petr Straňánek

Slovo faráře
Drazí přátelé z naší obce,

všechno dobře dopadlo“ (a věřím, že pro některé
to není jen fráze).

spolu s obměněným týmem vás zdravíme
pořád ještě na začátku nového školního roku.
Když se malinko ohlédnu za létem, které už
pomalu končí, určitě jsme během času pohody
a relaxu o prázdninách většina z nás sledovali
i nejrůznější události ze světa, a mnohdy ne příliš veselé. Mohli jsme slyšet o spoustě tragédií
a bolestech lidí, kterých se tyto události týkaly
(možná se najdou někteří i mezi námi, kteří
něco podobného zakusili). My, kteří patříme
mezi ty šťastnější, často z tradice nebo pověry
tlučeme na dřevo, a nebo říkáme: „Díky Bohu,

Ať už je to tak či onak, každý rozumný
člověk si je vědom toho, že není samozřejmostí,
že jsme zdraví, že se nám vyhnulo nějaké
neštěstí, že máme ještě dostatek vody (což
letos bylo aktuální téma), že se prostě máme
vcelku dobře. Každá taková událost v mém
okolí mi to vždycky může připomenout spolu
s otázkou, zda místo vděčnosti spíše neřeším
někdy příliš malichernosti, jestli nelpím občas
až moc na nějakých zbytečných maličkostech,
jestli nevidím příliš kriticky věci kolem mne

Obytný farní vagon při západu slunce

15

SStaroveský zpravodaj
a vlastně tak mrhám časem, který každému
z nás utíká.

delší dobu se v týmu usadil (teď už novokněz
a kaplan) otec Václav Rylko, a tak můžete na
faře po dvouleté pauze potkat opět dva kněze.
A co se týče týmu mladých, kteří na faře bydlí
a spolu s námi připravují programy pro mládež
– obměnila se polovina: odešla Bety Fojtáchová
a Vojta Změlík a nahradili je Anička Niziolová
a Pepík Glogar.

Když jsem měl možnost navštívit před pár lety
Texas, nemohl jsem si nevšimnout mentality lidí,
které jsem potkával. Ačkoliv většina z nich tvrdě
pracovala, většině z nich nikdy nechyběl na tváři
úsměv, optimistické slovo, přátelské pozdravení
při setkání atd. Jaké překvapení bylo při návratu
zpátky do ČR a pohled na nás, často zasmušilé,
mrzuté, protivné, se sklopenými zraky a zamračenou tváří. A nemyslím si, že by se měli o něco lépe,
než se máme my. Někdy bych řekl: spíše naopak.

Na závěr bych rád zmínil také dokončení první části opravy zídky před kostelem.
Finančně nešlo o snadnou záležitost, ale díky
dotacím z Ministerstva zemědělství, příspěvku
obce i biskupství ostravsko-opavského, farnost
byla schopna první část zaplatit. Rádi bychom
v opravě pokračovali, ale bude hodně záležet
právě na dotacích, bez nichž by byly opravy
finančně hodně náročné.

A tak bych celé obci přál, abychom si v dobrém slova smyslu užívali života a byli vděčni za
každý den a za to, když v něm máme dostatek
všeho. Aby to na nás šlo i vidět. A zároveň abychom dokázali mít větší nadhled nad věcmi,
které nejsou tak životně podstatné.

Přeji vám vše dobré a těším se na vás při
nejrůznějších setkáních.

Když jsem začal zmínkou o obměněném
týmu, rád bych vám představil změny. Na

o. Jan

Akce, které nás do konce roku
a v začátku nového čekají:
2. listopadu – Dušičková pobožnost na hřbitově – bohoslužba a modlitba za naše
zemřelé
Podzimní výlet dětí, víkendovka pro chlapy atd.
Rozsvícení obecního adventního stromu
Rorátní mše svaté – v adventní době každé úterý a pátek v 6:15 v kostele a následná
snídaně na faře
24. prosince – odpolední otevírání Betléma + „půlnoční“ mše sv. za obyvatele naší
obce
5. ledna – Střediskový ples
12. ledna – Tříkrálová sbírka
Z pravidelných aktivit během roku bych určitě rád pozval děti na tzv. Spolčinko, které
je každou neděli v 16 hod. na faře (plakátek s pozvánkou je v tomto čísle zpravodaje), a také
na měsíční vzdělávání dospělých s tématem „Jak promlouvá Bible k dnešnímu člověku“.
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Cesta Františka Sniehotty
do San Giovanni Rotondo
Cyklistika má v naší obci velmi bohaté tradice i různorodé podoby. Svoje pevné a osobité místo
si v této obecní kapitole vydobyl náš občan František Sniehotta, který se (jako nejstarší účastník)
zapojil do 52členného poutnického pelotonu cyklistů v modrých dresech, s nímž 22. července
tohoto roku odstartoval z Velehradu. Cíl? Jih Itálie!
Františku, kolik podobných cyklo-poutí jsi
už absolvoval?

A stačí to?
Zatím musím říci, že jsem nikdy neměl
problémy. Ale není to rozhodně o soupeření.
Naopak, jezdíme téměř každý rok podobný
kolektiv a máme velmi dobré vztahy, které se
postupem času během poutě ještě prohlubují.

Na takovou vzdálenost jich bylo už několik:
Velehrad – Soluň, Velehrad – Paříž, Paříž – Lurdy,
Lurdy – španělská Compostella, Compostella –
Fatima v Portugalsku (dokonce 2x), Velehrad
– Řím (tehdy se naši poutníci setkali s bývalým
papežem Benediktem XVI.) a tento rok z Velehradu do San Giovanni Rotondo (jih Itálie).

Je známo, že na poutě lidé s sebou „berou“
nějaké úmysly. Je to stejné i u cyklo-poutí,
které podnikáš?

V kolika letech jsi začal takto jezdit?

Určitě. Vždycky, každou etapu se za něco modlím. Ale pomáhají i mně samotnému - zejména
vzpomínám na těžké období, které jsem prožíval
po smrti své manželky. Tehdy pro mne byly tyto
poutě nejsilnější. Spolu s úmysly patří k poutím
i další věci, jako nejrůznější odříkání, na což jsem
si už zvykl, a nešlo by to i bez modliteb, které jsou
součástí poutě a které člověku taky pomáhají.

Je tomu 15 let, kdy jsem se spojil s TJ Orel –
tzn. ve svých 62 letech.
Lidé z obce často mohou vidět, jak jezdíš na
kole. Trénuješ záměrně na tyto poutě?
Snažím se najet před poutí cca 2000 km,
abych mladým stačil ☺.

Napravo v bílém dresu - František Sniehotta
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Jak dlouhá tato pouť byla?

lidé, kteří se ho účastní, a kteří naopak ne. Kdyby
se chtěl kdokoliv přidat, je vítán.

Letos to bylo celkem 1965 km, což byla moje
asi druhá nejdelší trasa. S tím, že každá etapa
měřila kolem 130 km. V Římě jsme pak měli
den volna. Tam nás navštívil velvyslanec ČR ve
Vatíkánu Václav Kolaja, který s námi strávil půlden a po Římě nás trochu provedl. V poledne na
modlitbu Anděl Páně nás pak přivítal samotný
papež František.

Býval jsi často unavený nebo chtěl jsi to někdy
vzdát?
Unavený jsem samozřejmě byl, ale vzdát jsem
nechtěl nikdy. Navíc mi hodně pomáhal kolektiv
a zejména syn Jan, který jel s námi a který mě
často povzbuzoval. Ale musím říct, že teplota,
která přesahovala mnohdy 40 stupňů, nám dala
zabrat.

Jaký byl tvůj nejsilnější zážitek na letošní pouti?

Je těžké plánovat dopředu, ale plánuješ přece
jen ještě hodně takových poutí?

Silný dojem na mne samozřejmě udělalo
samotné poutní místo, které bylo naším cílem.
Je spojeno se svatým Piem z Pietrelciny, který
zemřel přesně před 50 lety a u lidí je nesmírně
vážený. Byl to svatý muž, vynikající zpovědník
a s jeho životem je spojena spousta zázraků.

Příští rok je v plánu pouť do Švédska, která
je spojena se švédskou světicí sv. Brigitou. Rád
bych se poutě zúčastnil, ale vždycky říkám,
dá-li Pán Bůh. Věřím, že mi spousta lidí bude
zase fandit ☺.

Je tato pouť pouze pro věřící lidi?

Otázky kladl
Jan Slavík

Určitě ne. Každý rok s námi jezdí i lidé hledající. Duchovní program pak je svobodný – jsou

Farní tábor - Expedice do And
5. 8. se náš tým horolezců vydal na expedici
do And. Aby se nám hory prozkoumávaly lépe,
hned první den jsme se rozdělili do několika
skupin. Založili jsme si základní tábor a vydali
se prozkoumávat okolí, než padne noc.

Ráno jsme se vydali poznávat zdejší rostliny, odpoledne slavili mši a celý den jsme
zakončili táborákem.
Ve čtvrtek jsme si zahráli baseball a přenášeli vodu pomocí stříkacích pistolek do cíle.
Jak se dalo předpokládat, zvrhlo se to v šílenou
vodní bitvu. Po tomto osvěžení jsme vyluštili
zašifrované texty a pustili se do vyšetřování 5
let starého případu mrtvé horolezkyně.

Naším příjezdem jsme ale vyplašili několik druhů zvířat, takže bylo na nás, abychom
jim našli cestu zpět do jejich domečků. Hned,
co jsme se posilnili obědem, byla řada na věci,
které by měl správný horolezec umět. Naučili
jsme se rozdělávat oheň, vázat uzly nebo si připravit něco k snědku. Při prozkoumávání jsme
narazili na několik pašeráků. To jsme samozřejmě nenechali jen tak a ihned jsme se je
vydali chytit.

Následujícího rána jsme museli dobýt
hned několik vrcholů And a postavit si v lesích
domečky na přespání. Nikdo by nečekal, že na
této expedici v Andách najdeme otráveného
indiána, který nás poprosí o pomoc – naším
úkolem bylo vyčistit otrávené vodní prameny.
My jsme na nic nečekali a našli bobule, kterými jsme otrávenou vodu vyčistili. Indián nám
poděkoval a řekl nám o kmeni lidojedů, který
je dlouho obtěžoval. Lidojedi vyhnali indiány
z Eldoráda a sebrali jim jejich poklad. Poprosil nás, abychom jim ho pomohli získat zpět.
Tak jsme se potají proplížili kolem lidojedů

Další den byl pro nás velmi náročný, čekala
nás velká túra k jezeru Titanica. Museli jsme
projít minovým polem, lovit věci z bažiny,
obléct si sedáky a s jištěním vyšplhat přes
obrovské skalní masivy. Abychom zahnali hlad,
tak jsme si uprostřed skal rozdělali oheň a v kotlíku si uvařili jídlo.
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k bránám Eldoráda a v noci jsme se vydali
poklad najít.

položenému bodu. Vítězně jsme na něj zapíchli
naše vlajky a večer už nás čekal jen táborák.

Poslední den naší expedice jsme se po
týmech vydali na závěrečný výstup na nejvyšší vrchol And jménem Aconcagua. Pravda,
nečekali jsme, že bude pro některé členy
naší výpravy tento výstup zcela vyčerpávající, ale nakonec jsme všichni došli k nejvýše

Věřím, že jsme si z této expedice všichni
něco odnesli. Já osobně bych se vydala prozkoumávat další hory s naším úžasným týmem
hned teď.
Blanka Vodvářková

Čáry a kouzla na táboře Ondřejnica
Dne 22. července započal na Ostravici již
1000. ročník Turnaje kouzelnických škol. Pro
vítěze byl nachystán vzácný pohár Doryho
Pontaje, největšího kouzelníka všech dob.
Ale k vítězství vedla dlouhá cesta. Vše začalo
v květnu, kdy tři nejlepší školy z celého světa
obdržely pozvánku, aby porovnaly své síly.
Letos tu čest měla Gúfská škola z Koukavázie, Brumgovská škola z Beruangu a Volgoliánská kouzelnická škola z Laponských
krajů. Pro mladé kouzelníky bylo nachystáno 10 zkoušek ve dne, které je otestovaly ve

znalostech a schopnostech, a 2 noční zkoušky,
které prověřily jejich odvahu. Během 14 dnů
sbíraly školy za své úspěchy body, které na
konci turnaje ukázaly na vítěze s nejvyšším
počtem téměř 700 bodů. Pohár Doryho Pontaje si odvezli červení Brumgové s medvědem
ve znaku. Ovšem i dvě zbylé školy předvedly
skvělé výkony.
Počasí přálo a celé dva týdny svítilo sluníčko. Díky tomu kouzelníci navštívili bazén
Sluníčko, Opičárnu s lanovými překážkami
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v korunách stromů a prozkoumali celou obec Ostravice. Letos
poprvé jsme si vzali na starost
celé stravování a výsledek byl
skvělý, za což děkujeme Obecnímu úřadu ve Staré Vsi, který
tuto snahu podpořil finančním
darem na nové vybavení. Všichni
účastníci si jídlo nemohli vynachválit. Také jsme letos navýšili
kapacitu tábora o vlastnoručně
vyrobené podsadové stany za
příspěvku Asociace TOM ČR.
A v poslední řadě se sluší poděkovat všem, kteří přispěli k realizaci dalšího skvělého ročníku
Letního dětského tábora Ondřejnica, ať už finanční či hmotnou
podporou. Velmi si toho vážíme.
S nově naby t ý m i z k u šenostmi a zážitky se už moc těšíme
na příští ročník 2019.
Za táborový kolektiv Ondřejnica
Barbora Vaňková
Dračí mládě

Mladí kouzelníci
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Historie místní organizace
Českého rybářského svazu Stará Ves n. O.
aneb stručný průvodce našimi kronikami, 3. díl
Vážení spoluobčané,

V roce 1956 přestoupil z MO Ostrava a tím
započala éra intenzivního chovu lososovitých
ryb ve Staré Vsi.

v tomto miniseriálu bychom Vás chtěli
seznámit s historií našeho rybářského spolku
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Rybáři ve Staré Vsi
nad Ondřejnicí oslaví v příštím roce 90 let své
existence a v následujících řádcích se dozvíte,
jak naše organizace vznikala a naši předchůdci
postupně budovali zázemí pro chov a lov ryb
v Ondřejnici, Trnávce a rybnících ve Staré Vsi
nad Ondřejnicí a okolí.

V roce 1962 byl zvolen hospodářem místo
pana Richarda Šlejtra.
Významně se podílel na vypracování metodiky odchovu lipana od odlovu generačních ryb
přes výtěr až po odchov násad na lipanových
příkopových rybníčcích. Po jeho odchodu
navázal na jeho práci pan Radim Sýkora, který
byl hospodářem do roku 1994.

V roce 1969 došlo k dokončení stavby dvou
rybníků v Trnávce. Skutečnost, že ryb a opravdu
pěkných bylo v našem revíru dostatek, dokládají
i snímky, založené v naší kronice.

Sluší se zde připomenout líhňaře, bez jejichž
péče by se na líhni žádné ryby nevylíhly. Prvým
byl pan Jaroslav Polášek. Po něm tuto práci
převzal pan Vladimír Polášek, který byl zároveň
i předsedou MO a za jehož působení dosáhla
produkce líhně dosavadního vrcholu produkce
lipana. Po jeho smrti se stal líhňařem pan Stanislav Látal a pak pan Zdeněk Palička. Od roku
1990 se ošetřování jiker a plůdků ujal pan Alois
Tyleček. Hlavně díky jemu se podařilo překonat
nepříznivé období na počátku devadesátých let
a i přes nedostatek generačních ryb dosahovat
v odchovu plůdků, hlavně omezením ztrát,
slušných výsledků. Bohužel v roce 1996 pan
Tyleček „Lojza“ umírá na břehu nádrže v Brušperku. Z našich řad tak odchází výborný rybář,
milovník přírody a života, obětavý činovník, svědomitý líhňař a rybniční hospodář a především
dobrý a upřímný člověk. Všem, kteří ho znali,
dodnes chybí jeho neutuchající humor a stále
dobrá nálada.

Namátkou jmenuji:
rok 1959 - na Ondřejnici úlovek úhoře říčního o hmotnosti 2,36 kg
rok 1960 – na Ondřejnici úlovek pstruha
obecného o hmotnosti 1,05 a 1,26 kg
U líhně jsou postupně vybudovány lipanové
rybníčky, nový filtr, karasové a kaprové rybníčky.
Třetím mezníkem ve vývoji MO byl rok
1976, rok rozhodnutí o vybudování nové, zděné
líhně. S prvními pracemi se započalo v roce 1977
a po mnoha potížích s materiálem, ale i s dotacemi od ústředí se podařilo díky obrovskému
nadšení a elánu našich členů líheň dokončit za
dva roky.
Jedním z nich, který se nedožil plného využití nové líhně dokončené kolaudací v roce 1982,
byl JUDr. Adolf Polášek. Legendární postava
staroveských rybářů „Ada“ zemřel v roce 1982
na břehu své oblíbené řeky. Pan JUDr. Polášek
zasvětil celý svůj život rybářství. Ještě než se stal
členem MO Stará Ves n/O., významně přispěl
k tomu, že i v průběhu II. světové války zůstal
rybolov na Ondřejnici v českých rukou staroveských rybářů.

V osmdesátých a až do poloviny devadesátých let se naše MO potýkala s problémy
vyplývajícími ze stále se zvyšujícího znečisťování
tekoucích vod jak Ondřejnice, tak Trnávky.
Nedocházelo již sice k drastickým hromadným
úhynům ryb po otravách, ale dlouhodobé zatěžování okolních zemědělských pozemků nadměrným používáním hnojiv a pesticidů spolu
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Lov pstruhů do saků na Jarkově, v klobouku se sakem v rukou
JUDr. Polášek v roce 1954

Stavba líhně v roce 1977

se stále se zvyšujícím vypouštěním nečištěných
odpadních vod z domácností vedlo k neúměrné
koncentraci fosfátů a dusíkatých látek v povrchových vodách. Organické zatížení toku potoka
Košice z bývalé bramborárny (nyní podniku
Beskyd) Fryčovice a anorganické kaly z dolu
Staříč rovněž přispěly k eutrofizaci a znečistění
vod a všichni si ještě jistě pamatujeme, jak koryto
Ondřejnice v horkých a suchých letních měsících
téměř bezvodé, zarůstalo kořenujícími řasami
a jinými rostlinami.

horké a suché léto roku 1993, po němž jsme na
podzim slovili jen 120 ks generačních pstruhů
a z jiker pak odchovali jen 45 000 ks plůdků
potočáků. Toto množství sotva pokrylo naše
vlastní potřeby.
Bylo tedy nutné hledat nové zdroje generačních pstruhů a lipanů. V případě pstruha se to
podařilo uzavřením dohody s Lesy ČR, lesní správou Frenštát pod Radhoštěm, o hospodaření na
jejich revíru Ondřejnice 2. Poprvé v historii MO
se tak podařilo využívat pro chov pstruha potočního celou Ondřejnici až k pramenům. Od roku
1995 se tak daří (i díky spolupráci s MO Vsetín,
která v případě potřeby dodává chybějící jikru)
naplňovat kapacitu líhně od podzimu do jara.

To všechno vedlo k rapidnímu úbytku
lososovitých ryb, především lipana a částečně
i pstruha potočního. Současně ubylo střevlí
a zcela vymizela vranka. Vrcholem pak bylo

JUDr. Adolf Polášek s úhořem o hmotnosti
2,36 kg uloveným na Ondřejnici v roce 1959

Výlov pstruhů na potoku Košice ve Fryčovicích,
vpředu s lovicí paletou Alois Tyleček
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Současně hledal výbor MO možnosti zvýšení
využití líhně chovem pstruha duhového a umělým odchovem ostroretky stěhovavé a parmy
obecné. Zatímco odchov ostroretky a parmy se
díky jejich složité biologii zatím nedaří, u pstruha
duhového jsme již dosáhli soběstačnosti a cílem
je odchovávat pravidelně 5 000 až 10 000 ks Pd 1.

líhni odchovali rekordních 531 000 ks plůdku
pstruha obecného a v následujícím roce pak
slovili z chovných potoků více než 11 000 ks
dvouleté násady pstruhů obecných.
Pokračování příště.
Mgr. Vladimír Pavlosek,
předseda MO ČRS Stará Ves n. O.

Další léta se nám dařilo zvyšovat produkci
pstruha obecného tak, že v roce 2000 jsme na

Včely a med
v zavíčkovaných buňkách
včelího plástu energeticko-výživovou konzervou včel.
Med včely též využívají ke
konzervaci doneseného pylu
jakožto bílkovinné složky
včelí potravy. Část medu
včelaři včelám odebírají
a pro zimní období nahrazují cukrem – sacharózou.

Včela medonosná je
významným opylovatelem
hmyzosnubných rostlin.
Vytváří velmi početná,
celoročně trvalá společenství. Počet včel v jednom
společenství – včelstvu je
proměnný během roku od
několika tisíc v zimě do
několika desítek tisíc během
letního období. Hlavní
význam toho, že včelstva
přežívají zimu v tisícových
počtech včel, spočívá v tom,
že je v přírodě hned na
začátku jara dostatek opylovatelů. Ke svému životu
včely potřebují sladinu a pyl. To se ale v přírodě
vyskytuje v dostatečné míře jen po krátkou část
roku. K tomu, aby mělo včelstvo po celý rok
z čeho žít, vytváří si v době hojnosti – přebytku
potravy v přírodě - zásoby „na horší časy“. Sladina, nektar z květů a medovice jsou velmi řídké
roztoky jednoduchých a částečně složitějších
cukrů. Včely – létavky přinášejí nektar a medovici do úlu. Tam je předávají úlovým včelám.
Úlové včely donesenou sladinu postupně zpracovávají na med. Přitom probíhá nejen odpaření
vody – zahuštění, ale i obohacení budoucího
medu výměšky žlázek medných váčků včel,
čímž se původně řídká, sladká rostlinná šťáva
stává skutečným medem. Teprve med díky své
hustotě již nepodléhá zkažení – zkvašení a je tak

Od té doby, kdy člověk
zná včely, snaží se med,
pyl a vosk využívat ve svůj
prospěch. Zpočátku nevědomky, později na základě
generacemi ověřených zkušeností byly včelí produkty
zařazovány mezi prostředky lidového léčitelství.
Podstatu příznivých účinků včelích produktů se
v poslední době snaží zjistit vědci – biologové,
chemici, lékaři a farmaceuti.
S doposud známými a ověřenými poznatky
o příznivých účincích včelích produktů na lidské
zdraví a možnostech jejich využití se můžeme
dozvědět na přednášce Včelí produkty a apitherapie MUDr. Jany Haluškové, která se uskuteční
v naší obci v neděli 21. října tohoto roku.
Za výbor pořádající Základní organizace
Českého svazu včelařů ve Staré Vsi n. O. vás,
vážení spoluobčané, srdečně zve
předseda Karel Hýl
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Zahrádkáři v Rakové
V sobotu 4. srpna vyjeli staroveští zahrádkáři na návštěvu ke svým přátelům do Rakové.
Konalo se tam slavnostní otevření nové moštárny a u toho přece nemůžeme chybět!

rozproudila družná diskuze o letošních zahrádkářských hodech v Česku i na Slovensku. Diskuze
byla podpořena vynikajícím gulášem a lidovou
hudbou v podání živé kapely. Nebylo proto divu,
že se diskuze přenesla i na taneční parket.

Před odpoledním hlavním
programem nás rakovečtí zahrádkáři provedli třemi ovocnými sady
a zavezli nás ke kapličce „Vartovka",
která je novým místem pro setkávání
rakoveckých občanů. Kapličku postavili sami zahrádkáři a okolo vysadili
další ovocné stromky. Všude jsme
viděli mnoho záslužné práce Rakovjanů, která jim každoročně doslova
„nese ovoce".
Odpoledne pak starosta, farář
a předseda zahrádkářů Rakové slavnostně přestřihli pásku před novou
moštárnou a všichni přítomní si
mohli prohlédnout, jak moštárna
jednoduše a rychle zpracovává letošní
bohatou úrodu jablek. Vyzkoušeli
jsme také první letošní mošt a moštárnu jsme
našim přátelům museli jednoznačně pochválit.

Návštěva Rakové byla poučná a načerpali
jsme plno nových námětů na rozšiřování
ovocných zahrádek a efektivní zpracovávání
ovocnářských výpěstků.
Ing. Radislav Folta

Poté se již pod stanem před Domem zahrádkářů, chránícím všechny před prudkým sluncem,

Olympiáda mladých chovatelů - 50. ročník
Ve dnech 22. - 26. srpna 2018 se konalo
mezinárodní kolo Olympiády mladých chovatelů
v areálu Zemědělské univerzity v Praze. Program
byl bohatý, soutěž velmi náročná - těžké textové
otázky i živé poznávačky a obávaný pohovor na
téma písemné práce, kdy soutěžící obhajovali své
poznatky z chovu.

a překvapení - ohňostroj k 50. výročí této chovatelské soutěže.
A jak jsme se umístili? Děvčata Barbora
Němcová a Hanka Němcová se umístily na
krásném 4. místě, Amálie Golková, která letos
poprvé letos soutěžila v náročné odbornosti
hlodavci, se umístila na krásném 6. místě. Za náš
tým soutěžila také chovatelka králíků z Krmelína
Nikola Vávrů a ta se v tvrdé konkurenci umístila
na 7. místě.

Program byl zajímavý. Mladé chovatele
čekala dopolední prohlídka několika pracovišť
Zemědělské univerzity - pitevna, molekulární
genetika, laboratoře apod., návštěva u chovatelů, odborné přednášky a celodenní návštěva
pražské ZOO. Na závěr nás čekal výborný raut

Příští ročník se bude konat na Moravě.
Jana Boháčová
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Hana a Barbora Němcová, Jana Boháčová, Amálie Golková, Nikola Vávrů

SPORT
Sportovní akce - stolní tenis
Ve stolním tenise opět pokračovala třemi
dalšími koly „OB Liga Vlčovice“. Osmé kolo se
konalo dne 16. 6. 2018, deváté kolo dne 14. 7.
2018 a desáté kolo dne 11. 8. 2018. V osmém kole
bylo celkem 16 účastníků, v devátém a desátém
kole bylo po 20 účastnících. V osmém kole byl
Petr Pělucha na druhém místě, Jan Menšík se
umístil na 5. místě. V devátém kole se umístil
Petr Pělucha na 5. místě a Jiří Zeman na 12. místě.
Vdesátém kole se Petr Pělucha umístil na čtvrtém
místě a Jan Menšík na druhém místě. Jan Menšík se nezúčastnil devátého kole a Jiří Zeman

se nezúčastnil desátého kola. Po deseti kolech
drží naši muži umístění pořád v TOP 10: Petr
Pělucha 2. místo, Jan Menšík 5. místo, Jiří Zeman
10. místo. Celkové výsledky jsou vždy vyvěšeny
na nástěnce v restauraci haly TJ Stará Ves.
Poslední jedenácté kolo soutěže se uskutečnilo dne 22. 9. 2018 v Kulturním domě Vlčovice. Ze Staré Vsi se zúčastnili Jan Menšík, Petr
Pělucha a Jiří Onderka. Vícemistrem (2. místo)
OB Ligy se stal Petr Pělucha. Gratulujeme!
Jan Menšík

Hasičský sport v roce 2018
Tři staroveské týmy, jak už velí tradice
posledních let, se zapojily do bojů v hasičském
sportu, konkrétně v požárním útoku, a stejně
jako v předchozích letech se přihlásily i letos do
Moravskoslezské ligy, v jejímž srdci vlastně Stará

Ves leží. Očekávání nebyla přehnaná, všechny
týmy stály od začátku sezóny nohama pevně na
zemi. Muži po své historicky nejúspěšnější sezóně
2016 pokračují v omlazování týmu, obdobně
jako družstvo žen. No a staroveští veteráni,
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účastníci kategorie nad
35 let, pokračují naopak
v pomalém stárnutí…
Zatímco ostatní „veteránské týmy“ se snaží
držet věkový průměr
právě na čísle 35, a to
i za cenu najatých přespolních „žoldáků“, staroveští veteráni i letos
vyrazili do boje v téměř
stejné sestavě, v jaké
spolu nastupují vlastně
již více než 20 let. Věkový
průměr tohoto družstva
se ale už šplhá dost přes
40. Věk však může být,
jak říká i sám Jarda Jágr,
jen bezvýznamné číslo…
Takže není co řešit, veteráni jdou i letos směle
do boje o medaile, a to
i když úspěch visí často
velmi hluboko pod patnáct vteřin.

body i výrazně mladším běžcům a drží se po
celou sezónu v bojích
o medaile. Z atímco
muži a ženy mají před
sebou vyvrcholení ligové
sezóny až po uzávěrce
tohoto vydání Zpravodaje, veteráni zakončili
sezónu soutěží v Bartovicích v sobotu 1.
9. 2018. Vítězství měl
již před touto soutěží
v kapse „našlapaný“ Svinov, druhé místo braly
Metylovice. Staroveské
gardy si to rozdaly na
férovku s Oprechticemi
o třetí příčku. Radovali
se nakonec staroveští
veteráni, jejichž konečný
bronz lze považovat za
úspěch. V kategorii nad
35 let letos naši obec
reprezentovali tito borci:
koš - Jiří Onderka, savice - David Galásek
a Tomáš David, stroj - Martin Palička, béčka –
Karel Rozehnal a Radim Kolek (debut mezi veterány), rozdělovač – Kamil Hutěčka, levý proud
– Zdeněk Kvita, pravý proud – Petr Ječmen.

Z MSL ve Staré Vsi

V kategorii mužů a žen se letos jedná o seriál
dvanácti soutěži, ve veteránské kategorii o osm
ligových kol. Staroveští muži a ženy poctivě
trénují; na velmi kvalitní tréninkové výkony se
však v průběhu sezóny bohužel na samotných
závodech nedaří navázat. Muži se tak vlastně
v celém průběhu sezóny zmítají na spodních
příčkách průběžného jedenadvacetičlenného
pořadí. Bohužel často jen díky prostřikům na
jednom terči.

Muže a ženy čeká tedy vyvrcholení sportovní
sezóny v Jistebníku a všechny týmy pak slavnostní ukončení ligy na tradičním galavečeru,
kde dojde i na vyhlášení doplňkových anket
All-stars. O všem podstatném vás budeme
informovat ve vánočním zpravodaji. Na závěr
tedy pouze konečné výsledky Moravskoslezské
ligy v kategorii nad 35 let.

V ženském týmu nezůstal po loňské sezóně
téměř kámen na kameni. Ani zde se nedaří
sladit vodu s okamžitým záklekem a sestřikem
a výsledkem bývají často zcela zbytečně nedokončené útoky, ačkoliv celkový projev a kvalita
družstva se řadí k tomu nejlepšímu, co je na lize
k vidění a obdivu. V průběžném pořadí osmi
ženských družstev tak ženy figurují na virtuální
6. příčce.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prapor Staré Vsi se tak daří držet poměrně
vysoko právě týmu veteránů, kteří dokáží brát

Svinov – 78 bodů
Metylovice – 73 bodů
Stará Ves – 57 bodů
Oprechtice – 55 bodů
Neplachovice – 50 bodů
Vlčovice – 44 bodů
Bartovice – 41 bodů
Kamil Hutěčka
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Národní házená
Závěrečné tabulky 2018-2019
Mladší žačky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pustějov
Studénka A
Svinov
Kokory
Stará Ves
Chropyně
Studénka B

Starší žáci:
166:129
143: 66
124:104
141:135
86:87
95:159
104:179

20 b.
19 b.
13 b.
12 b.
10 b.
6 b.
4 b.

164:120
180:135
145:142
203:203
139:148
142:167
111:169

19 b.
18 b.
16 b.
12 b.
9 b.
7 b.
3 b.

294:134
305:148
319:211
309:289
177:299
90:413

36 b.
31 b.
25 b.
18 b.
8 b.
2 b.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Albrechtičky
Stará Ves
Studénka
Osek
Vítkovice
Svinov
Kokory

1. Stará Ves
2. Chropyně
3. Osek

Studénka
Chropyně
Stará Ves
Osek
Svinov
Kokor

19 b.
15 b.
8 b.
8 b.
5 b.
5 b.

160:115
140:94
94:185

14 b.
10 b.
0 b.

404:286
337:326
368:372
293:418

32 b.
19 b.
14 b.
7 b.

228:189
206:199
189:199
208:244

18 b.
14 b.
10 b.
6 b.

Dorostenci
1.
2.
3.
4.

Starší žačky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

217:122
218:183
189:198
165:189
166:209
142:186

Dorostenky:

Mladší žáci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Studénka
Osek
Svinov
Chropyně
Stará Ves
Vítkovice

Studénka
Stará Ves
Svinov
Chropyně

Muži B:
1.
2.
3.
4.

Naše dorostenky si vybojovaly účast na
Mistrovství České republiky v Krčíně. V oblasti
neměly konkurenci. A to se projevilo právě
v Krčíně, kde by zkušenosti z těžších zápasů
přišly vhod. Konečný výsledek neodpovídal
ambicím, které děvčata měla. Medaile pro ně
visela hodně vysoko. Byla to škoda. Zápasy s Vracovem, Bakovem i Žatcem se daly určitě vyhrát.
Naše sestava: Eliška Lepková, Michaela Košťálová - Karla Adamcová, Zuzana Višvaderová,
Karolína Janošková, Nela Hynečková, Hanka
Ličková - Radka Ličková, Karolína Kollárová,
Petra Dostalíková, Barbora Janošková, Denisa
Adamcová, Kristýna Fromeliusová.

Pustějov
Studénka B
Albrechtičky
Stará Ves B

Trenér: Aleš Dostalík, asistent: Radim Hyneček,
vedoucí: Renáta Hýlová
Nejlepší obránkyní turnaje byla Hanka Ličková.
Výsledky:
Stará Ves – Přeštice 14:19 (3:10), Vracov 16:17
(9:8), Krčín 18:26 (10:17), Bakov 16:17 (11:9),
Žatec 10:10 (3:2)
Tabulka:
1. Přeštice
121:73
10 b.
2. Krčín
116:94
8 b.
3. Bakov
73:88
4 b.
4. Vracov
81:93
4 b.
5. Žatec
54:82
3 b.
6. Stará Ves
74:89
1 b.
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Dorostenci odjeli do Nýřan na Pohár České
republiky uhrát co nejlepší výsledek. Moc se jim
nevěřilo. Ve svém prvním zápase v turnaji remizovali s Nezvěsticemi. Bylo to předčasné finále.
Obě družstva už pak neprohrála. Nezvěstice
vyhrály na lepší skóre. 2. místo je pro náš celek
přesto vynikající, zvláště když to nikdo nečekal.

Tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hráli tito chlapci: Tomáš Měřva, Matěj Konečný
- Lukáš Tomeček, Lukáš Palička, Adam Hráček,
Adam Coritar, Antonín Holaň - Vojtěch Šiller,
Vojtěch Hýl, Miloš Merta, Dalibor Galásek,
Vilém Hýl, Richard Chvostek.

Nezvěstice
Stará Ves
Žatec
Dobruška
Brno
Bakov

143:97
112:93
125:93
111:87
104:131
80:174

9 b.
9 b.
6 b.
4 b.
2 b.
0 b.

Trenér: Oldřich Sýkora, vedoucí: Richard
Galásek
Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen
Tomáš Měřva!
Výsledky: Stará Ves – Nezvěstice 22:22 (13:13),
KNH MS Brno 23:17 (12:6), Dobruška 15:14
(9:11), Bakov 30:20 (16:9), Žatec 22:20 (11:9)

Dorostenci na Poháru České republiky 2018 stříbrní

Závěrečné tabulky našich ligových družstev:
1. liga ženy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tymákov
Přeštice
Dobruška
Příchovice
Krčín
Plzeň-Újezd
Stará Ves
Podlázky
Žatec

474:293
441:371
478:378
403:377
418:475
316:340
306:353
336:399
276:462

11. Osek
12. 1.NH Brno

44 b.
34 b.
32 b.
27 b.
16 b.
19 b.
15 b.
13 b.
4 b.

Studénka
KNH MS Brno
Dobruška
Ostopovice
Draken Brno
Kokory
Svinov
Stará Ves
Podhorní Újezd
Humpolec

415:349
417:336
443:368
384:365
441:379
372:358
394:408
379:410
400:459
323:379

10 b.
9 b.

Stará garda opět vyhrála tradiční turnaj
v Žatci. Přes celou republiku se vydali tito starší
hoši: Petr Dvorský - Oldřich Sýkora, Lubomír
Hýl, Lukáš Gorpiel - Tomáš Nusko, Pavel Hyneček, Jiljí Palička, Radim Hyneček, Pavel Vaněk
- Rostislav Michalík. Vedoucí Petra Paličková.
Výsledky:
Stará Ves – Dobřív 8:7 (5:4), Žatec 6:5 (3:3),
Chomutov 5:5 (2:3), Albrechtičky 6:4 (3:1)

2. liga muži - skupina B:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

381:449
348:437

34 b.
33 b.
33 b.
30 b.
27 b.
25 b.
23 b.
15 b.
13 b.
11 b.

Tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.

Stará Ves
Dobřív
Žatec
Chomutov
Albrechtičky

25:21
28:22
17:22
25:22
12:19

7 b.
5 b.
4 b.
4 b.
0 b.

Za oddíl národní házené
Rostislav Horkel st.
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ACK Stará Ves n. O.
Poslední příspěvek se věnoval shrnutí první
poloviny silniční sezóny, která vrcholila mistrovstvími ČR. V časovce jednotlivců v Karlových
Varech startovali v kategorii juniorů Michal
Figalla (obsadil 23. místo) a Erik Vávra (51.).
V kategorii žen pak Kateřina Mudříková obsadila
10. místo. MČR v silničním závodě jednotlivců
se konalo v Plzni, kde se 7. místem blýskla Katka
Mudříková v kategorii žen. V juniorech jsme
měli na startu 3 zástupce a nejlépe si vedl Vladimír Mikšaník (22.), Michal Figalla (40.) a Erik
Vávra (42.). Milým konstatováním jsou úspěchy
odchovance našeho oddílu Josefa Černého, který
v těžké konkurenci profesionálních závodníků
v kategorii elite dokázal získat mistrovský double a zvítězit v časovce jednotlivců i v závodu
s hromadným startem. Z našich odchovanců jela
perfektně také Nikola Bajgerová, která obsadila
v kategorii žen 8. místo. Mladší závodníci měli
svá mistrovství v Račicích, kde se jela časovka

jednotlivců a následně pak závod s hromadným
startem v Benešově nad Ploučnicí. Časovku jela
perfektně Natálie Mikšaníková (7.) v kategorii
žákyň, v žácích bojoval Marek Majdanics (14.)
a v kategorii kadetů Jakub Havrlant (33.). Silniční
závod nejlépe zvládla opět Natálie Mikšaníková
(8.) a v popředí výsledkových listin byli také
Marek Majdanics (10.) a Jakub Havrlant (16.).
Vladimír Mikšaník si svými skvělými
výkony drží místo v státní reprezentaci, se kterou absolvoval již několik zahraničních startů.
Ovšem nejvýznamnějšího úspěchu letošní
sezóny dosáhl na mistrovství Evropy, které se
letos konalo na domácí půdě ve Zlíně. Na tomto
profilově extrémně těžkém závodě startovalo
167 závodníků a Vladimír vybojoval 24. místo.
Věříme, že i tento výsledek by mu mohl zajistit
start na zářijovém mistrovství světa, které se
bude konat v rakouském Innsbrucku.

Jakub Sasín - 2. místo okružní závod Czestochova
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Stejně jako v předchozím roce se nejmladší závodníci účastnili seriálu závodů
Školní ligy, která se konala na ostravském
Landeku. Reprezentovali nás Klára a Martin
Palagyiovi, Jakub Sasín, Matouš a Lukáš
Filgasovi a Anička Janíková. Nejmladší
závodníci především sbírali zkušenosti
a hledali motivaci k tréninku a zlepšování
svých výkonů. V celkovém pořadí se hodnotila také soutěž základních škol, závodníci
napříč svými kategoriemi sbírali body do
celkového hodnocení a ZŠ Stará Ves n. O.
celkově obsadila 3. místo (celkem závodníci
reprezentovali 59 základních škol z Ostravy
a okolí!).

Staroveská mládež (Sasín J., Mikšaníková N., Majdanics
M.) spolu s profesionálem Patrykem Stoszem - CCC Sprandi
Polkovice (několikanásobný vítěz okružního závodu Nad
staroveským zámkem)

Závodníci absolvovali rovněž celou řadu
dalších závodů, jakými byly okružní závody
v Polsku, závody Slovenského poháru či etapový
závod juniorů Regionem Orlicka konaný v Lanškrouně. Na těchto závodech se dařilo obsazovat
pódiová umístění napříč kategoriemi a závodníci
se poměřovali se zahraniční konkurencí.

posledními závody na silnici a blížící se cyklokrosovou sezónou.
Aktuality z chodu oddílu naleznete na internetových stránkách www.ackstaraves.cz.

V průběhu prázdnin měli závodníci rovněž
čas na dovolenou a krátký odpočinek před

Karel Nepraš

Zamyšlení nad Vosím maratónem
To, že florbal může být běh na dlouhou trať,
potvrdily mimo jiné i Vosy Stará Ves n. O. Je to
už dlouhých 12 let, kdy si staroveská parta kluků
- Lukáš Novobílský, Vláďa a Přema Pavloskovi,
Lukáš Hyneček, Robert Bernát, Peter Kolár,
Martin Růža, Olin Jančák, Petr Straňánek, Kamil
Hutěčka, Petr Novobílský, Martin a Jan Sýkorovi,
Tomáš David, Přema Polášek, Petr Chvostek,
Tomáš Tyleček, Vlastík Slabý, Zbyňa Čech, René
Šebesta, Jiří Horák a Jiří Puda (se vzdálenou
morální podporou Ctirada Pěkníka), sedli jednoho krásného večera na zahrádce tehdy ještě
přeplněné hospůdky Staroveská Sokolka, řekli
si, že založí ve Staré Vsi tým florbalu a zapojí se
do oficiálních soutěží ČFbU (Českomoravské
florbalové unie). O tom, že to nebyl pokus marný,
svědčí i to, že nyní, po letech, se pojem „Staroveské Vosy“ vryl do historie florbalu minimálně
v rámci našeho kraje. Staroveským Vosám se

podařil vskutku nevídaný kousek. Postupně,
rok za rokem, se Vosy prokousávaly - někdy
s přehledem, jindy silou vůle, napříč soutěžemi
(MS soutěž, MS přebor, MS liga), až se propracovaly do už poměrně našlapané nejvyšší krajské
soutěže – Regionální ligy Moravskoslezského
kraje. To už samozřejmě chyběli staří harcovníci,
které však postupně, díky Bohu, doplňovali
mladší Starovjáci – Jiří Ševčík, David Navrátil,
Matěj Jančák, Jan Straňánek, Filip Trybulovský,
Vojta Hranický, ale i hráči ryze přespolní – Petr
Rogowski a spol. Tito hráči dotáhli Staroveské
Vosy na vrchol našeho florbalového umění.
Tři roky tito borci srdnatě válčili v Regionální
lize, kde nikdy neměli daleko ani k pomyslné
„bedně“, aby si nakonec lebedili v příjemných
vodách středu tabulky. Přesto se Vosy před
touto sezónou rozhodly dobrovolně tuto úroveň
opustit, zjevně i za účelem stmelení kolektivu,
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aby namísto „štrek“ do Šumperka, Olomouce
či Prostějova zabojovaly se starými známými,
ale o to bližšími soupeři z Ostravy, Havířova,
Opavy či Bohumína. Zkrátka, sportovní pokles
o úroveň níž může občas znamenat morální
vzestup o třídu výš. A tak tomu, věřme, bude i v
případě Staroveských Vos.

bojích v nohejbale, tenisu, pétanque, střelbě
nebo míčovém víceboji. A právě zde dochází
k onomu předání zkušeností, kdy se setkávají
ikony staroveského sportu (vyjmenované
mimochodem na začátku mého článku) s těmi
mladšími. Souboj generací vyznívá zatím jednoznačně pro veterány, o čemž svědčí celková
vítězství Zbyňka Čecha, Lukáše Hynečka, Libora
Holaně, Roberta Bernáta, Olina Jančáka, Kamila
Hutěčky, ale zejména ono pověstné trojnásobné
vítězství Ctirada Pěkníka... Holt, mladí se mají
od starších ještě co učit… Takže, přátelé, sportu
zdar a florbalu zvláště!

Že ale mají Starovjáci zdravý základ, svědčí
i to, že od samého založení, rok co rok, červen co červen, absolvují Vosy soustředění na
sportovní baze ve Frýdlantu nad Ostravicí. Na
prestižním čtyřdenním kempu se utkávají současní i bývalí hráči Vos nejen v obligatorních
slovních diskuzích při pěnivém moku, ale i při

Kamil Hutěčka

Rekondiční pobyty pro neslyšící
Od 7. 7. do 14. 7. 2018 probíhal v příjemném
prostředí hotelu Kryštof na Prostřední Bečvě
rekondiční pobyt pro neslyšící a nedoslýchavé
pod vedením logopedky p. R. Drozdové. Odborné
přednášky byly pečlivě připraveny, lektorka dbala
na řečové tempo a přiměřenou hlasitost řeči. Při
práci jsme používali didaktických pomůcek, jako
jsou zrcátka, básně, písničky atd.
U většiny účastníků se podařilo odbourat
společenskou izolaci a sluchový handicap, který
ovlivňuje mezilidské vztahy v rodině i společnosti.
Pobytu se zúčastnilo i 6 občanů ze Staré Vsi n. O.,
jejichž jménem bych chtěla vyslovit poděkování
Obecnímu úřadu ve Staré Vsi n. O. za poskytnutí
příspěvku pro zúčastněné spoluobčany.

Světluška Dostalíková, předsedkyně Svazu
neslyšících a nedoslýchavých, Ostrava-Poruba

Znáte projekt Euroklíč?
radě osob se zdravotním postižením ČR
záštitu pro přípravu a realizaci tohoto projektu
na území ČR.

Mezináro dní projekt EUROKLÍČ už více
než dvacet let efektivně
pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve
v y s p ě l ý c h e v ro p s k ý c h
zemích a zapouští kořeny
i v USA. V ČR byl projekt ve své kategorii oceněn
titulem „NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POČIN ROKU
2007“. Asociace krajů ČR poskytla Národní

Dlouhodobým cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na
celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost
veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) tím, že:
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a) budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“,

Rádi byste klíč získali? Stačí o klíč požádat
krajskou koordinátorku Sítě pro rodinu, z.s.,
a vyplnit evidenční kartu. Euroklíč je zdarma,
jediným požadavkem je vrátit ho zpět po dovršení 3 let věku dítěte.

b) osobám se zdravotním postižením budou
na základě průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P distribuovány univerzální „euroklíče“,

Služby dodání Euroklíče můžete využít
přímo v naší obci, po dohodě s krajskou koordinátorkou. Není nutné nikam jezdit.

c) prostřednictvím Sítě pro rodinu v jednotlivých krajích budou „euroklíče“ dlouhodobě
zapůjčovány rodičům dětí do tří let,
Prostřednictvím neziskové organizace Síť
pro rodinu mají tedy rodiče dětí do 3 let věku
možnost získat zdarma univerzální klíč k toaletám a místnostem s přebalovacími pulty po celé
České republice a na mnoha místech Evropy.
Výhodou je kromě dostupnosti toalet také nižší
frekvence širší veřejnosti na těchto místech
a tedy snadnější zajištění čistoty a hygieny.

Kontakt pro zájemce:
Bc. Lenka Polášková
Krajská koordinátorka
v Moravskoslezském a Olomouckém kraji
lenka.polaskova@sitprorodinu.cz,
+420 602 178 953

Kompletní přehled míst v České republice můžete nalézt na adrese:
http://www.eurokeycz.com/7_jiz_osazeno.html

Příklady míst využití v Moravskoslezském kraji:
Frýdek-Místek
Plošina + WC (3E). ČSSZ - OSSZ Frýdek-Místek, Palackého 115, 738 01 Frýdek-Místek
Ostrava
Plošina (2E). Kostel Božského Spasitele v Ostravě, Náměstí Msgre Šrámka, 702 00 Ostrava
Studénka
WC (1E). Železniční stanice Studénka – výpravní budova, Nádražní 25, 742 13 Studénka

Doma až do konce
Zůstat doma až do konce není pro nevyléčitelně nemocné samozřejmost. Existují však
organizace, které Vám v tom pomohou.
Ne vždy je možné, aby umírající člověk
v posledním stádiu nemoci zůstal doma a nemusel strávit toto období v nemocnici nebo jiných
zařízeních. Můžete se ale obrátit na mobilní hospice, které Vám pomohou. Mobilní hospic Ondrášek pečuje bezplatně o nevyléčitelně nemocné
děti a dospělé v jejich domovech, aby mohli závěr
svého života strávit mezi svými blízkými. „Specializovanou paliativní péčí ulevujeme pacientům

od fyzických i psychických obtíží, které nemoc
přináší. Současně podporujeme rodiny, které
pečují o svého blízkého,“ vysvětluje Bc. Bronislava Husovská, DiS., ředitelka Ondrášku. Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který tvoří
lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeutka, sociální
pracovnice, psychologové a duchovní. Všichni
naši pacienti mají k dispozici pohotovostní číslo,
na které mohou volat 24 hodin denně 7 dní
v týdnu. „Naši lékaři i sestry vyjíždějí každý den
za pacienty domů. Naším cílem je udržet vysokou kvalitu života až do úplného konce. Není to
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Od 8. do 14. října proběhne 2. ročník kampaně DOMA, do kterého se zapojilo
dalších 11 hospiců po celé ČR. Více informací se dozvíte na www.darujpapuce.cz nebo
www.umiratdoma.cz.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 459/11, Ostrava – Zábřeh,
tel: 727 805 329, 603 566 336. Více informací naleznete také na www.mhondrasek.cz.
lehká práce, ale vždy nás povzbudí, že ji děláme
dobře. Důkazem toho jsou dopisy, které dostáváme,“ upřesňuje Bronislava Husovská. Jedním
z takovýchto dopisů je i vzkaz od paní pečující
o svého muže: „Manžel se denně těšil na příchod
sestřiček. Byly milé, veselé a komunikativní. Byla
to jedna z nejhezčích chvilek našeho utrápeného
dne. Bez jejich pomoci (morální i odborné)

nevím, jak bychom celou situaci zvládli. Nikdy
nepřestanu být vděčná lékaři, který mě na tuto
možnost upozornil. Kéž by tuto možnost měli
všichni umírající.“ Ondrášek působí i na území
Vaší obce. Nebojte se nás kontaktovat.
Ing. Jana Pastrňáková
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

Oznámení

Kalendář
na rok 2019
s tématem Stará Ves
a Košatka ze vzduchu

v prodeji!
Cena 60 Kč za kus
(stolní kalendář).

K zakoupení
na obecním úřadě, u místních
podnikatelů, nebo na některých akcích.
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Pozvánky
Oslavy 100. výročí vzniku samostatného Československa
K oslavám 100. výročí
vzniku samostatného
Československa se naše
obec připojí dne 28. října
v 16.00 hod. vzpomínkovým aktem u sochy T. G.
Masaryka a v 17.00 hod.
slavnostním koncertem
v kostele sv. Jana Křtitele, na kterém vystoupí
sopranistka Aneta Ručková a varhaník Josef
Kratochvíl. V programu
zazní skladby W. A.
Mozarta, J. S. Bacha, A. Vivaldiho, P. Ebena, A. Dvořáka a A. Guilmanta.
Zve Obecní úřad ve Staré Vsi n. O.

PRO VŠECHNY HOLKY A KLUKY OD 4 LET, KTERÉ BAVÍ SI HRÁT
PŘIPRAVUJEME

SPOLČÍNKO
UVIDÍME SE KAŽDOU NEDĚLI NA FAŘE OD 16:00 DO 17:30
SPOLEČNĚ PROŽIIJEME MODLITBU A HLAVNĚ SPOUSTU HER A ZÁBAVY!
Kontakt:
Šárka Vodvářková
737 58 16 17

POPRVÉ SE SEJDEME 9. 9. 2018
TĚŠÍME SE NA TEBE!
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ZO ČSCH STARÁ Ves nad Ondřejnicí
pořádá

Okresní výstavu

DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU

6.10.2018

8.00 -18.00

v 15.00 setkání "mladých chovatelů"

7.10.2018

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
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8.00 - 14.00

SStaroveský zpravodaj
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Tělovýchovná jednota Stará Ves nad Ondřejnicí, z. s.
Sportovní 554, 739 23 Stará Ves n. O.
Mobil: 731 047 601, e-mail: libuse.sykorova@seznam.cz

Přijďte si zacvičit!
Nabídka je určena nejen stávajícím členům, ale i široké veřejnosti.

Od září jsme pro Vás znovu připravili
pravidelná cvičení, tréninky a kroužky.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

Kruhový trénink s Adamem:
Pondělí 20-21 hodin
Čtvrtek 20-21 hodin

Není nutno se hlásit dopředu, informace
vám podá vedoucí před cvičením.
Pro děti:
Úterý
17.30-18.45 Taneční kroužek
Maki a Kači 1.-5. třída
18.45-20.00 Taneční kroužek
Maki a Kači 5.-9. třída

Pro muže
Futsal: pondělí 20-22 hodin, středa 		
17.30-19.00 hodin a 19.00-21.00 hod.
Florbal: čtvrtek 20-22 hodin
a neděle 18-20 hodin.
Stolní tenis - středa 17-22 hodin.

Středa 17-19 hod. stolní tenis
Florbal - termín není zatím určen,
zašlete mail o informaci na
libuse.sykorova@seznam.cz

NÁRODNÍ HÁZENÁ:

Tréninky probíhají 2x týdně na hřišti TJ,
v zimě v hale TJ. V průběhu roku se hrají
jednotlivé soutěže, v zimním období pohárové soutěže. Rozpis tréninků a zápasů
naleznete na nástěnce TJ. Přihlásit do oddílu
se můžete kdykoliv, nejlépe na začátku nové
sezony na tréninku u trenéra. V letošním
roce hrají tato družstva:

Pro ženy:
Aerobik: pondělí 19-20 hodin - od začátku
září
Břišní tance: čtvrtek 17.30-18.30 hodin od
4. 10. 2018
Stolní tenis: pondělí 17-18.30 hodin,
středa 17-19 hodin

ženy: 1. liga
muži: A - 2. liga, B - oblastní soutěž
mladší žačky, mladší žáci, starší žačky,
starší žáci, dorostenky, dorostenci, staré
gardy.

Pro ženy i muže
Volejbal: pátek 20-22 hodin.
Badminton: úterý pro pokročilé 18.3020 hodin a čtvrtek 19-20.00 hodin pro
všechny kategorie.

----------------------------------------------------------------Máte-li jiný námět pro sportovní vyžití, chcete zorganizovat turnaj, máte chuť
zkusit jinou volnočasovou aktivitu, vést kroužek nebo pronajmout halu, ozvěte se na
výše uvedenou adresu.
Občanům rovněž nabízíme sál pro rodinné akce.
Informace podá hospodářka TJ Libuše Sýkorová, e-mail: libuse.sykorova@seznam.cz
Facebook stránky TJ Stará Ves z. s.
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Zpívej, tancuj, hraj
a bav se s námi.

nové holky a kluky!

Hledáme

P RONÁJ E M
nebytových prostor ve Staré Vsi

40 m2 a 140 m2 ■ energie a internet k dispozici.
Tel.: 732 829 109
pondělí 17:00-18:00 ZŠ Stará Ves n. O.
Velcí 11 – 15 let

Podrobnější informace a kontakty na webových stránkách www.ondrejnica.cz

S sebou: sportovní oblečení, přezůvky, pití, vyplněnou přihlášku a školné 500Kč (krojovné 100Kč)

Začínáme 24.9. pondělí a 26.9. středa

Spousty kamarádů, kulturní vyžití, písně, hry, tance, tradice a odkazy
našich předků. To vše v Lašském souboru písní a tanců Ondřejnica.

středa 16:30-18:00 Pěstitelská pálenice Stará Ves n. O.
Střední 7 – 10 let

Nejmladší 4 – 6 let pondělí 17:00-18:00 ZŠ Stará Ves n. O.

Stará Ves nad Ondřejnicí

do MALÉ ONDŘEJNICE

NÁBOR
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INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

Staroveský Kotel

Jízda traktorů a žehnání zemědělcům

Kulturní a společenské dění ve Staré Vsi
a Košatce ve 4. čtvrtletí roku 2018
DATUM

AKCE

MÍSTO

POŘADATEL

Ustavující schůze Spolku přátel
veselého stáří - SPOPVES

Hasičská zbrojnice

SPOPVES

Výstava drobného zvířectva

Monoblok

ZO ČSCH

13. 10. 2018

8. ročník rybářské soutěže

Brušperk koupaliště

MO ČRS

21. 10. 2018

Včelí produkty
a apitherapie, předn.

Hala TJ – malý sál

ZO ČSV, kult.
komise.

Výstava ovoce a zeleniny

Dům zahrádkářů

ZO ČZS

28. 10. 2018

Pietní akt ke 100. výročí ČSR

U sochy TGM

Obec Stará Ves

28. 10. 2018

Koncert ke 100. výročí ČSR

Kostel sv. Jana Křtitele

Obec Stará Ves

Dušičková pobožnost na hřbitově

Hřbitov

Farnost

Staroveský cyklokros

Areál nad halou TJ

ACK Stará Ves

Martinská zábava

Hasičská zbrojnice

SPOPVES

Rozsvícení vánočního stromu
u zámku, hala TJ

Kostel sv. Jana Křtitele

Kult. kom.,
farnost SV

5. 12. 2018

Přijde Mikuláš?

Hasičská zbrojnice

SPOPVES

7. 12. 2018

Cestovatelská beseda – Bajkal

Hala TJ

Kulturní komise

20. 12. 2018

Mezinárodní vánoční koncert

Kostel sv. Jana Křtitele

ZŠ Stará Ves

24. 12. 2018

Otevírání Betléma a půlnoční mše

Kostel sv. Jana Křtitele

Farnost SV

28. 12. 2018

Silvestr

Hasičská zbrojnice

SPOPVES

31. 12. 2018

Silvestrovský cyklokros

Areál nad halou TJ

ACK Stará Ves

3. 10. 2018
6.–7. 10. 2018

27.–28. 10. 2018

2. 11. 2018
3.–4. 11. 2018
7. 11. 2018
30. 11. 2018

Aktuální informace naleznete vždy na
http://kalendar.staraves-no.cz
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