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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

dokončení 31. 12. 2020. Jelikož stavba svým
rozsahem překračuje běžné investiční akce
a výrazně zasáhne do života obce, připravujeme
pro Vás speciální monotématické vydání zpravodaje na toto téma.

prázdniny jsou pryč a začíná kolotoč běžného života bez obligátního „jsem na dovolené,
teď nemám čas“.
Dovolte mi, abych vám teď, když máme čas,
sdělil pár informací ze zámku. Rekonstrukce
naší pýchy asi neskončí nikdy, ale aspoň ukončíme jednu z dalších etap, tedy aspoň tu, na
kterou jsme získali dotaci. Další práce budou
pokračovat za plného provozu zámku bez omezení. Ke konci srpna byl na vlastní žádost nájemce ukončen provoz Zámecké restaurace. Na
základě výběrového řízení byl vybrán nový
provozovatel, který připravuje rekonstrukci
vnitřních prostor vinárny a provoz by měl být
obnoven začátkem příštího roku.

V podzimních měsících chceme zažádat
o dotace na projekty, které máme stavebně povoleny, a to sběrný dvůr a chodníky v Košatce
od Lubinského mostu k sokolskému hřišti.
Před pár dny začal nový školní rok a já jsem
se měl možnost seznámit se zprávou z kontroly
České školní inspekce, která proběhla letos
v květnu. Její závěry mě utvrdily v tom, že naše
škola splňuje všechny standardy pro vzdělávání
dětí a že se o jejich školní vývoj bát nemusíme,
a tak bychom měli dětem vštěpovat, aby se naučily být hrdé na to, že žijí ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, jedné z nejhezčích vesnic našeho
kraje.

Zámek však není všechno, co řešíme. Koncem září byla zahájena výstavba školního hřiště
a hned v následujícím měsíci, konkrétně od
1. 10. 2019, byla zahájena výstavba 2. etapy
splaškové kanalizace v obci s termínem

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Plán rozvoje sportu v obci Stará Ves nad
Ondřejnicí
Vážení spoluobčané – příznivci sportu.

Není lepšího soudce pro hodnocení těchto podmínek vytvořených obcí, než samotní obyvatelé.

Na základě zákona č. 230/2016 Sb., kterým
se mění zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu
ve znění pozdějších předpisů, je v § 6a, odst. 2
Zákona o podpoře sportu určena povinnost
obcí zpracovávat v samostatné působnosti pro
své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťovat
realizaci takového plánu. V této věci se samospráva obce rozhodla požádat o pomoc všechny
občany Staré Vsi n. O., kteří jsou v závěru konečnými uživateli sportovní infrastruktury
obce. Proto prosíme o pomoc a Váš názor na
sportovní prostředí obce, abychom mohli
správně a s ohledem na obyvatele Staré Vsi n.
O. vybudovat v budoucnu účelnou sportovní
infrastrukturu odpovídající Vašim potřebám.

Vaše anonymní odpovědi budou vyhodnoceny a na podkladě těchto odpovědí a dalších
šetření bude vytvořena studie, sloužící jako
p o d k l a d pr o
vytvoření koncepce rozvoje
sportu v naší
obci. Toto empirické šetření
již proběhlo zejména na Z Š
Stará Ves n. O.
a má přibližně
300 responden3
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tů, avšak vždy je možnost zkvalitnění takovéto
studie - a to mů žete učinit právě ny ní
v 5 minutách svého času. E-formulář najdete
na webových stránkách www.staraves.cz, tištěná forma dotazníku je k dispozici na obecním
úřadu, kde je rovněž zajištěn sběr dat.

Chcete se podílet na tvorbě sportovního
plánu obce? Nyní máte možnost! Děkujeme
Vám za Váš čas a pomoc.
Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Zpravodajství ze zámku
RO schválila smlouvu na vypracování „Studie místní komunikace, ul. Krmelínská“
s f. ing. Martin Limanovský, Bílovec,
za cenu 39 tis. Kč.

O. (55.000 Kč), ZO ČRS (50.000 Kč), TJ Stará
Ves n. O. (80.000 Kč).
Starosta informoval ZO o připravovaných
akcích: stavba kanalizace – II. etapa, rekonstrukce sběrného dvora (žádost o dotaci
z MŽP, až 90% dotace), VŘ na stavbu hřiště
ZŠ.

RO rozhodla v rámci zakázky „Stará Ves
n. O. – Odkanalizování obce, II. etapa“,
o výběru zhotovitele (fa STASPO, spol.
s r.o., Ostrava, cena 98.913.268 Kč bez DPH),
koordinátora BOZP (fa Vysplan s.r.o., Jihlava), technický dozor (fa INGAT inženýrské
činnosti, s.r.o., O.-Mariánské Hory), autorský
dozor (KONEKO, spol. s r.o., Ostrava).

RO schválila vynucený odprodej 1 ks akcie
společnosti AQUALIA CZECH S. L.
RO schválila příspěvek 200 Kč na osobu/den
na rehabilitační pobyt pro místní občanku.

RO rozhodla o výběru nabídky zakázky
„Kiosek pro obec Stará Ves n. O. a její okolí“ ve
prospěch fy Inpublic technology s.r.o., Praha.

RO schválila nabídku f. Jan Slabý, Brušperk,
na rozšíření parkoviště u MŠ Nad Zámkem,
cena 103 331 Kč vč. DPH.

Zastupitelé projednali připravovaný záměr
převzetí majetku TJ Stará Ves n. O. obcí a nabídku na odkup bývalého obchodu v Košatce.

RO schválila pronájem části pozemku fou
MACH-NARWALL, spol. s.r.o., Ostrava pro
reklamní zařízení, roční nájemné 25 tis. Kč.

ZO schválilo zprávu auditora, účetní závěrku a závěrečný účet obce za rok 2018
(příjmy celkem 55.818.258,27 Kč, výdaje
79.009.631,53 Kč).

RO schválila přijetí dotace z rozpočtu MSK
na projekt „Rekonstrukce zámku ve Staré Vsi
n. O.“ ve výši 1.516 tis. Kč.
RO schválila smlouvu s fou VALUE ADDED
a.s., Praha 1 na organizaci zadávacího řízení
a výběr banky pro financování projektu
odkanalizování obce II. etapa, cena 45 tis.
Kč bez DPH.

ZO vzalo na vědomí závěrečný účet a zprávu
kontrolního výboru SMOPO za r. 2018.
Z O s c hv á l i l o ro z p o č t ov é o p at ře n í
č. 1 a 2/2019 (úpravy rozpočtu – rekonstrukce zámku, výstavba hřiště ZŠ, příspěvky
spolkům…).

RO schválila odkup chodníků před prodejnou Hruška od fy SEMPRONEMO s.r.o.,
O.-Martinov za cenu 1 000 Kč + DPH.

ZO schválilo výkup pozemků pod komunikacemi u mlýnského náhonu a tzv. Delfinky

RO schválila ukončení nájemní smlouvy na
pronájem Zámecké restaurace s p. Maršálkem
ke dni 31. 8.2019 a uzavření nové nájemní
smlouvy s fou Michal Petroš, Stará Ves n. O.

ZO schválilo poskytnutí dotace LSPT
Ondřejnica (61.000 Kč), TJ Sokol Košatka
(70.000 Kč), organizaci Kondor Stará Ves n.
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RO schválila žádosti o příspěvek z rozpočtu
obce na podporu celoroční činnosti místních
spolků pro r. 2019.

vlastníky pozemků na ulici Slunečná, do
majetku obce, cena 367.480 Kč.
RO schválila prominutí nájmu v zámku pro
KELTIK z. s., O. – Dubina z důvodu rekonstrukce zámku.

RO schválila nabídku na „Víceúčelové hřiště
při ZŠ Stará Ves n. O.“ firmě sport cité + s.r.o.,
Bílovice, cena 4.136.336 Kč bez DPH.

RO schválila Organizační opatření v MŠ Stará
Ves n. O. pro r. 2019/2020.

RO doporučila ZO ke schválení nabídku na
převedení pozemků s místní komunikací, dešťovou kanalizací a vodovodem, předloženou

Mgr. Jaromír Chvostek

Co se děje na zámku?
Návštěvníci Renesančního dne se mohli
14. září na vlastní oči přesvědčit, že opravy
zámku - zejména rekonstrukce 1. patra - skutečně dospěly ke zdárnému konci. Dubové podlahy, nově odkryté dlažby, niky nebo prévety
spolu s novými dveřmi dávají historickým prostorám novou hodnotu. Jsem přesvědčen, že
výsledek stojí za to.
Hosté se ale také mohli přesvědčit o nutnosti rekonstrukce schodiště, kde původní pískovcové schody jednoduše dosloužily, a aby
zámek opět mohl bezpečně sloužit veřejnosti,
musí projít celkovou rekonstrukcí. Stupně budou vyměněny a zároveň bude přeložena cihlová dlažba v mezipatrech a v chodbě 1. podlaží.

Podle smlouvy by tyto práce měly skončit
v polovině prosince. Na jejich financování se
podařilo získat dotaci z Moravskoslezského
kraje a Ministerstva kultury ČR ve výši bezmála
2 miliony korun.
S doznívající turistickou sezonou byl bohužel ukončen provoz Zámecké restaurace. Po
dohodě s nájemcem byl provoz ukončen
k 31. 8., mezitím proběhlo výběrové řízení na
nového nájemce. Po celkové přestavbě restaurace bychom si měli vyzkoušet stylové zámecké
prostory počátkem roku 2020.
Mgr. Jaromír Chvostek

Návštěvníci Renesančního dne v místnosti s dubovou podlahou
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Původní pískovcové schody

Původní cihlová dlažba

Projekt Poznáváme historii míří k cíli
V adventním čase předešlého roku navštívily naši obec na čtyři desítky dětí z Rakové.
Společnými dílnami se staroveskými dětmi,
sportem, návštěvou zámku, řešením kvízu
k historii naší obce i společnou návštěvou Staré
školy v Kozlovicích se děti zapojily do projektu
s názvem Poznáváme historii, jehož hlavním
cílem je dále prohlubovat vědomí sounáležitosti
Čechů a Slováků.

Dalším krůčkem k vzájemnému poznávání
bylo setkání v pátek 13. 9. Že to zní zlověstně?
Naštěstí na pověry nikdo nedal a staroveské
i rakovské děti strávily společně příjemný slunečný den. Hlavním cílem tentokrát byla návštěva vstupní síně staroveského zámku a představení dalšího produktu zmíněného projektu:
infokiosku s interaktivní obrazovkou. Co na
něm návštěvníci místní i přespolní najdou?

FOND MALÝCH PROJEKTŮ
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Kromě přístupu k webu obce také možnost projít si s pomocí mobilní aplikace jednu z tras,
která je provede obcí za pomoci QR kódů umístěných po trase. Naši mladí hosté si takové putování mohli sami vyzkoušet a otestovat si tak,
že aplikace skutečně funguje. Pohodový den
uzavřela návštěva mohutného hradu Hukvaldy,
spojená s procházkou obory a nezbytným pohlazením ocasu lišky Bystroušky. Co potěší
obzvlášť? Zachycený útržek hovoru česko-slovenských účastníků: „Poviem mamke aj tatkovi, že tu je prekrásne a že tu chcem s nimi znova
prísť.“

Třetím a zároveň posledním podnikem
projektu byl hned nazítří, v sobotu 14. září, Renesanční den. Staroveský zámek se rozezněl
tóny dobových nástrojů, kroky tanečníků i provoněl dobrotami renesanční kuchyně. Vše si
mohla ochutnat delegace z naší partnerské obce
Rakové v čele s jejím starostou Mgr. Antonem
Heglasem.
Projekt je v samotném závěru. Zbývá závěrečné hodnocení a zúčtování. Už teď je ale jasné,
že hlavní cíl – dále prohlubovat starovesko-rakovské vazby, byl splněn.
Mgr. Jaromír Chvostek
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Zámek opět ovládl duch renesance
Zastavení druhé: Pozor – schody! Jsou ošlapané, polámané – vždyť taky mají za sebou více
než 400 let! Je třeba nazout zámecké papuče
a došourat se ke dvěma zámeckým dámám.
Paní Michaela Daňková spolu s Markétou Palowskou představují hostům, co je vlastně
renesance.

Je sobota 14. 9. 2019, poledne, a kolem staroveského zámku panuje čilý ruch. Zvolna se
vzdalují svatební hosté, slavnostní limuzínu
vytlačuje dodávka vlekoucí kolotoč, do práce
se trousí pracovníci obce a první účinkující,
ruch rychle sílí. Blíží se totiž 14. hodina a s ní
první dvacítka objednaných hostů...Ano, takto
pro hosty začíná repríza Dne renesance.

Prosím, vážení hosté, račte vstoupit!

Zastavení třetí: Šouravá papučová cesta
dalšími místnostmi, podél dvou prévetů, končí
v místnosti zaplněné hudebními nástroji a hlavně šesti výbornými muzikanty, souborem
Calata. Pro pořádek: žádná z 9 skupin neslyší
stejné písně…

Zastavení první: Před vstupem do zámku
je nutná evidence. Přísně a spravedlivě ji vede
Marcela Tylečková. Příjemným hlasem poté
hosty vítají milé průvodkyně – Yvona Voráčová,
Markéta Šindelová a Kristýna Kučová. Putování
dobou renesance může začít. Na nádvoří se
představuje samotný ctihodný zámecký pán
Ctibor Syrakovský (Ladislav Mácha).

Zastavení čtvrté: Papučové dobrodružství
končí. Odměna za utrpení je sladká – nebo
i slaná, nebo ostrá. Na své si přijdou chuťové
pohárky. Kančí a srnčí masíčko, omáčky, dobroty, medovina. Chybí už snad jenom mok
s pěnou. O vše se postaral mistr šéfkuchař Miloš
Konečný s učenlivými kuchtičkami Světlou
Dostalíkovou a Martinou Palagyiovou.

Před dvěma lety vítal hosty déšť, sychravé
počasí, zima. Tentokrát je vše jinak a na sluníčku je teplo a příjemně. Asi se za nás Syrakovští
tam někde nahoře přimluvili.
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Zastavení páté: Zase ty schody! Vše dopadlo dobře a nohy provětrají renesanční tance.
Tancmistrovou je Sylva Paličková s omladinou
ze souboru Ondřejnica. Zahanbit se nenechají
ani mladší, ani starší žáci – koloběžka, úkrok,
otočka…

Hana Cholevová, Jana Boháčová a Zdenka
Chvostková. Podívejme, je tu i kolotoč. Dětem
se z něj může zatočit hlava. Podobně to může
skončit i s dospělými u dolního stánku, kde
nabízejí všelijaké dobroty pevné i tekuté dobově
odění zahrádkáři. A aby bylo zakončení důstojné, prozáří tmu před zámkem ohně a plameny
skupiny Keltik v čele se Zdeňkem Poláškem.

Zastavení šesté: Schody… už zase! A dokonce někam na půdu! Je tady šero, tajemno –
sem by pasoval nějaký dramatický příběh. Co
tak povídání o kostelníku Hulovi? A už je to
tady. Marek Viteker spolu s Danielou Hofírkovou a Veronikou Vitekerovou to sehráli zcela
věrohodně. Řeknu vám – nic příjemného, seznámit se devětkrát za odpoledne se šibenicí!

Tady putování renesancí končí. Končí
samozřejmě pro hosty, účinkující ještě musí
všechno poodnášet, uklidit, uložit. Proč píšu
tak zeširoka? Je to proto, že na přípravě a průběhu akce spolupracovalo na 50 nadšenců,
které jsem nemohl všechny vyjmenovat. Všem
patří velké poděkování za to, že strávili spoustu
času, aby udělali radost Vám - návštěvníkům.
A věřím, že i sami sobě.

Zastavení sedmé: Už zase schody. Ale tentokrát směrem dolů – a naposledy. Už chybí
jenom něco o zbraních. To už mají na starosti
pánové ze souboru Keltik. Už víte, co jsou zbraně palné, střelné, chladné, bodné a sečné?

Nesmím zapomenout ani na obecní pracovníky v čele s panem Dorotíkem, dokumentaristu Milana Sýkoru a velkou pomoc celého
týmu kulturní komise v čele s M. Janoškem.

Zastavení osmé: To už je na libovůli každého hosta. Co se tak naučit drátenickému řemeslu? Nebo zkusit předení vlny? Zastřílet
z luku? Nebo si namalovat obrázek či něco vymodelovat z keramické hlíny? Komu se to podařilo, možná dostane i nějaké ocenění – o to
se postarají paní učitelky Hana Haasová,

Renesanční den byl závěrečnou součástí
projektu Poznáváme historii, projektu česko-slovenské spolupráce v rámci programu
Interreg V-A.
Mgr. Jaromír Chvostek

FOND MALÝCH PROJEKTŮ
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Ještě jednou InfoKanál
Připomínáme občanům, že stále trvá
možnost získat pohodlný přístup k informacím o dění v obci prostřednictvím SMS-zpráv
nebo e-mailů díky využití služeb Infokanálu,
zřízeného obcí. Tato nabídka platí i pro spolky
a organizace např. ke zveřejňování pozvánek
na jimi pořádané akce pro širokou veřejnost.

Podrobný popis služby spolu s vysvětlením
postupů pro registraci naleznete v minulém
vydání zpravodaje (č. 2, červen 2019), který je
rovněž k dispozici na webových stránkách
obce www.staraves.cz.
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Neodešli – jen nás předešli –
Waldemar Matuška
Před dvaceti lety, v říjnu 1999, jsem se osobně seznámil s mužem, na něhož chci v tomto
čísle zpravodaje zavzpomínat. Nestalo se to tedy
v době, kdy třešně zrály, zrovna třešně zrály,
nesetkali jsme se tam za vodou v rákosí, i když
u toho byla Eva Pilarová, ale naopak u toho nebyly ani Tereza s Barborkou, nemrholilo, naopak
bylo krásné babí léto. Slavíci z Madridu nepěli,
nesetkali jsme se ani v hospodě, a tak nikdo z nás
nemohl říct, že tuhle rundu platím já a v čase
čtyřicátin Semaforu jsme si mohli jen povzdychnout, že to všechno odnes čas.

radnici, nemusel se kvůli jednomu natáčení
trmácet do Prahy až z USA. Příspěvek jsme
takzvaně předtáčeli, a proto jsme se sešli už ve
středu nebo ve čtvrtek. Jak jsem se zmínil, bylo
nádherně, teplo, což zrovna Waldemarovi neprospívalo a schody do studia mu daly docela
zabrat. Měl astma, špatně se mu dýchalo, což ale
třeba při zpěvu nebylo znát. Rozhovor s oběma
svého času Zlatými slavíky byl nenucený, příjemný a na moji prosbu, aby na závěr zazpívali
kousek Lásky nebeské, reagovali vstřícně. Dokladem natáčení je fotografie s Evou Pilarovou
a mojí osobou z října 1999. Pak jsem se s panem
Matuškou setkal ještě o pár dnů později, a to
právě na onom slavnostním setkání k výročí.
Přiznám se, že už přesně nevím, co všechno jsme
probrali, ale opět to bylo setkání příjemné, nenucené, bezprostřední. Ostatně, kdo jste někdy
měli možnost být na jeho koncertě, víte, že se tak
choval i ke svým divákům. Já osobně s obdivem
vzpomínám na jeho recitál v divadle Rokoko
v roce 1968, který byl uváděn pod názvem „8 lásek Waldemara Matušky“ a v němž předvedl
vynikající výkon. Každá ze dvou částí trvala
hodinu a půl a hlavní protagonista ani na chvíli
z jeviště neodešel.

Prostě, s Waldemarem Matuškou jsem se
setkal v budově Českého rozhlasu na pražské
Vinohradské třídě a důvod byl nasnadě. Už
zmíněné čtyřicátiny divadla Semafor. K tomuto
výročí jsem se v sobotních Dobrých jitrech na
stanici Praha - dnes Dvojka - vracel pravidelně
a vydatně mi ve vzpomínkách pomáhal tehdejší
intendant divadla Láďa Hrabánek, zvaný Hraboš. Byl v divadle bez pár týdnů od jeho založení
a prošel tam vším možným. Konečně i na Láďu
jsem už ve zpravodaji vzpomínal, protože nás
před jedenácti lety předešel. No a v den oslav
semaforského výročí jsem téměř celé vysílání
věnoval právě oslavenci. Kromě už zmíněného
Hraboše byl hostem i Jiří Suchý, který předvedl
názornou ukázku svého umění. Když přišel,
otázal se mě, o čem že si budeme povídat. Já na
to, že jsme se domluvili, že přijde s jakýmsi zamyšlením, komentářem k výročí divadla. Chytil
se za hlavu, sedl ke stolu a za pár minut sepsal
nádhernou glosu. Inu, profesionál!
O návštěvu Waldemara Matušky jsem požádal Evu Pilarovou, se kterou jsem se znal už
dříve. Byla mimo jiné hostem mého jednoho
čtyřhodinového vysílání a protože posluchače
zaujala, nabídli jsme jí, aby se sama stala průvodkyní pořadem. Jen pro zajímavost, oba zpěváci si zásadně vykali, což znamenalo, jak si
jeden druhého vážili. Matuška přání vyhověl,
a protože byl mezi pozvanými na slavnostní
koncert a následující setkání na Novoměstské
11
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Matuška byl zpěvákem, dávajícím písničkám srdce. Ukazovalo se to zejména v písničkách lidových, stojí za to si je poslechnout i teď,
stejně jako písničky takzvané hudby populární,
kterým nikdy nechyběly kvalitní texty. Za
všechny autory jmenujme alespoň Jiřího Suchého, Zdeňka Borovce, Jiřího Štaidla nebo Ivo
Fischera. Pro osvěžení paměti připomenu, že
Matuška začínal v Semaforu, v roce 1962 odešel
do Rokoka a později byl, jak se říká, na volné
noze. Že byl i hercem, a to dobrým, svědčí role

ve fi lmech Všichni dobří rodáci, Limonádový
Joe, Noc na Karlštejně nebo Trhák.
Waldemar Matuška nás předešel v květnu
roku 2009, v červenci téhož roku by oslavil
77. narozeniny. Odpočívá na vyšehradském hřbitově, nedaleko Vlasty Buriana, kterého tak rád
a úspěšně imitoval. Že na tohoto barda, jehož
písničky neodnesl čas, lidé nezapomínají, svědčí
množství květin a svíček, které hrob zdobí.
Radoslav Mácha

ZŠ a MŠ
Vážení staroveští občané,

učebna. Do další kmenové učebny jsme pořídili
interaktivní tabuli. Všechny třídy a prostory
jsou tak připraveny pro všechny žáky školy.

slavnostní zahájení školního roku 2019/20
máme za sebou. V pondělí 2. září jsme přivítali
244 žáků v základní škole a 93 dětí v mateřské
škole. 30 žáků přišlo do naší ZŠ úplně poprvé,
z toho je 25 těch nejmenších - prvňáčků. Ti budou letos pracovat s paní učitelkou Zdenkou
Chvostkovou a asistentkou J. Dorotíkovou.

A jaké jsou personální změny? Do našich
řad jsme zpátky přivítali p. uč. Mgr. Lucii Velímovou, část úvazku bude vyučovat i Bc. David
Ulrich. V mateřské škole jsem Mgr. Olgu Macháčovou jmenovala zástupkyní ředitele pro MŠ
a máme také tři nové paní učitelky: Mgr. Danielu Roubalovou, Marcelu Bellovou, DiS, a Bc.
Michaelu Strakošovou. V mateřské škole došlo
v letošním roce ke zvýšení kapacity, tj. 93 dětí,

Všichni zaměstnanci naší školy se snažili
připravit pro naše žáky ty nejlepší podmínky.
O prázdninách byla modernizována učebna
přírodopisu, která bude sloužit i jako kmenová
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a tím i k navýšení jednoho úvazku. Rozšířili jsme
také délku provozu MŠ od 6:30 do 16:30 hodin.

kytaru, keramický kroužek, sborový zpěv, atletickou přípravku, karate, kroužek anglického
jazyka, kroužek školního časopisu Dušanovy
zápisky. Žáci si také mohli vybrat nepovinný
předmět náboženství a sborový zpěv.

Ve školní družině zůstávají tři oddělení,
letos je opět otevřena ranní družina, která je
v provozu od 6:30 do 7:15 hodin.

Veškeré informace o dění v naší základní
a mateřské škole můžete sledovat na webových
stránkách školy www.zs-staravesno.eu.

Od letošního školního roku již rodiče nemusí svým dětem kupovat obaly na učebnice.
Speciálním strojem balíme učebnice přímo ve
škole.

Na závěr přeji Vám, rodičům, pevné nervy
a hlavně radost z úspěchů vašich dětí. Těším se
na naši vzájemnou spolupráci a setkání na různých akcích

V základní škole vyučujeme dle školního
vzdělávacího programu „Škola pro všechny“,
který klade důraz na kompetence, osobnost
žáka a jeho gramotnosti. Cílem je rozvíjet osobnost žáka tak, aby samostatně myslel a svobodně se rozhodoval, měl zodpovědnost za svoje
zdraví, za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku.

Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka školy

V průběhu roku se zapojíme také do řady
soutěží, máme připraveny tradiční akce pro
rodiče společně s dětmi, představíme naši školu
i veřejnosti. Jsme zapojeni do projektu MŠMT
hrazeného z EU – Šablony II, kde nabízíme žákům doučování, čtenářský klub a klub logických her. Jsme zapojeni do mezinárodního
projektu Erasmus. Žákům opět nabízíme volnočasové aktivity: přírodovědný kroužek, sportovní kroužek, počítačový kroužek, country
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„Ve školce je nám dobře!“
Máme tu září a s ním i nový školní rok
v Mateřské škole Stará Ves nad Ondřejnicí.
Koncem srpna začaly všechny paní učitelky,
asistentky, školnice a kuchařky připravovat třídy a zdobit prostory školky. Už se těšily na
všechny děti - nové i ty, které už znaly z předchozích let. Věříme, že další školní rok bude
vydařený a dětem bude ve školce stejně dobře
jako v minulých letech.

vhodnější řešení než třídy věkově smíšené. Děti
ze všech tříd se pak mohou setkávat na společných akcích, divadelních představeních, a především při společném pobytu venku.
Naším cílem je, aby se děti ve školce cítily
dobře, uvolněně a bezpečně, aby se učily přirozenou formou, prožívaly hezké chvíle se svými
kamarády, kvalitně trávily svůj čas a na školku
se těšily. Pomáháme dětem správně se rozvíjet,
aktivně se učit, žít zdravě a zažívat radost ze hry
a z pohybu i z poznávání.

Nový školní rok v naší mateřské škole začal
v pondělí 2. 9. 2019. Provozní doba bude letos
delší, a to od 6:30 do 16:30 hod. Doba přivádění
dětí bude od 6:30 do 8:00 hodin a doba vyzvedávání dětí od 14:30 do 16:30. V provozu budou
čtyři třídy – Berušky a Broučci v hlavní budově
školky v ulici Nad Zámkem a Hvězdičky a Sluníčka pro starší děti v budově bývalé základní
školy v ulici Zámecká. Třídy jsou věkově homogenní, což s ohledem na vzdělávání dětí
i spontánní hry považujeme za mnohem

Akcí pro děti i rodiče chystáme tento školní
rok celou řadu. Za dětmi přijedou několikrát
v roce divadelní soubory s novými divadelními
představeními, proběhne další série interaktivních ekologických programů „Hrátky s přírodou“, pojedeme se podívat do Divadla loutek
Ostrava, navštívíme výstavy pořádané místními spolky, uspořádáme Den s rodiči, besídky
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ke Dni matek a otců, vystoupíme s dětmi na
Adventním koncertě a na Obecních slavnostech
i dalších akcích pořádaných společně se základní školou, děti mohou i s rodiči zažít tradiční
romantickou výpravu s lampiony „Brouček se
loučí s létem“, pojedeme na školní výlet, do
školky pozveme Sférické kino a několikrát
v roce se vypravíme na Den v přírodě. V průběhu roku uspořádáme i další akce, o nichž
budou rodiče vždy včas informováni na nástěnkách ve třídách a v šatnách i prostřednictvím
webových stránek školy.

s dětmi navštívit jejich domov a podívat se na
chov domácích zvířat, nebo svou finanční pomocí umožnili dětem navštívit například „Svět
techniky“. Forem pomoci a podpory bylo mnoho a my si jich opravdu velmi vážíme!
Také jsme vděční za spolupráci s rodiči při
řešení nejrůznějších problémů i za podněty,
návrhy, doporučení a dobře míněné rady ze
strany rodičů. Pomáhají nám zkvalitnit naši
práci a zmapovat případné nedostatky a rezervy. Vždy jsme nakloněni vzájemné komunikaci,
která vede k rychlému a efektivnímu řešení
nebo k vyjasnění vzniklých problémů. Velmi
nám záleží na tom, aby u nás bylo dětem
dobře.

Velmi si vážíme dosavadní dobré spolupráce s rodiči i jejich pomoci při přípravě společných akcí, dále při pomoci se sběrem starého
papíru, jejíž výtěžek používáme pro zakoupení
odměn pro děti na školních akcích i financování
kulturních a zážitkových akcí pro děti. Stejně
tak je každoročně využíván i zisk z prodeje
drobných výrobků dětí a rodičů na Vánočním
jarmarku.

Veškeré organizační informace o naší mateřské škole najdete na webových stránkách
školy www.zs-staravesno.eu. Pokud na těchto
stránkách nějakou informaci postrádáte, neváhejte nám napsat na e-mail mateřské školy
mskola@zs-staravesno.cz. Rádi Vám všechny
dotazy zodpovíme.

Také chceme moc poděkovat všem rodičům i prarodičům, kteří nám v minulých letech
velmi nezištně pomohli zajistit občerstvení na
školní akce, poskytli nám výtvarný i jiný materiál, pomohli s opravami, umožnili nám

Zpracovala Mgr. Olga Machačová,
zástupce ředitelky pro MŠ,
ve spolupráci s ostatními pedagogy mateřské
školy a vedením organizace

Slovo faráře
Drazí přátelé z naší obce,

křesťanství je. Budou se probírat základy křesťanské víry, a to nejen formou přednášky, ale i
diskuze nad nejrůznějšími tématy.

srdečně vás zdravím na začátku školního
roku. Věřím, že prázdninové dny pro vás byly
časem odpočinku, načerpáním sil i chvílemi
plnými setkání a zážitků.

Proč základy?
Setkávám se s řadou lidí, kteří občas nějakou otázku položí, i s těmi, kteří mají jakousi
matnou představu, ale mají obavy nebo nemají
prostor se zeptat. Hodně se mluví o křesťanské
Evropě a také o Islámu, který do Evropy už řadu
let proniká. Když jsem se v létě setkal s jedním
velmi vzdělaným člověkem, který právě téma
Islámu delší dobu studuje (od jeho kořenů až
po současnost), zaujal mě jeho postřeh týkající
se toho, nakolik islámské náboženství je pro
normálního věřícího „neprůhledné“.

Ve farnosti se opět rozbíhají nejrůznější
roční aktivity a jedné z nich bych rád věnoval
více pozornosti. Jedná se o tzv. vzdělávání dospělých, které probíhá jednou za měsíc vždy
v neděli v 16 hod. na faře (do Vánoc jsou termíny uvedeny níže). Tato setkání v tomto školním
roce budou určena mj. pro dospělé, kteří by rádi
přijali svátost biřmování v červnu příštího
roku, ale jsou otevřena pro každého, kdo by se
rád dozvěděl nebo si připomenul, o čem vůbec
15
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Podobně se může jevit i křesťanství.
A z toho důvodu bych rád pro tento rok nabídl
právě probrání těch základů, jejichž znalost
patří i k základnímu obecnému přehledu
člověka. Ne všechno samozřejmě může být

rozumem odůvodněno nebo vysvětleno, ve
spoustě otázek má své nezastupitelné místo
víra, ale přesto věřím, že má cenu se nad různými tématy aspoň malinko zamyslet.
Proto bych rád povzbudil a pozval všechny
z vás, kteří by se rádi o těchto otázkách více
dozvěděli nebo si něco zase připomněli.
Z dalších oznámení z fary bych rád informoval o poloviční změně v našem týmu na faře
– rozloučili se s námi po dvou letech Marek
Glogar a po roce Anna Niziolová a místo nich
přišli Marie Bednářová a Danek Lokaj. Pevně
věřím, že podobně jako v předchozích letech si
oba příchozí farnost, ale i celou obec oblíbí.
Ze stavebních záležitostí bychom rádi
v příštím roce ve spolupráci s obcí opravili další
část hřbitovní zídky (předpokládaný termín na
jaře příštího roku) a taky se reálně rýsuje výstavba Komunitního centra v areálu fary, které
by rozšířilo možnosti v y užívání tohoto
místa.
Přeji vám vše dobré a těším se na vás při
nejrůznějších setkáních.
o. Jan

Termíny Vzdělávání dospělých na podzim
9. 9., 3. 11., 24. 11. - vždy v 16 hod. na faře.
Akce, které nás do konce roku a v začátku nového čekají:
•

2. listopadu v 17 hod. - Dušičková pobožnost na hřbitově – bohoslužba a modlitba za
naše zemřelé

•

29. 11. - 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 v 15 hod. + „půlnoční“ mše sv. za obyvatele naší obce ve 22 hod.

•

4. ledna - Tříkrálová sbírka

•

11. ledna - Střediskový ples

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), setkávání
seniorů jednou za měsíc ve středu odpoledne (vždy avizováno v týdenním Farníčku vydávaném
každou neděli).
16
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Letní dětské tábory ve Vítkově
K prázdninám neodmyslitelně patří letní
dětské tábory ve Vítkově-Podhradí, v údolí řeky
Moravice. Patnáct dnů stráví děti v překrásné
přírodě Oderských vrchů, poznají nové kamarády a prožijí dobrodružství, na která budou
ještě dlouho vzpomínat.

Konstatování staršího dítěte: Na kondorském táboře jsem byla pětkrát jako dítě a velmi
jsem si to užila. Dostala jsem se k němu přes
starší sestru, která již přede mnou na tyto tábory jezdila. V údolí mezi stany panuje mezi
ná mi velmi dobrá ná lada a dost dobrá
atmosféra.

Jak se níže dočtete, činnosti na táborech
jsou různorodé, záleží na typu programu a směru činnosti, jakým se daný turnus ubírá. Za
II. turnus musím poděkovat všem účastníkům
od vedoucích s balonkovými útoky, až po děti
– které se letos nestihly ani zranit :-). Pirátské
téma, počasí a dobrá parta nastavily dobrou
půdu pro následující ročníky táborů. Budeme
se případně těšit i na vaše potomky v našich
řadách, vždyť jsme staroveská organizace.

Partička, která to tady zařizuje, je perfektní
– od jídla, programu a různých činností, které
se zde musíme naučit. Třeba letos jsem se musela naučit poznat dláto, hoblík, hasák – já
z města ... :-). Jelikož stárnu, tak již nadále jako
dítě jezdit nemůžu. Chci si dále užívat spoustu
zábavy jak při hrách, tak i s kamarády, a proto
jsem se rozhodla jezdit jako instruktorka – prostě trávit s nimi další skvělé tábory.
S pohodou, Adéla
www.kondorsv.com
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Spolek přátel veselého stáří – SPOPVES v létě
Setkání seniorů ze Spolku přátel veselého
stáří pokračovala i v letních měsících, i když
jinde než v obvyklé hasičárně.

cyklisté vydali na další jízdu ke Galerijnímu
rybníku na konci Jistebníka, kde si prohlédli
dřevěné sochy umístěné ve vodě. Dalším cílem
výletu byla cukrárna U Evičky u jistebnického
nádraží. Tam účastníků zase přibylo, takže celkový počet přátel, kteří se chtěli i přes horké
letní počasí sejít, bylo 29. Ocenění si zaslouží
cyklista Leoš Hrabovský, který, i když nebyl na
startu a nejel celou trasu jako ostatní, byl nejstarší sportovní účastník.

Hned 3. července obsadili natěšení hosté
celou zahrádku U Babek, ještě se musely přidat
stoly i lavice. Z uzavřené společnosti možná jiní
návštěvníci nebyli nadšeni, ani posílená obsluha nebyla zvyklá na množství objednávek,
vždyť se tu sešlo 56 seniorů. Počasí přálo
a v chládku pod slunečníky se všichni bavili.
Domluvili si tu cyklistický výlet po rovině - do
Jistebníka.

I senioři jezdí na dovolenou, proto se mnozí
nemohli těchto akcí zúčastnit. Hned na prvním
setkání po prázdninách, 4. září, již tradičně
v hasičské zbrojnici, si všechna setkání připomněli na promítaných fotografiích. A těší se na
setkání další, jež jsou uvedena na poslední
stránce tohoto zpravodaje.

Ten se uskutečnil 24. července. Pod Hůrkou
se ke společnému startu sešlo jen 9 cyklistů, ale
v prvním cíli v Galerijní ulici u kostela v Jistebníku je čekalo dalších 13 kolegů, kteří přijeli
auty. Bohužel se nepodařilo zajistit návštěvu
Galerie, a tak po procházce celou ulicí se

Bedřiška Bičanovská

Zájed na Lysou horu dne 17. 9.
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Milí spoluobčané, ptáte se, co je nového
u zahrádkářů?
16. února Staroveský košt jsme měli,
u flašinetu pak poseděli.
V březnu nový výbor zvolen byl,
ten hned své plány uskutečnil.
4. května zájezd do Věžek a Kroměříže byl
a všem účastníkům zájezdu se líbil.
19. května na škvaření vaječiny v pálenici
sešli jsme se v hojném počtu.
Vaječinu, pivko čepované k tomu jsme si dali,
do večera si hráli a povídali.
Keltik hry nám zajistil a kdo přišel, spokojený
byl.
Nechyběli jsme ani 8. 6. 2019 na Staroveských
slavnostech.
Stánek s domácími buchtami a kávou si
otevřeli.
Zájem lidu staroveského očekávání překonal,
buchty brzo nebyly,
i přesto zahrádkáři úspěch sklidili.
Slibujeme, že příště napečeme více….
27. července nový výbor s hosty do Rakové
dorazil.
Zájezd se nám vydařil.
Po milém přivítání opravenou moštárnou
provedli nás vesele,
ke kapličce Panny Márie na Turzovku zavezli
nás přátelé.
Odpoledne soutěží jsme se účastnili,
Starou Ves nikterak nezahanbili
a na 1. místě jsme se umístili.
24. srpna letní kino promítáno bylo,
počasí se vskutku vydařilo.
Na buřtguláš a domácí buchty staroveský lid
byl zván,
kdo přišel a ochutnal, nebyl zklamán.
14. září Renesanční den v zámku se
uskutečnil.
Zahrádkáři stánky s občerstvením otevřeli,
návštěvníci po prohlídce zámku u nás
poseděli.
Pivko, svařák, káva, na chlebu sádlo škvarkové,
lívance a domácí buchty k tomu,
s plnými břuchy odcházeli lidé domů.
Sluníčko nás hřálo celý den,
kdo stánky navštívil, ten odcházel spokojen.

Návštěva v Rakové

Renesanční zahrádkáři

A co nás ještě letos čeká?
2. a 3. 11. Výstava ovoce a zeleniny, tentokrát
oživená o výstavu historických kostýmů
a fotokoutkem
29. 11. občerstvení u rozsvěcení vánočního
stromu
Prosinec - zdobení perníčků na pálenici
Těšíme se na vaši hojnou účast a pevně věříme,
že tradice zahrádkářů oživíme.
Za výbor ČZS Marta Polášková
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Celostátní kolo soutěže Olympiáda
mladých chovatelů
Ve dnech 7.- 11. srpna 2019 se v Přerově
konalo celostátní kolo soutěže Olympiáda mladých chovatelů, kde bylo 125 mladých nadšenců
z celé republiky. Za náš okres se zúčastnily
4 soutěžící a velmi pěkně se umístily. Ze Staré
Vsi nás reprezentovala již ostřílená Amálka
Golková v odbornosti drobných hlodavců
- získala nádherné 3. místo. Obrovským úspěchem bylo umístění naší „kočkařky“ Zuzany
Bogyi, která letos jela poprvé na celostátní kolo
a hned získala úžasné 1. místo!

Tato soutěž byla náročná nejen na testy,
poznávačky a obhajoby písemné práce, ale také
byla bohatá programem.
Navštívili jsme přírodovědnou stanici, zájmové středisko a zámek v Přerově, Helfštýn
a Dinopark se ZOO ve Vyškově. Celkově se náš
okres umístil na 9. místě z 21 okresů.

Jana Boháčová

Úspěšné chovatelky Amálie Golková a Zuzana Bogyi
20
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SPORT
Národní házená
Závěrečné tabulky našich družstev v sezóně 2018-2019
Mladší žačky:

Starší žačky:

1. Studénka A

273:75

36 b.

1. Osek

373:183

32 b.

2. Svinov

216:118

26 b.

2. Studénka

323:190

28 b.

3. Studénka B

202:208

17 b.

3. Stará Ves

304:233

24 b.

4. Kokory

194:250

14 b.

4. Svinov

181:270

8 b.

5. Chropyně

150:160

16 b.

5. Kokory

186:205

16 b.

6. Stará Ves

87:149

9 b.

6. Chropyně

186:238

12 b.

7. Pustějov

107:273

2 b.

7. Pustějov

148:380

0 b.

Mladší žáci:

Starší žáci:

1. Studénka

451:201

40 b.

1. Studénka

507:279

42 b.

2. Osek

299:261

28 b.

2. Stará Ves

470:367

32 b.

3. Vítkovice

310:216

25 b.

3. Osek

455:391

29 b.

4. Kokory

289:314

14 b.

4. Chropyně

338:309

25 b.

5. Svinov

250:325

12 b.

5. Svinov

188:194

8 b.

6. Stará Ves

111:176

5 b.

6. Vítkovice

348:441

8 b.

7. Chropyně

63:280

0 b.

7. Kokory

142:467

0 b.

Dorostenky :

Dorostenci:

1. Stará Ves

240:181

28 b.

1. Studénka

549:270

40 b.

2. Chropyně B

225:225

25 b.

2. Svinov

460:393

32 b.

3. Osek

178:215

16 b.

3. Stará Ves

332:428

15 b.

4. Studénka

178:215

11 b.

4. Osek

390:514

14 b.

5. Chropyně A

92:115

0 b.

5. Chropyně

278:404

3 b.

6. Kokory

54:136

0 b.

6. Kokory

54:136

0 b.

7. Chropyně

63:280

0 b.

7. Chropyně

63:280

0 b.

Muži:
1. Studénka B

220:209

17 b.

2. Stará Ves B

200:205

10 b.

3. Pustějov

221:227

9 b.

Úspěchem této sezóny byl postup dorostenek na MČR v Bakově a pak ještě větším úspěchem bylo vítězství starších žáků na Poháru ČR
v Čakovicích, které nikdo nečekal.
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2. liga muži – skupina B
1. Svinov

457:372

1. liga ženy:
35 b.

1. Tymákov

419:242

40 b.

2. Dobruška

438:346

33 b.

2. Dobruška

428:303

30 b.

3. Vítkovice

361:313

32 b.

3. Přeštice

326:314

22 b.

4. Draken Brno

412:355

29 b.

4. Plzeň-Újezd

297:357

15 b.

5. Veselí

375:342

29 b.

5. Podlázky

319:375

16 b.

6. Osek

385:397

25 b.

6. Blovice

324:368

15 b.

7. Ostopovice

401:395

23 b.

7. Krčín

365:383

10 b.

8. MS Brno

305:340

12 b.

8. Stará Ves

293:347

9 b.

9. Humpolec

303:390

12 b.

10. 1.NH Brno

344:431

10 b.

11. Stará Ves

364:441

10 b.

12. Rokytnice B

318:385

7 b.

Dorostenky na MČR:
Hrála tato děvčata:

Podle trenéra Radima Hynečka jsme neměli
čekat žádný velký úspěch. To se potvrdilo. Ukázalo se, že v naší oblasti má soutěž dorostenek
poněkud slabší úroveň. Na česká družstva jsme
vůbec nestačili, a tak mohlo potěšit až vítězství
v posledním utkání s Drakenem Brno.

Michaela Košťálová, Amélie Klepková –
Hanka Ličková, Anna Holaňová, Karolína
Janošková, Kateřina Říčná, Anna Hrebíčková
– Radka Ličková, Gabriela Mačková, Denisa
Adamcová, Barbora Janošková, Kristýna
Fromeliusová, Adéla Kantorová.
Trenér: Radim Hyneček

Výsledky našeho družstva:
Stará Ves – Bakov
16:28 (5:15)

419:242

40 b.

Stará Ves – Žatec
11:17 (3:8)

428:303

30 b.

Stará Ves – Přeštice 13:30 (6:13)

326:314

22 b.

Stará Ves – Krčín
18:22 (9:12)

297:357

15 b.

Stará Ves –
Draken Brno
17:13 (11:7)

319:375

16 b.

Vedoucí: Karin Hynečková
Celkové pořadí:
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1. Přeštice

125:86

9 b.

2. Bakov

99:73

9 b.

3. Krčín

98:113

6 b.

4. Brno

83:6

2 b.

5. Žatec

71:73

2 b.

6. Stará Ves

75:110

2 b.

www.staraves.cz

Starší žáci na PČR v Čakovicích:
Stalo se to, co nikdo nečekal. Naši chlapci
za tropického vedra, prakticky bez střídání,
doslova „přejeli“ všechny své soupeře. Od prvního zápasu šli za svým cílem, za vítězstvím!

Výsledky zápasů:
1. Stará Ves

Naše sestava: Marek Malík – Matěj Hranický,
Jakub Šebesta, Antonín Pelíšek, Tomáš Sulowski
– Vilém Hýl, Richard Chvostek, Vojtěch Klečka,
František Pelíšek.
Trenér: Petr Straňánek
Vedoucí: Jitka Rohelová

Po celou dobu turnaje hlasitě povzbuzoval náš
tým osmihlavý fan-klub, který má velký podíl
na celkovém úspěchu.

123: 63

12 b.

2. Řevnice

93:52

10 b.

3. Draken Brno

87:79

8 b.

4. Přeštice

67:90

6 b.

5. Žatec

63:85

4 b.

6. Krčín

63:81

2 b.

7. Čakovice

57:103

0 b.

Nejlepší obránce turnaje – Matěj Hranický
Nejlepší útočník turnaje – Vilém Hýl
Nejužitečnější hráč – Vilém Hýl
V následující sezóně budeme mít v soutěžích opět ligová družstva. Muži budou hrát ve
2. lize a ženy v reorganizované 1. lize – skupině
B (východ).
V oblastním přeboru budeme mít družstva
mladších žaček a žáků, dorostenek a dorostenců. Po dlouhé době nám chybějí družstva
starších žaček a žáků. Také jsme nepřihlásili „B“
družstvo mužů.

Výherní družstvo staroveských žen dne 21. 9.
na hřišti v Náchodě

Výsledky zápasů:
Stará Ves – Krčín 23:12 (13:5)

419:242

40 b.

Stará Ves – Řevnice 14:9 (7:2)

428:303

30 b.

Stará Ves – Přeštice 23:12 (13:5)

326:314

22 b.

Stará Ves – Čakovice 22:13 (13:7)

297:357

15 b.

Stará Ves – Žatec 23:9 (13:3)

319:375

16 b.

Stará Ves - Draken Brno 18:8 (12:4)

324:368

15 b.
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ACK Stará Ves n. O.
Silniční sezóna se pomalu blíží ke konci
a začínají přípravy na podzimní sérii cyklokrosových závodů. Tým staroveských cyklistů
dosáhl mnoha úspěchů na silničních závodech
a zároveň mladí závodníci sbírali cenné zkušenosti, snažili se prodat poctivou přípravu
a drát se výsledkovými listinami dopředu.

druhé místo v celkovém hodnocení. V průběhu sezóny se zlepšovali i začínající závodníci
Anička Janíková, Matouš Filgas a Klárka Palagyiová. Sbírali cenné závodní zkušenosti jak
v závodech horských kol, tak na silnici.
V celkovém hodnocení seriálu závodů Školní
ligy se v tomto roce staroveský tým reprezentující ZŠ Stará Ves n. O. umístil na celkovém
čtvrtém místě. Na pódiové umístění chybělo
bodování více závodníků v jednotlivých závodech. Nejmladší závodníci měli možnost na
závodech Školní ligy vyzkoušet závodní cyklistiku a zlepšit si techniku na záludných tratích namotaných v areálu ostravského Landeku. Příprava na cyklokrosovou sezónu začala
již v průběhu měsíce srpna jak na kole, tak
všeobecným tréninkem, který probíhal v hale
TJ. Cyklokrosová sezóna začíná 28. září úvodním závodem Českého poháru v Mladé Boleslavi. ACK Stará Ves n. O. bude startovat
v celém seriálu závodů Českého poháru v cyklokrosu, vybraných závodů Polského či Slovenského poháru a také místních závodů
Oderského poháru.

Na mistrovstvích republiky, které se konaly na přelomu měsíců června a července, se
v nejlepší formě ukázaly Katka Mudříková
a Natálie Mikšaníková. V elitní kategorii žen
se Katka Mudříková dokázala prosadit těsně
pod stupně vítězů, kdy obsadila perfektní
čtvrté místo v časovce jednotlivkyň. Natálie
Mikšaníková v kategorii kadetek obsadila
shodně čtvrté místo v závodě s hromadným
startem. Na pódiová umístění holkám chyběl
jen krůček a dokázaly se prosadit v silné konkurenci.Katka Mudříková dobrou formu držela i v průběhu července a srpna, podařilo se
jí vyhrát závod Českého poháru ve Slatině
u Bílovce a obsadit druhé místo rovněž v závodě Českého poháru, který se konal v Janovicích u Nového Jičína. Výsledky během měsíců června, července a srpna prokázaly připravenost z jarní části sezóny. Jakub Sasín
dojel třetí na závodě Českého poháru v Ostravě, tímto výsledkem dosáhl již svého druhého
pódiového umístění na závodě Českého poháru. Rovněž na krajských závodech Jakub
ukazoval stabilní formu, která mu vynesla

Zveme všechny příznivce cyklistiky na
dvojici staroveských cyklokrosů, které budeme
pořádat v termínu 9. – 10. 11. 2019 v areálu TJ
Stará Ves nad Ondřejnicí. Oba závody budou
zařazeny do Oderského poháru a sobotní závod se pojede jako krajský přebor.
Aktuality z chodu
oddílu naleznete na
internetových
stránkách
www.ackstaraves.cz.
Karel Nepraš

Kateřina Mudříková
- 1. místo Janovice
u Nového Jičína
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Wieluń (Polsko) - nejmaldší závodníci v cíli - Jakub Sasín, Klára Palagyiová, Anna Janíková

Nikola Bajgerová získala tři medaile na
mistrovství republiky!
Naše rodačka a odchovankyně trenéra
Pavla Nepraše Nikola Bajgerová, jezdící za tým
Dukla Praha, absolvovala ve dnech 4.-7. 7. 2019
Mistrovství České republiky v silniční cyklistice ve Vidnavě.
Ve středu byla na programu časovka na
24 km, kde si vybojovala krásné 3. místo.
V pátek následovala časovka dvojic, kterou
absolvovala se svou týmovou kolegyní Jarmilou Machačovou, kde bohužel děvčata nestačila na své dvě týmové kolegyně a obsadily „až“
2. příčku.
V neděli vše vyvrcholilo silničním závodem na 96 km, což znamenalo 6 stejných
okruhů. Nikola byla rozhodnutá bojovat o co
nejlepší umístění. Od začátku závodu byla
25
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„Na závod jsem se těšila, s trenérem Friedem jsme vychytali formu, která byla na MČR
a Tour de Feminin optimální. Od první etapy
jsem se cítila dobře a každým dnem se to ještě
zlepšovalo. Bohužel jsem nevyužila dobré pozice
ve finiši první etapy, kde jsem měla kolizi se
soupeřkou a přišla o několik drátů v předním
kole. Další etapy probíhaly hodně podobně,
všechny byly zakončené hromadným dojezdem
skupiny, kde mi moc pomohl celý tým. Věřila
jsem si také na časovku, ale tam jsem se zase
potkala s autobusem na trati. Vyvrcholilo to
poslední a profilově nejtěžší etapou, kde jsme
po odjetí osmičlenné skupiny s kolegyněmi
z týmu zůstaly v hlavním zredukovaném poli.
Po informaci od trenéra jsme se snažily s Terkou
Korvasovou a Jarmilou Machačovou skupinu
roztrhat. Nakonec se povedl můj únik a posledních deset kilometrů jsem jela osamoceně.
Deváté místo mě nakonec posunulo také v celkové klasifikaci. Závod celkově hodnotím velmi
pozitivně,“ řekla ke svému výkonu Nikola
Bajgerová, druhá žena nedávného mistrovství
republiky.

aktivní, až se jí podařilo ve třetím kole se svou
týmovou kolegyní poodjet celému poli závodnic. Povedlo se jim náskok udržet až do konce
závodu a o konečném pořadí rozhodl až závěrečný spurt do cíle, kde Nikola nestačila pouze
na jednu závodnici a obsadila krásné 2. místo.
O týden později se konal v Krásné Lípě
mezinárodní etapový závod Tour de Feminin.
Na start se postavily závodnice skoro z celé
Evropy, celkem jich startovalo 160.
První den na holky čekalo 120 km s těžkým kopcovitým profilem, Nikola dojela
v hlavním poli na 32. místě. Druhý den jely
holky 100 km, kde Nikola zase dojela v hlavním poli a tentokrát na 27. místě. Třetí den
byly na programu etapy dvě. Dopoledne to byla
individuální časovka, kde Nikola jela velmi
slušně, ale bohužel jí nepřálo štěstí v podobě
autobusu na trati, ale i tak se s tím poprala
slušně a po časovce ztrácela 2 minuty na čelo
závodu. Po časovce závodnice čekala etapa
dlouhá 70 km, kde v hromadném dojezdu
obsadila 16. příčku.
Poslední etapa byla dlouhá 96 km s nejtěžším kopcovitým profilem. V půlce závodu se
od hlavního pelotonu odpoutala 8členná
skupina a Nikola zůstala ve velké skupině za
nimi. V posledním kole se odpoutala od skupiny a dojela osamoceně do cíle na 9. příčce.
Tímto výsledkem se posunula na 12. místo
v celkovém pořadí a navíc na skvělé 4. místo
v kategorii do 23 let. Po závodě se Nikola
rozhovořila:

Rozhovor převzat z:
www.ceskysvazcyklistiky.cz
Na nátlak redakce sepsala Iveta Bajgerová
Pozn. redakce: Přejeme Nikole, odchovankyni staroveské cyklistiky, hodně úspěchů
v další sportovní kariéře!

Opustili nás…
p. Marie Kollarczyková
p. Jaromír Mácha
p. Věra Balcarová

roč. 1950
roč. 1948
roč. 1929

Věnujte jim tichou vzpomínku.
Bronislava Pavlosková, matrikářka
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Poděkování občanům
Obecní úřad ve Staré Vsi n. O. vyslovuje jménem všech občanů poděkování našim obětavým
spoluobčanům:
panu Karlovi Rozehnalovi, nar. 1977,
který dne 27. 5. 2019 převzal ocenění Českého
červeného kříže - zlatý kříž III. třídy za
80 bezpříspěvkových odběrů krve,

panu Tomáši Mertovi, nar. 1980, který
rovněž dne 27. 5. 2019 obdržel ocenění Českého červeného kříže - zlatý kříž III. třídy za
80 bezpříspěvkových odběrů krve.

Pokaždé je to jiné, ale vždy DOMA
„Naše péče zde netrvala ani měsíce ani
týdny ani dny. Naše návštěva by se dala počítat
na minuty, a přesto věřím, že splnila to, co v tu
chvíli splnit měla.

psychologové i duchovní. Pro naše pacienty
jsme k dispozici 24 hodin denně. Působíme
v Ostravě a okolí do 30 km pro dospělé
a v celém Moravskoslezském kraji pro děti.
Provozujeme ambulanci paliativní medicíny,
dětský denní hospicový stacionář a odbornou
knihovnu.

Umíral otec rodiny, a to právě v okamžiku,
kdy jsme s lékařkou přijely… Vše, co se odehrálo do té chvíle, zvládla rodina svými silami.
Bylo to pro ně velmi náročné, neboť stav nemocného se zhoršoval doslova ze dne na den.
Nyní byla situace docela jiná, pacient byl úplně
klidný a pomalu končící svůj život. Nebyla
potřeba žádných léků… Naše pozornost byla
tedy plně věnována pečující, milující a velmi
vnímavé rodině. Lékařka trpělivě odpovídala
na všechny jejich otázky. To hlavní, co pro ně
bylo v tu chvíli důležité, bylo ujištění, že udělali
pro svého blízkého vše, co mohli, že to udělali
správně a v dostatečné míře. Já pevně věřím,
že se jim tohoto ujištění z úst paní doktorky
dostalo. Nemocný zemřel ještě během naší
návštěvy, v blízkosti rodiny.“

Nebojte se nás v případě potřeby kontaktovat: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava-Zábřeh.
Tel.: 727 805 329, 603 566 336. Více informací
naleznete také na www.mhondrasek.cz.
Od 7. do 13. října proběhne 3. ročník kampaně „DOMA. Týden pro mobilní hospice“, do
kterého se letos zapojí 21 mobilních hospiců
po celé ČR. Začíná opět Papučovým dnem.
Přidejte se k nám. Více informací se dozvíte
na www.darujpapuce.cz, www.umiratdoma.cz
a www.papucovyden.cz.
Bc. Ivana Bereková, vrchní sestra MHO
a Ing. Jana Pastrňáková, fundraiser MHO

Po pár dnech přišel krásný e-mail, poděkování za klid, který jsme do rodiny vnesly,
i za to ujištění, že vše dokázali zvládnout až do
konce. Děkujeme.
Jsme Mobilní hospic Ondrášek a doprovázíme nevyléčitelně nemocné dospělé i děti
v poslední fázi jejich nemoci. Bezplatně pečujeme o pacienty i jejich rodiny tak, aby umírající mohl zůstat doma mezi svými blízkými až
do konce. Každý den v yjíždí naši lékaři
a zdravotní sestry k pacientům domů. Pomocnou ruku podávají také sociální pracovnice,
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Oznámení
Sběrný dvůr

Máte doma vysoký, vzrostlý smrk nebo
jedli a nevíte co s nimi?

Oznamujeme občanům, že v zimním
období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020
bude omezena provozní doba sběrného dvora takto:
Středa

13,00-17,00 hodin

Sobota

8,00-12,00 hodin

Obecní úřad vám nabízí pokácení a odvoz
zdarma, pokud bude tato dřevina vhodná
pro využití jako vánoční strom pro občany Horního Konce nebo Košatky.
V případě zájmu kontaktujte Obecní úřad
ve Staré Vsi n. O., tel. 558 669 201

Nově je od 1. 10. 2019 možné odevzdávat do sběrného dvora také jedlé tuky
a oleje v uzavřených PET lahvích.

Tělovýchovná jednota nabízí veřejnosti tyto pravidelné sportovní aktivity:
Přihlásit se je možno dostavením se na daný termín cvičení, kde zájemce získá všechny potřebné informace, popřípadě na tel. č. Ing. Libuše Sýkorové, hospodářky TJ - 731 047 601
Halové sporty:
Pondělí: 20-22 hod.

futsal muži

Čtvrtek: 19-20 hod.

badminton muži i ženy

Pátek: 19-21 hod.

volejbal muži i ženy

Aerobik:
každé pondělí 19-20 hodin
Kruhový trénink:
každé pondělí 20-21 hodin - ženy i muži
Taneční kroužek MAKI A KAČI:
každé úterý 17,30-20,00 hodin
Stolní tenis
středa 17-22 hodin
Břišní tance:
čtvrtek 17,30-18,30 hodin
Dále nabízíme možnost mladým rodičům zorganizovat si na hale v odpoledních hodinách
cvičení rodičů s dětmi. Volný termín je možno domluvit na tel. č. 731 047 601.
Národní házená
– především pro dívky i chlapce od 8 do 12 let, přihlášky a info 731 047 601 nebo přímo
na tréninku - úterý a čtvrtek 15,30-16,30 hodin.
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Pozvánky
ZO ČSCH STARÁ Ves nad Ondřejnicí
pořádá

Místní výstavu
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU

5.10.2019:

8.00 -18.00

v 15.00 setkání "mladých chovatelů"

6.10.2019:
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

8.00 - 13.00

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 15. 9. 2019
TĚŠÍME SE NA TEBE!
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Bezlepkově – Vladěna Halatová pořádá
KURZ BEZLEPKOVÉHO PEČENÍ
Stará Ves nad Ondřejnicí u Ostravy
9. 11. 2019 /sobota/ od 13.00 – 18.00 h

- vaření a pečení se světovou jedničkou
mezi kuchyňskými roboty od firmy
Kenwood, vařícím robotem Cooking
Chef
Cena kurzu: 750,-

Hasičská zbrojnice, D. Růži 12

Objednávky na kurz posílejte buď na
moje FB stránky www.facebook.com/
vladenahalatova do soukromých zpráv,

Program:
- pečení: chleba z ošatky, vánočka, nudle, kváskový mazanec

nebo na email: bezlepkove@seznam.cz

- povídání si o bezlepkovém pečení, jeho
vychytávkách a kváskování

Co si upečete, to si odnesete

Inzerce
cykloturistika rybaření ( Sl. Harta 200m)

Chalupa U ZAHORCU
T: 721 203 305
E: ezahorcova@seznam.cz

Dlouhá Stráň 2
792 01 Bruntál
Výlety
rybaření, cykloturistika, turistika, koupání
Leskovec nad Moravicí –
půjčovna šlapadel, lodí, paddleboardu,
pláž ke koupání. Vápenná pec.
Razová – přívoz Rouza, tufity
Mezina – tufitový lom, Venušina sopka
Roudno – rozhledna Velký Roudný
(sopka)
Bruntál – wellness centrum, koupaliště,
Uhlířský vrch, Zámek
Karlová Studánka – Praděd – 24 km
Ski areál, bike park Kopřivná - 20 km

Chalupa „U Záhorců“ se nachází v malé
obci Dlouhá Stráň 200 m od vodní nádrže
Slezská Harta, 3 km od Bruntálu. Chalupa
prošla rekonstrukcí.
Ubytování
max. 6 osob + 2 přistýlky
kuchyň vybavená
sprchový kout + wc
Cena
(kapacita 6 osob)
Celý týden (5 nocí) za celou chalupu – 7500,Víkend za celou chalupu – 3000,Přistýlka – 200,- os/den
El. energie + voda – 100,- den
Půjčení kol – 100,- den

Těšíme se na vaši návštěvu
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Vážení zákazníci,
nově jsme pro Vás otevřeli na ulici Brušperská 544
(Bývalý obchod paní Galáskové) prodejnu potravin, masa, uzenin,
smíšeneho zboží a bistra...
V naší nabídce naleznete rozmanitý sortiment potravin z různých koutů:
USA, Mexika, Itálie či Asie. Čerstvé pečivo, zákusky, drogerie, kosmetiky
a potřeby pro dům a zahradu.
V naší prodejně můžete platit kartou i stravenkami samozdřejmostí jsou
i vouchery.
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Procházka historickou Košatkou dne 18. 8. 2019

Oznámení o prodeji kalendáře na rok 2020
Kulturní komise přichází s nabídkou stolního obrázkového kalendáře
na rok 2020, ve kterém Vám tentokrát
připomeneme některé kulturní, sportovní a společenské akce z posledních
let. Věříme, že kalendář udělá radost
nejen vám, ale i vašim příbuzným
a přátelům a bude všem milým průvodcem po celý příští rok.

Kalendář

2020

é
nsk
leče ní akce
po
v
í, s porto
n
r
as
ltu
Ku

Stará Ves nad Ondřejnicí

Kalendář v ceně 60 Kč si můžete
zakoupit na obecním úřadě, v knihovně, v prodejně potravin u p. Buchtové a ve firmě Unipol.
V Košatce lze kalendář zakoupit v době půjčovních

hodin v knihovně. Kalendář lze zakoupit také
v informačním centru zámku v době konání
výstav.
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Moravskoslezská liga v požárním útoku
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Kulturní a společenské dění
ve 4. čtvrtletí roku 2019
DATUM

AKCE

MÍSTO

POŘADATEL

Taneční pro střední generaci

Hala TJ

TJ

Výstava drobného zvířectva

Monoblok

ZO ČSCH

11. 10. 2019

Taneční – 1. prodloužená lekce

Hala TJ

TJ

12. 10. 2019

Rybářské závody pro členy ČRS

Brušperk koupaliště

MO ČRS

23. 10. 2019

Tradiční setkání

Hasičská zbrojnice

SPOPVES

30. 10. 2019

Setkání Spolku staroveské historie

Hasičská zbrojnice

Spolek star. hist.

Dušičková pobožnost

Obřadní síň

Farnost

Výstava ovoce a zeleniny

Dům zahrádkářů

ZO ČZS

Kurz bezlepkového pečení

Hasičská zbrojnice

Kulturní komise

Staroveský cyklokros

Areál nad halou TJ

ACK Stará Ves

13. 11. 2019

Martinská zábava

Hasičská zbrojnice

SPOPVES

15. 11. 2019

Cestovatelská beseda Island

Malý sál TJ

Kulturní komise

16. 11. 2019

Taneční – 2. prodloužená lekce

Hala TJ

TJ

29. 11. 2019

Rozsvícení vánočního stromu

Kostel, zámek

Kult. komise, farnost

Mikulášská nadílka

Hasičská zbrojnice

SPOPVES

12. 12. 2019

Setkání Spolku staroveské historie

Hasičská zbrojnice

Spolek star. hist.

24. 12. 2019

Otevírání Betléma a půlnoční mše

Kostel sv. Jana Křtitele

Farnost

27. 12. 2019

Silvestrovská zábava

Hasičská zbrojnice

SPOPVES

4. 10. 2019
5. -6. 10. 2019

2. 11. 2019
2. -3. 11. 2019
9. 11. 2019
9. -10. 11. 2019

4. 12. 2019

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