
Červen 2020č. 2www.staraves.cz

SStaroveský zpravodaj



Povodně ve Staré Vsi a Košatce



www.staraves.cz

3

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

dubnový zpravodaj se nesl ve znamení ná-
stupu koronavirové epidemie. Mezitím jsme se 
posunuli o 3 měsíce dále a v této chvíli probíhá 
rozvolňování dosavadní výjimečné situace, ži-
vot se vrací pomalu do normálu a každý z nás 
měl možnost si srovnat životní priority. Zjistili 
jsme, že bez některých věcí se klidně obejdeme 
a že jsou v životě důležitější věci, než jsou ma-
licherné spory, sváry či debaty. 

V  naší obci se rozjel opět život naplno: 
máme postavenou více než polovinu kanaliza-
ce, dokončili jsme nové školní hřiště. Bylo za-
hájeno výběrové řízení na opravu „nové“ bu-
dovy školy, kde se jedná o  výměnu oken, 
zateplení pláště, opravu střechy. Bude dokon-
čena II. etapa výstavby školního hřiště, které 

obsahuje dětské hřiště, venkovní učebnu a at-
letickou dráhu. V  obci se realizuje výstavba 
polních cest – jedna směrem na Brušperk 
a 2 cesty v Košatce. Jde o stavby, které vzešly 
z Komplexních pozemkových úprav a plně je 
hradí stát (jedná se o cca 20 mil. Kč), po dokon-
čení budou cesty převedeny do vlastnictví obce. 

Jen letmý výčet aktivit hovoří o nebývalé 
stavební činnosti v  obci, nemalé komplikace 
v posledních dnech přinesla nečekaná dešťová 
nadílka, kterou jsme s obětavou pomocí dob-
rovolných hasičů vcelku zdárně překonali. Chci 
Vás tedy požádat, abyste se obrnili trpělivostí 
a přijali veškerá negativa, která stavby přinášejí, 
s pochopením a tolerancí. Přeji Vám všem pev-
né zdraví a veselou mysl.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

 ZO schválilo rozpočet obce na r. 2020: pří-
jmy 117.188.720,44 Kč, výdaje 151.736.000 Kč, 
saldo - 34.547.279,56 Kč. Nejdůležitější po-
ložky: dotace celkem - 67.472 tis. Kč (jazy-
ková učebna v ZŠ Stará Ves n. O., dokončo-
vací práce v  zámku, proplacení dotace na 
spolupráci s obcí Raková, kotlíková dotace 
pro občany z Fondu životního prostředí  - 
půjčky), výdaje - např. PD chodníky ul. Bru-
šperská, II. etapa cyklostezky Stará Ves n. O. 
– Košatka, kanalizace, hřiště v ZŠ, jazyková 
učebna, oprava sběrného dvora, rekonstruk-
ce ZŠ – výměna oken, zateplení, oprava stře-
chy, výměna kotelny).

 ZO pověřuje RO provádět rozpočtová opat-
ření do 1 mil. Kč. O změnách bude ZO in-
formováno na následujícím zasedání.

 ZO schválilo Strategii rozvoje obce Stará Ves 
n. O. na r. 2020 – 2025.

 ZO schválilo podání žádosti o dotaci z pro-
gramu Ministerstva financí v r. 2020 (snížení 

energetické náročnosti a rekonstrukce ko-
telny ZŠ).

 ZO schválilo název ulice „Sluneční stráň“ 
v prostorách bývalého kravína.

 ZO schválilo dotaci 110.000 Kč pro LSPT 
Ondřejnica (nájem v Domě zahrádkářů, re-
prezentace obce v  Peru) a  pro farnost 
750  tis. Kč (oprava hřbitovní zdi, výsadba 
dřevin). 

 Informace starosty: realizace cesty mezi Sta-
rou Vsí a Brušperkem, oprava vozovky na 
Petřvaldík – po výstavbě chodníku, řeší se 
stavební povolení na opravu mostu přes 
Odru – realizace 2022/23.

 RO vzala na vědomí informace o fungování 
obce v  rámci krizového stavu (zajišťování 
ochranných pomůcek, desinfekce - 0,5 l na 
čp. distribuované SDH Stará Ves zdarma, 
provoz OÚ v omezeném režimu, zásobování 
obyvatel potravinami).

Zpravodajství ze zámku
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 RO schválila smlouvu na aktualizaci digi-
tálních dat s f. DIGIS, spol. s r.o., Ostrava, 
cena 38 115 Kč vč. DPH.

 RO schválila závazek neprovádět 5 let sta-
vební činnost v úseku ul. Petřvaldská.

 RO rozhodla o neuplatňování sankcí u všech 
nájemních smluv na nebytové prostory, po 
ukončení nouzového stavu bude rozhodnuto 
o dalším postupu.

 RO schválila nájemní smlouvu s TJ Stará Ves 
n. O., z. s.

 RO potvrdila výpověď nájemní smlouvy re-
klamní plochy f. MACH-NARWALL, spol. 
s.r.o., Ostrava.

 RO vzala na vědomí petici občanů ke zvýšení 
bezpečnosti na ul. Krmelínská.

 RO schválila smlouvu s f. KONEKO, spol. 
s.r.o., Ostrava, na zpracování PD stavby 
„Stará Ves n. O. – prodloužení vodovodu“. 
Cena 75 tis. Kč bez DPH.

 RO schválila zařazení obce do působnosti 
MAS Pobeskydí na období 2021 – 2027.

 RO schválila smlouvu s f. HydroIdea, s.r.o., 
Ostrava, k akci „Zpracování PD na zlepšení 
odtokových poměrů Horní konec“, cena 
730 tis. Kč bez DPH.

 RO vzala na vědomí neschválení žádosti 
o dotaci na akci „Chodníky Košatka n. O.“

 Informace starosty: v obci bylo k  27. 4. 2020 
evidováno 14 nemocných osob, z  toho se 
7 uzdravilo. OÚ od 27. 4. pracuje v plném 
rozsahu, zprovozněna knihovna, 1. stupeň 
a MŠ zahájí provoz 25. 5., zásobení ochran-
nými pomůckami dostatečné. 

 RO vzala na vědomí informaci o  postupu 
prací výstavby kanalizace (k   20. 4. 2020 
zhotoveno 4 852 m kanalizace vč. domov-
ních přípojek, bez zásadních problémů). 

 RO z  důvodu zvýšených nákladů obce na 
likvidaci pneumatik z osobních vozidel roz-
hodla o stanovení poplatku za zpětný odběr 
pneumatik z osobních vozidel 50 Kč/ks.

 RO stanovila cenu za jednu motohodinu 
traktoru s přívěsem na 350 Kč.

 RO schválila smlouvu s f. Kamenická dílna 
Orel Vítězslav, O.-Poruba na odborné  re-
staurátorské práce na schodišti a  podlaží 
zámku (ošetření kamenných prvků, ostění 
dveří a výklenků). Cena 97.000 Kč bez DPH. 
Smlouva je přílohou k  žádosti o  dotaci 
z MK ČR.

 RO vzala na vědomí informaci ředitelky ZŠ 
a MŠ Stará Ves n. O. o stanovení úplaty v MŠ 
za březen - květen 2020. Za měsíc březen 
činí 175 Kč, zbytek se promíjí.

 RO schválila dar 5 tis. Kč Lince bezpečí, z. s., 
Praha 8.

 RO vzala na vědomí studii „Budova technic-
kých služeb obce na parc. č. 1099“. Jedná se 
o soubor budov v areálu monobloku, ve kte-
rých by byly umístěny technické prostředky, 
mobiliář obce a  zázemí pro zaměstnance 
OÚ. RO rozhodla o pokračování projektu 
s možností čerpat dotace z programu využití 
Brownfields.

 RO schválila Smlouvu o  výpůjčce budovy 
bez čp. (areál monobloku) na dobu 10 let pro 
organizaci KONDOR – skupina Stará Ves.

 RO schválila dodatek smlouvy s f. STASPO, 
spol. s.r.o., O.-Radvanice na provedení díla 
„Stará Ves n. O. – odkanalizování obce, 
II.  etapa“ (změna ceny díla o  provedené 
méněpráce).

 RO schválila smlouvy s f. sport cité + s.r.o., 
Bílovice, na dílo „Víceúčelové hřiště u  ZŠ 
Stará Ves n. O. – fitness prvky“ a „Víceúče-
lové hřiště u ZŠ – dětské hřiště“ dle nabídky 
ze dne 29. 1. 2020.

 RO zamítla žádost f. CETIN a.s., Ostrava, 
o příspěvek obce na výstavbu rDSLAMu ve 
výši 190 tis. Kč v lokalitě Košatka. rDSLAMy 
navyšují přenosové rychlosti internetové sítě 
pomocí zemních kabelů.

 RO schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ Stará 
Ves n. O. k 31. 12. 2019, odpisový plán pro 
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Odpověď na úvodní otázku je vcelku velmi 
jednoduchá: opravy zámku jsou ve finále, ne-
počítáme-li další úpravy sklepních místností 
a případně nejvyššího patra. 

Málokdo asi při zahájení oprav v roce 2018 
tušil, jak obrovskou změnou zámecká budova 
projde. Nejviditelnější změnou je pochopitelně 
zámecká věž staronového tvaru báně, jak ji znali 
příslušníci starších generací do roku 1945. Ob-
rovskými změnami ovšem prošly i  interiéry. 
Celé 2. nadzemní podlaží je dnes už plně při-
praveno na svůj staronový úkol – přivítat ná-
vštěvníky moderní knihovny využívané i jako 
komunitního centra. To už ale časově dost 
předbíhám…

Co je z posledních úprav nejpodstatnější? 
Zásluhou firmy pana Duráka je kompletně 
opravena zámecká věž s  novými podlahami 
a  trámovými konstrukcemi, které věrně 

kopírují původní tvary a  uspořádání 400 let 
starých dřevěných prvků. Spolu s nově odkry-
tými výklenky a nikami tvoří nádherný a sty-
lový prostor. Zodpovědnou práci odvedla ka-
menická firma pana Orla, která se postarala 
o restaurování kamenických prvků a zejména 
o položení nových podlah chodeb. Kromě obou 
podest, vyložených původními cihlami, působí 
úžasným dojmem i plocha nové cihlové podlahy 
chodby, která nás pocitově vrátila stovky let 
zpět. Nová okna, tvarově kopírující ta předešlá, 
nové dveře všech místností patra, očištěné por-
tály, nové osvětlení, nově objevené výklenky 
s pověstnými původními prevéty… 

Jsem přesvědčen, že mnozí návštěvníci bu-
dou příjemně překvapeni a  náležitě ocení 
spoustu námahy, práce, starostí i peněz, které 
za touto proměnou zámku stojí.

Mgr. Jaromír Chvostek

Co se děje na zámku?

r. 2020 a rozdělení hospodářského výsledku 
za r. 2019 (z hlavní činnosti 255.485,17 Kč, 
z vedlejší činnosti 80.597,74 Kč, fond odměn 
56.082,91 Kč, fond rezervní 280.000,00 Kč).

 RO schválila dodatek smlouvy o úvěru z 4. 2. 
2020 s Komerční bankou, a.s., Praha 1 (změ-
na ve výši čerpání, čerpání ve výši 100 % bez 
DPH).

Mgr. Jaromír Chvostek
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Rekonstrukce interiéru zámku
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Na akci „Stará Ves 
nad Ondřejnicí - odkana-
lizování obce - II. část“ 
bylo položeno do června 

2020 celkem 6500 m kanalizačních řadů. Tyto 
řady byly provedeny v  ulicích na stokách Na 
Závodí A8, Nový Svět B, Nad Pekárnou AB-1-2, 
AB-1-2-2, Nad Pekárnou II AB-1, Nad Rybní-
kem AC-2-1, Sportovní A3, A4, Ke Kasárnám 
A9, A9-1, A9-2, Ševčíkova A10, A10-1, A10-3, 
Hynečkova H, Slepá A15, K Řece A16, K Mostu 
A18, K Myslivně A18, Okružní, Brušperská A5, 
U Dubu A4. 

V  současné době se provádí výstavba na 
ulicích K Myslivně A15, Rynek A14, U Splavu 
A4-1, Na Posmykově A19.

Od 22. 6. 2020 budou zahájeny výkopové 
práce v  ulici Brušperská A3, A4 (na dvou 
místech).

Za zhotovitele bychom chtěli poděkovat 
občanům dotčených míst za vstřícnost, pocho-
pení a  trpělivost při ztížených podmínkách, 
které přináší doprava a stavební práce při vý-
stavbě uvedených řadů. 

Ing. Bohumil Holečko, odpovědný stavbyvedoucí
STASPO, spol. s r.o., Těšínská 254,  

Ostrava-Radvanice (zhotovitel stavby)

Stavba kanalizace pokračuje
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Již od loňského roku probíhá projednávání 
návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Stará 
Ves nad Ondřejnicí, ve které jsou zahrnuty 
požadavky obce i  občanů. Dne 4. 9. 2019 se 
uskutečnilo veřejné projednání této změny za 
účasti občanů, pořizovatele ÚP Magistrátu 
města Ostravy a  zpracovatele ÚP Ing. arch. 
Miroslava Hudáka. Všechny dotazy a  nejas-
nosti byly na místě vysvětleny a předpokládali 
jsme, že projednání bude rychle směřovat ke 
zdárnému cíli – schválení změny ÚP zastupi-
telstvem obce.

Nečekaně však do našeho předpokladu za-
sáhly dvě události: prvním byla mimořádná 
opatření spojená s rozšířením koronaviru a ná-
sledným omezením funkčností všech úřadů. 
Druhým zpomalovacím prvkem byla proti-
chůdná stanoviska ke změně ÚP dvou orgánů 
státní správy – Ministerstva průmyslu, obchodu 

a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Pro-
tože s rozdílnými stanovisky dotčených orgánů 
nelze změnu ÚP schválit, došlo ke sjednocení 
stanovisek obou orgánů a upřesnění textu změ-
ny ÚP teprve na dohodovacím jednání dne 
27.  5. 2020, které svolal Magistrát města 
Ostravy.

Z důvodu těchto dohodnutých změn bude 
však nutné provést druhé veřejné projednávání 
návrhu Změny č. 1 ÚP, které bude Magistrát 
vyhlašovat v  letním období a  občané budou 
o termínu projednání informováni na úřední 
desce a na webu obce. Z hlediska souvisejících 
správních termínů spojených s  vyhlášením 
a zpracováním závěrů druhého projednávání 
věříme, že bude změna ÚP schválena zastupi-
telstvem obce do konce letošního roku.

Ing. Radislav Folta, předseda stavební komise

Od 1. dubna začaly mimořádně rozsáhlé 
stavební práce na „dálnici“ Ostrava – Mošnov. 
Důvodem částečné uzavírky silnice č. I/58 
v katastru obce Stará Ves nad Ondřejnicí jsou 
stavební práce na rekonstrukci mostu ev. 
č. 58- 024, vynucené špatným stavebně tech-
nickým stavem mostu, především pak stavem 
předpínací výztuže a nefunkční hydroizolace. 
Rekonstrukce spočívá v  demolici stávajícího 
mostu a výstavbě nového přesýpaného mostu. 
Zhotovitelem stavby je IDS – Inženýrské a do-
pravní stavby Olomouc a. s.

Provoz v místě uzavírky byl veden v první 
fázi zúženými jízdnímu pruhy, následně po 
vybudování mostního provizoria s  řízením 
provozu světelným signalizačním zařízením. 
Po vybudování první části nové mostní kon-
strukce bude na tuto převeden obousměrný 
provoz opět ve zúžených jízdních pruzích sil-
nice I/58. Doba rekonstrukce je plánovaná do 
31. 10. 2020. 

Zdroj: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Projednávání Změny č. 1 územního plánu obce

Co se děje na silnici 1. třídy I/58 – tzv. dálnici?
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Obecní úřad využívá k  šíření důležitých 
informací o dění v obci různých nástrojů tak, 
aby se informace v co největší míře dostaly po-
kud možno ke všem občanům. Někteří tak pra-
videlně sledují aktuality na webových stránkách 
obce, jiní nedají dopustit na starý dobrý obecní 
rozhlas a mnozí si už zvykli na informativní 
SMS zprávy posílané pomocí služby INFOKA-
NÁL. Tyto SMS zprávy jsou v současné době 
rozesílány zhruba 430 občanům, kteří se zare-
gistrovali k jejich odběru. 

Kromě SMS INFOKANÁL „umí“ posílat 
i e-maily, tato služba ale, bohužel, není zatím 
využívána, protože z celkového počtu registro-
vaných občanů uvedlo svou e-mailovou adresu 
jen asi 130. Služba rozesílání e-mailem pocho-
pitelně není vhodná pro ty, kteří elektronickou 

poštu aktivně nevyužívají, rovněž není ideální 
k rozesílání zpráv, které nelze naplánovat (po-
ruchy, oznámení prodejců). Ale kupříkladu 
k rozesílání pozvánek na společenské, kulturní 
a sportovní akce je forma e-mailu určitě vhod-
nější než strohá SMS zpráva. Už jen proto, že se 
jako příloha dá s pozvánkou poslat třeba pro-
gram akce, plakát apod. Pro občany, kteří jsou 
zvyklí denně kontrolovat příchozí e-mailovou 
poštu, by to mohla být další možnost, jak být 
informováni o záležitostech spojených s živo-
tem v naší obci.

Poslední novinka INFOKANÁLU je určena 
majitelům chytrých telefonů. INFOKANÁL 
nabízí možnost přijímat zprávy prostřednic-
tvím mobilní aplikace, která je zdarma ke sta-
žení zde: https://novy.infokanal.cz/cs/Public/
MobileApp.

Pro každého, kdo chce využívat služeb IN-
FOKANÁLU, ať už informativních SMS, e-mai-
lů nebo zpráv z mobilní aplikace, platí, že se 
k  odběru zpráv musí nejdříve zaregistrovat. 
A to nejlépe vyplněním registračního formuláře 
nebo osobně buď na OÚ u  p. Zezulkové 
(tel. 558669201) nebo v knihovně u p. Daňkové 
(tel. 725994674).

Michaela Daňková

Informace o službách INFOKANÁLU 

Dopravní upozornění

V současné době byla přesměrována do 
naší obce nákladní kamionová doprava, kte-
rá obsluhuje průmyslovou zónu Mošnov.
Tato objízdná trasa je vyvolána výstavbou 
v okolí Příbora, a to realizací akce „D48 Rybí 
- MÚK Rychaltice“ a  realizací obchvatu 
Skotnice. 

Předpokládaná doba uzavírky je do kon-
ce roku 2020. Zároveň upozorňujeme řidiče 
na zvýšenou opatrnost a trpělivost při prů-
jezdu ulice Brušperská, neboť zde od 22. 6. 
2020 bude probíhat výstavba splaškové ka-
nalizace a  provoz na silnici bude řízen 
semafory. 
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Vážení spoluobčané, v minulém zpravodaji 
jsme přinesli přehled nákladů na systém likvi-
dace komunálního odpadu v obci za rok 2019.

•	 Celkové náklady za komunální 
a ostatní odpad   3 251 432 Kč

•	 Celkové příjmy od občanů 
a vytříděný odpad  2 154 785 Kč

•	 Ztráta
(celk. náklady – celk. příjmy) -1 096 647 Kč 

•	 Doplatek obce na jednoho občana 
za rok 2019  389,85 Kč

•	 Počet občanů v roce 2019 2 813

•	 Poplatek za rok  660 Kč

Výše uvedený přehled bych ještě porovnal 
s rokem 2018. V loňském roce se celkové nákla-
dy za komunální a ostatní odpad v naší obci 
zvýšily o 781 571 Kč a ztráta vzrostla oproti roku 
2018 o 705 552 Kč na 1 096 647 Kč. Tato částka 
byla uhrazena z rozpočtu obce a v přepočtu tak 
obec připlatila k poplatku 660 Kč za každého 
občana dalších cca 390 Kč. Přesto jsme rozhodli 
poplatek za odvoz a likvidaci odpadu ponechat 
i v roce 2020 ve stejné výši, tj. 660 Kč.

Rádi bychom však snížili náklady přede-
vším u směsného komunálního odpadu (popel-
nic), kde byl v  loňském roce největší nárůst 

výdajů, a to o 545 418 Kč. Možnost snížení vi-
díme především ve větší míře třídění odpadu 
a tím menším množství odvozu směsného od-
padu. Prosíme tedy, abyste se ještě více už doma 
zamysleli, který odpad odhodíte do koše a který 
separujete a odvezete do některé z mnoha sběr-
ných nádob, které jsou rozmístěny po celé obci. 

Jelikož se v některých místech u uložených 
kontejnerů množí nepořádek a  přesto, že se 
pracovníci obce snaží tato místa uklízet, museli 
jsme počet míst omezit a kontejnery koncent-
rovat u sběrného dvora. Snížila se tím sice kom-
fortní vzdálenost, ale zlepšil se vzhled obce. 
Počet kontejnerů na separovaný sběr a četnost 
jejich odvozu jsme zvýšili.

Za loňský rok jsme v naší obci celkem vy-
třídili 243,098 tun odpadu, což představuje 
úsporu emisí oxidu uhličitého 287,271 tun 
a úsporu energie 5 136 315 MJ. Ve třídění od-
padu si tedy nevedeme špatně.  

Na závěr ještě jedna dobrá zpráva. Podařilo 
se nám zajistit, za vydatné spolupráce s panem 
starostou, dotaci ve výši cca 2 700 000 Kč na 
poskytnutí bezúročných půjček pro výměnu 
nevyhovujících kotlů na tuhá paliva za ekolo-
gičtější vytápění rodinných domů.  

Mgr. Vladimír Pavlosek,
 předseda komise ŽP

Třiďme odpad!

Češi stále na špičce v třídění odpadů v EU. 
Každý z nás vytřídil v roce 2019 do barevných 
popelnic přes 51 kilogramů odpadu.

Za evropské premianty v  třídění odpadu 
jsou Češi označováni právem. Meziročně do-
sáhli dalšího zlepšení v množství vytříděného 
odpadu, a to již poněkolikáté v řadě. V roce 2019 
vytřídil každý z nás v průměru 51,3 kilogramu 

papíru, plastů, skla a nápojových kartonů, což 
je meziroční nárůst o více než 2 kilogramy od-
padů vytříděných do barevných kontejnerů.

S  tříděním odpadů má zkušenost většina 
obyvatel ČR, pravidelně pak své odpady třídí 
téměř ¾ národa, přesně 73 % obyvatel. Loni 
jsme vytřídili nejvíc papíru, téměř 22 kilogra-
mů, dále pak 15,1 kilogramu plastů, bezmála 

Výsledky třídění odpadů  
v ČR za rok 2019 (tisková zpráva)
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14 kilogramů skla a necelé půl kilo nápojových 
kartonů. A stále více třídíme i kovy, těch vytří-
dil každý obyvatel v průměru 13,9 kilogramu. 
Prostřednictvím sběrných systémů obcí se tak 
shromáždilo přes 693 tisíc tun vytříděných od-
padů, což je o 4 % více než v roce 2018.

Právě Autorizovaná obalová společnost 
EKO-KOM zajišťuje v ČR již více než 20 let pro-
voz systému třídění a recyklace obalových od-
padů, které jsou významnou složkou tříděného 
komunálního odpadu. Do systému bylo na 
konci roku 2019 zapojeno 21 197 f irem 
a 6 146 obcí ČR. Díky spolupráci s nimi je tří-
dění odpadů v  České republice dostupné pro 
99 % obyvatel. Aby bylo pro lidi co nejdostup-
nější a  snadné, systém neustále spolupracuje 
s obcemi na dalším zahušťování sběrné sítě na 
třídění. Češi tak mohou třídit své odpady pro-
střednictvím 473 359 barevných kontejnerů 
a menších nádob na ulicích i přímo u rodinných 
domů. Jedno sběrné hnízdo tak slouží v průmě-
ru pro 118 obyvatel, což je v evropské konku-
renci velmi dobrý výsledek. 

„Docházková vzdálenost k barevným kontej-
nerům je pro mnoho lidí v otázce třídění odpadů 

rozhodující. Nyní to k nim máme ze svých domo-
vů v průměru jen 91 metrů, což je zhruba 133 kro-
ků,“ říká ředitel oddělení komunikace EKO-
-KOM, Lukáš Grolmus. Zároveň ale dodává, že 
dle nejnovějších statistik stále ještě 24 % obyvatel 
udává, že má kontejnery dál než 130 metrů a jsou 
tedy lokality, kde je co zlepšovat. 

Díky třídění odpadů v domácnostech a ob-
cích vzniká surovina, která se na třídících lin-
kách dotřídí na jednotlivé druhotné suroviny 
připravené k recyklaci a využití - pro výrobu 
nových produktů nebo jako zdroj energie či 
náhrada hnědého uhlí v teplárnách. Tříděním 
systém snižuje zátěž životního prostředí - kaž-
doročně tříděním a recyklací obalových odpadů 
zachráníme ekvivalent zhruba 29 km2 přírody, 
šetříme stromy, přírodní zdroje surovin a za-
mezujeme rozšiřování skládek. A díky třídění 
a  recyklaci obalových odpadů jsme tak loni 
uspořili téměř 6 milionů MWh energie. 

Kontakt: Lucie Müllerová, tisková mluvčí 
EKO-KOM, a.s., mullerova@ekokom.cz,
tel.: 602 186 205, www.ekokom.cz, 

Kristýna Sklenářová, Agentura ex voto

Výsledky systému EKO-KOM za rok 2019

V roce 2019 bylo na tuzemský trh dodáno 
1 219 696 tun jednocestných obalů, 73 % jich 
bylo následně vytříděno, dotříděno na třídi-
cích linkách a druhotná surovina byla pře-
dána k recyklaci a dalšímu využití. Tradičně 
nejlépe se daří recyklovat papír, v jeho pří-
padě se vloni podařilo dosáhnout míry recy-
klace 88 %. Zjednodušeně řečeno – bezmála 
9 z 10 vyrobených tun papírových obalů bylo 
loni recyklováno na nový papír nebo dále 
využito.  U skla bylo dosaženo 79% míry re-
cyklace, u plastových obalů 69%, u kovů 57% 
a u nápojových kartonů to bylo 25 %. Míra 
sběru nápojových PET lahví v  roce 2019 
vzrostla a pohybuje se v rozmezí 79 - 82 %.

Podrobnou zprávu naleznete na:

https://www.staraves.cz/cz/zpravodaj-
stvi/aktuality/1467-recyklace-odpadu-v-

-systemu-eko-kom-za-rok-2019.html
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Letošní první májový týden byl naprosto 
výjimečný. Koronavirové nebezpečí změnilo 
naše životy a znemožnilo nám společně si u po-
mníku padlých připomenout jiného nepřítele: 
německý fašismus, od jehož konce nás v těchto 
dnech dělí tři čtvrtě století.

První květen roku 1945 byl podle pamět-
níků krásný a slunečný, vzduch voněl kvetou-
cími šeříky. Večer toho dne se ve směru od 

Před 75 lety skončila válka

Pod pojmenováním místní akční skupina 
(MAS) se skrývají organizace, které sdružují 
místní podnikatele, veřejné subjekty i neziskové 
organizace, společným cílem je rozvoj svého 
venkovského regionu. Najdete je nejen po celé 
České republice, ale také ve většině států Ev-
ropské unie. Prostřednictvím MAS Pobeskydí 
byly v uplynulých letech v našem regionu rea-
lizovány desítky projektů např. v oblasti škol-
ství, sociální péče, příměstských táborů, ob-
čanské vybavenosti a  infrastruktury nebo 
podnikání a zemědělství. 

V  letošním roce bude probíhat příprava 
nové Strategie MAS Pobeskydí. Proto bychom 
vás touto cestou rádi informovali o možnosti 
zapojení se do odborných pracovních skupin, 
které při tvorbě nové strategie hrají klíčovou 
roli. Pracovní skupiny jsou otevřeny každému, 
kdo má zájem aktivně se podílet na dalším roz-
voji Pobeskydí. Bližší informace o pracovních 
skupinách a činnosti MAS Pobeskydí naleznete 
na webových stránkách www.pobeskydi.cz. 
Budeme rádi, když se do rozvoje regionu zapo-
jíte i Vy.

S MAS Pobeskydí se na rozvoji 
našeho regionu můžete podílet i vy

Alois Hložanka s manželkou
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Proskovic objevily první sovětské tanky, přivá-
žející svobodu. Druhého dne zavlála z  okna 
hostince u Neuwirtů - poprvé po 6 letech - čes-
koslovenská vlajka a  osvobození se dočkala 
Košatka.

Teprve 4. května si ale mohli staroveští 
občané definitivně oddechnout: válka pro 
staroveské občany skončila.

Dlouhých 75 let uplynulo od znovunabytí 
svobody. Musíme si připomínat oběti války, 
jejichž jména jsou vyryta na památnících. Za 
všechny vzpomeňme jmenovitě a lespoň 
2 osoby: 

•	 První	z nich	je	29letý	staroveský	učitel,	ko-
šatecký rodák Eduard Hrabovský, vedoucí 
činovník okresního vedení odbojové organi-
zace Obrana národa, popravený v Mauthau-
senu 12. 11. 1941 a vyznamenaný Českoslo-
venským válečným křížem in memoriam za 
odbojovou činnost.

•	 Druhým	smutným	hrdinou	je	místní	hrobník	
Alois Hložanka, zastřelený německou kul-
kou při opravě mostu přes Ondřejnici 2. 5., 
pouhé dva dny před osvobozením obce a tý-
den před koncem války. 

Kromě obětí z řad našich spoluobčanů mu-
síme s vděčností vzpomenout také na 44 pad-
lých vojáků sovětské armády, kteří položili 
svůj život za svobodu Staré Vsi a Košatky. 

Jejich oběti připomněly květiny, položené 
4. května, v den osvobození Staré Vsi, před-
staviteli obce u památníků obětem války ve 
Staré Vsi i Košatce.

Chcete-li si připomenout dobu okupace 
v naší obci podrobněji, máte možnost zhlédnout 
vzpomínkové video Před 75 lety přišla svoboda 
na webových stránkách obce v sekci Zpravo-
dajství - Videogalerie.

Mgr. Jaromír Chvostek
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Ještě jedno jméno figuruje jaksi mimo pořa-
dí. Nenajdeme je naštěstí na žádném pomníku 
obětí druhé světové války. Panu Františku 
Doležílkovi – o kterém je řeč - se totiž podařilo 
bez újmy přečkat dramatické válečné roky, a to 
navzdory tomu, že se velice aktivně začlenil 
do odbojové činnosti proti okupantům. Do 
služby okupované vlasti se zapojil jako nadšený 
radioamatér na vzdálené Vysočině, na hájence 
u Domamili nedaleko Kramolína, kde se ukrý-
vali parašutisté, odbojáři i partyzáni:

„Víte, já sama jsem se nějakých bojových akcí 
nezúčastnila. U nás se plánovalo, spalo, po všech 
akcích se všichni ti kluci sjeli a  byli u  nás. Byl 
u  nás třeba Franta Doležílek, radiotelegrafista. 
Vysílačku měli ukrytou ve mlýně, podařilo se ji 
zprovoznit a díky ní se podařily i shozy materiálu 
pro odboj,“ vzpomíná na konec druhé světové 
války přímá účastnice tehdejších událostí, paní 
Božena Kopcová, v Třebíčském deníku 6. května 
2011. Měl jsem tu čest vyměnit si s paní Kopco-
vou několik dopisů a dovolím si ocitovat jeden 
z nich – ze 7. 12. 2014: 

„Vážení, dovoluji si Vám poslat tuto vzpomín-
ku jako důkaz, že vzpomínáme na Vašeho rodáka 
Františka Doležílka. Scházíme se 4.-5. května 
u  Kramolína, kde v  roce 1944 byl uskutečněn 
výsadek (pozn.: jednalo se o paravýsadek z Anglie 
s  krycím názvem Spelter vybavený vysílačkou 
označenou krycím názvem Lenka). Zásluhu na 
tom mají parašutisté z letiště Náměšť nad Oslavou.
 Božena Kopcová“

Panu Doležílkovi jsem věnoval vzpomínku 
už před 5 lety na stránkách Staroveského zpra-
vodaje (Neznámý hrdina František Doležílek, 
Staroveský zpravodaj č. 2/2015). Myslím, že si 
připomenutí bezvýhradně zaslouží, stejně jako 
paní Kopcová, která se – a nepochybuji o tom 
– určitě zúčastnila i letošního setkání na místě 
výsadku u Kramolína. A tam jistě připomněla 
jméno staroveského občana Františka Doležílka.

Na dálku přeji paní Kopcové 
hodně zdraví a elánu.

Mgr. Jaromír Chvostek

(Ne)zapomenutý hrdina odboje

Památník v Domamili 
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Slunce začínalo hřát, kvetly šeříky, avšak jaro 
bylo před 75 lety velmi chmurné a  zapsalo se 
hluboko do naší paměti.

Byla válka. Probíhaly těžké boje o Ostravu. 
Od Opavy bylo slyšet dunění dělostřelecké palby 
a v noci se objevily i ohnivé záblesky. Sirény stále 
častěji oznamovaly letecké útoky. Zatemňovali 
jsme okna, ukrývali jsme se ve sklepích.

V neděli 29. dubna padaly bomby i v naší 
obci. V nočních hodinách byly z letadel shazovány 
světlice v  podobě stříbrných stromečků, které 
osvětlovaly frontovou linii. Dům se otřásal. Byli 
jsme v úkrytu ve sklepě. Byla rozbita okna. Po 
zásahu hořela stodola „fojta“ Bedřicha Novobil-
ského č.p. 32. Bomby padaly na dolním konci obce 
u školy a v jejím okolí. 30. dubna padlo nejvíce 
bomb na Zákostelí.

Škola byla plná vojáků, na silnicích děla, 
vojenská auta a povozy včetně koní, na loukách 
u Hůrky těžká děla.

V našem domě byl štáb německé armády. Ro-
diče proto rozhodli, že dům opustíme a odejdeme 
k prarodičům Tylečkovým na horní konec obce, 
kde bylo o něco bezpečněji. Nejnutnější věci na-
ložili na jízdní kola a do kočárku. V kočárku jsem 
vezla i svou dvouletou sestru Libušku. Nebezpeč-
né procházení mezi děly a vojáky zanechalo ve 
mně trvalé vzpomínky. Strach nás provázel celou 
cestu až na horní konec. Cestou kolem Ondřejnice 
se nedalo jít, protože na ní byly krátery od bomb. 
Měli jsme asi štěstí a hlavní silnicí jsme dorazili na 
horní konec obce. U Ulčáků jsme si odpočinuli 
a pokračovali až na Kopec. U prarodičů jsme se 

ukrývali ve sklepě. Pro případný úkryt již dříve 
dědeček vyhloubil v nedalekém svahu v  lesíku 
„Paseka“ jakousi zemljanku.

1. května dorazily od Proskovic ruské tanky 
a začal boj o zámek. Betonový most přes Ondřej-
nici byl podminován a vyhozen. Nálož vybuchla 
jen na jedné straně, a  tak mostní deska klesla 
jen částečně. Muži z okolních domů provizorně 
návozem sutě most zprovoznili. Při těchto pracích 
byl německou kulkou z věže zámku zastřelen pan 
Alois Hložanka. Odezvou byla dělová rána z rus-
kého tanku na zámeckou věž. Němci odtáhli a zá-
meckou věž jako pozorovatelnu obsadili Rusové.

V našem domě pak bylo ruské velitelství. Pod 
Hůrkou stály pověstně „Kaťuše“. Během bojů byly 
vypáleny statky Bezecných a paní Ludmily Gross-
manové (v místě nynějšího „Domu zahrádkářů“).

Asi 2. května se tatínek vrátil do našeho domu, 
který mezitím obsadilo ruské velitelství. Do domu 
ho pustili jen proto, že se prokázal domovními 
klíči, a bylo mu nařízeno vsadit místo rozbitých 
oken náhradní okna, která měl prozíravě před pří-
chodem fronty uskladněna ve sklepě. Tatínek tak 
procházel frontou podruhé, aniž tušil, že na dol-
ním konci obce jsou již Rusové. Odvaha či štěstí?

3. května přišli od Krmelína osvoboditelé i na 
horní konec obce. 4. května se fronta přesouvala 
k Petřvaldu. Za frontou bylo hnáno i stádo krav, 
které se pásly na lukách u našeho domu a ma-
mince bylo nařízeno „krovy dojiť“, aby je dojila.

Tak zůstaly v  mé paměti válečné události 
v naší obci v květnu 1945. Pamětníci a moji vrstev-
níci by jistě mohli doplnit své vlastní zážitky z ob-
dobí 2. světové války, neboť ani uplynulých 75 let 
nemůže změnit poznání a fakta o její krutosti.

Smrt, zloba, nenávist, boj o moc, tisíce umu-
čených, válkou poznamenané lidské osudy, zniče-
ná města a vesnice, bolest a utrpení – to byla válka.

Na požádání předsedy Spolku staroveské 
historie RNDr. M. Janoška, Ph.D.

Alena ŠevčíkováRozcestí na Košatku s celnicí (dřevěná bouda uprostřed)

Vzpomínky na jaro 1945
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Polovina roku je za námi a my zatím máme za 
sebou pouze jedno setkání v únoru. Tématem bylo 
staroveské divadlo, sešli jsme se v hojném počtu. 
Hlavní slovo měla paní Alena Ševčíková, která 
nás chronologicky provedla celou historií míst-
ního ochotnického divadla. Průběžně doplňoval 
zajímavosti také pan Oldřich Štětka, ale i další.

Nemožnost se pravidelně setkávat vyústila 
v nápad zřídit diskuzní fórum našeho spolku na 
Facebooku. Naleznete jej pod adresou https://
www.facebook.com/groups/staroveskahisto-
rie/. Toto fórum slouží pro diskuzi o  různých 
zajímavostech, nahráváme sem různé fotografie, 
dokumenty, diskutujeme o  staroveské historii. 
Na stejnou platformu jsme přesunuli také 

webové stránky přístupné skrz 
https://www.facebook.com/
staroveskahistorie (funkční 
zůstává též přesměrování přes 
původní adresu http://www.
staraves-no.cz/). 

Webové stránky slouží, stejně jako předtím, 
k zveřejňování pozvánek na setkání a k publikaci 
ucelených článků na vybrané téma apod.

Co plánujeme v druhé polovině tohoto roku? 
Již v červenci bychom chtěli obnovit naše setkání 
na semináři věnovaném 95. výročí staroveské 
národní házené. V dalších seminářích bychom 
rádi připomenuli také 125. výročí sdružení dob-
rovolných hasičů. Tématu 75. výročí konce druhé 
světové války se věnujeme ve speciální příloze 
tohoto zpravodaje v cyklu Povídej o válce, kde 
bychom rádi sesbírali co nejvíce příběhů z to-
hoto období a dále tyto příběhy zpracovali. Ještě 
toto léto bychom chtěli realizovat tematickou 
procházku historickou Starou Vsí v obdobném 
duchu, v jakém proběhly dvě procházky histo-
rickou Košatkou.

Těšíme se na brzkou shledanou!

RNDr. Michal Janošek, Ph.D.
předseda Spolku staroveské historie

Spolek staroveské historie

letošní 2. pololetí školního roku 2019/2020 
si budeme všichni jistě dlouho pamatovat. Uza-
vření škol z důvodu koronaviru přišlo tak náhle 
a my jsme si v tu dobu ani nedokázali představit, 
co bude dál. Pomalu jsme si uvědomovali, o co 
všechno přijdeme: nejenom o to hlavní - kontakt 
se žáky, ale i  řadu tradičních akcí, na které se 

každoročně těšíme. Ale život jde dál a my jsme 
se se vším museli vypořádat. Velké poděkování 
patří z mé strany nejen celému školnímu týmu, 
ale zejména vám, rodičům, kteří jste své děti kon-
trolovali a zejména na I. stupni vzdělávali doma. 
Bez vás by to nebylo možné. Velice si vaší práce 
cením a ještě jednou děkuji. 

Postupně se začala situace zlepšovat, ale 
přesto jsme nemohli z důvodů rozvolňovacích 
opatření přivítat ve škole opět všechny žáky. 
11. května se do školy vrátili žáci 9. třídy, kteří 
měli výuku zaměřenu na přípravu k přijímacím 
zkouškám. V této chvíli, kdy vzniká tento příspě-
vek, jim mohu jen držet palce, a jak dopadnou, se 
zcela jistě dozvíte na webových stránkách školy. 
25. května jsme přivítali žáky 1. stupně, vrátilo 
se nám 79  dětí, a  8. června jsme se v  podobě 

Vážení rodiče a přátelé 
staroveské školy a školky,



SStaroveský zpravodaj

18

Výstavba školního sportoviště pokračuje

Stovky dětí musely od doby otevření nové 
školy v roce 1997 využívat ke sportování asfal-
tového plácku nad školní budovou. A to jsou již 
zapomenuty časy, kdy generace žactva cvičívaly 
v  druhém patře renesančního zámku nebo se 
proháněly po škvárovo-travnatém hřišti nad 
zámkem. Červen tohoto roku otevírá novou 
kapitolu: byla dokončena výstavba víceúčelového 
sportoviště s umělou trávou poslední generace 
a moderním vybavením. 

Bezmála pětimilionovou investicí (pokud 
pomineme asi milionový vklad do pořízení po-
zemku), naštěstí dotovanou z evropských zdrojů, 
je tak ovšem završena teprve první etapa výstavby 

nového školního sportoviště. Co bude následovat? 
Stavební firmy již zahájily, v rámci druhé etapy 
výstavby, práce na přípravách dalších dvou spor-
tovišť a venkovní učebny. Do konce prázdnin by 

konzultačních hodin setkali i s žáky 2. stupně. Ne 
všichni využili nabídky vrátit se do školy. 

V dubnu proběhl zápis budoucích prvňáčků, 
rovněž v netradiční formě – bez dětí a  rodičů. 
K zápisu bylo přihlášeno 32 dětí, z toho 7 z nich 
byl na základě doporučení lékaře a pedagogicko-
-psychologické poradny udělen odklad povinné 
školní docházky o  1 rok. Do první třídy tedy 
nastoupí 25 prvňáčků. 

Do mateřské školy, která byla rovněž z dů-
vodu koronaviru uzavřena, se děti vrátily také 
25. května. I v MŠ měli rodiče možnost v době 
uzavření dobrovolně využít aktivity, které jim paní 
učitelky připravovaly prostřednictvím webových 
stránek. Vzhledem k tomu, že uzavření MŠ způ-
sobilo rodičům komplikace, vyšli jsme jim vstříc 
a  prodloužili provoz mateřské školy o  letních 
prázdninách. Mateřská škola tedy bude v provozu 
celý měsíc červenec a první týden v srpnu. Provoz 
ale bude probíhat jen v budově Nad Zámkem, 
důvodem je oprava otopné soustavy v budově ZŠ. 

Zaměstnanci mateřské školy se maximálně 
vynasnaží trávit s dětmi co nejvíce času venku, 
využívat brouzdaliště na školní zahradě, s ohle-
dem na aktuální počasí organizovat pěší výlety do 
okolí obce a dopřát dětem co nejvíce prostoru pro 
spontánní hry, aby si v letním období příjemně 
užily svůj čas strávený ve školce. 

V  květnu proběhl zápis k  předškolnímu 
vzdělávání, opět bez přítomnosti dětí. Z 31 žádostí 
o přijetí bylo vyhověno 23, a tím byla naplněna 
kapacita školy. Odmítnuty byly žádosti nespádo-
vých dětí, či dětí mladších 3 let. 

Dovolte mi závěrem, abych poděkovala 
Mgr.  Jitce Nyklové za práci, kterou věnovala 
našim dětem, a popřála jí hodně úspěchů na no-
vém působišti. Děkuji za dlouholetou práci paní 
vychovatelce Bc. Pavle Plečkové, která odchází 
do důchodu. Rozloučíme se, i když velice nera-
di, s  p. speciální pedagožkou Mgr. Veronikou 
Chrástkovou, kterou čekají mateřské povinnosti. 
O prázdninách své žezlo předá také pan Zdeněk 
Merta – školník, který si rovněž bude užívat 
zaslouženého důchodu. I jemu velice děkuji za 
péči, kterou věnoval naší základní škole a nebylo 
jí málo. Myslím si, že dlouho zůstane v paměti 
svých kolegů, ale i žáků. Přeji všem hodně zdraví 
v nové etapě života. 

I letošní zakončení školního roku bude ne-
tradiční, ale jedno bude mít společné:

Všem dětem přeji krásné letní počasí, mno-
ho nových kamarádů a zážitků. Prostě, krásné 
prázdniny!

Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka školy

pokračování na straně 21



„Mělo se jí narodit dítě a byla fronta, pomohl ji nějaký ruský vojenský lékař toho chlapečka 
dostat ven a když se vracel, tak byl postřelen kdesi směrem z Krmelina na kopci Němci...“

- Ivo Neuvirt

„Tam seděli na stolkach ti Rusi, mamka tu v kuchyni im vařila kavu, vykladali zme, najednou 
střela, to okno se rozstřilalo a tam ten Rus co seděl, dostal ranu...“

- Vlastimil Blaheta

„Tchán pomoc odmítl a pro seno se vydal sám. Když se blížil ke stodole, sovětští vojáci na 
protějším kopci zaznamenali nějaký pohyb a začalo ostřelování...“

- Marcela Tylečková

Podělte se o své zážitky či vzpomínky na tuto nelehkou dobu. 
Příspěvek zašlete na adresu kultura.staraves@gmail.com, doručte v jakékoli podobě Spolku 
staroveské historie nebo na obecní úřad. Vítány jsou i fotogra� e z daného období.

Povídej o válce



Název události:

Ukradení autobusů majitele pana Tylečka.
Událost z osvobozování vesnice Stará Ves n. O. v květnu 1945.

Okolnosti historky, kontext dané události apod.:

Tuto historku jsem obdržel od svého bývalého kolegy (ročník 1940), 
který byl s panem Tylečkem v příbuzenském poměru a ke konci 
války jej jako malý chlapec navštěvoval ve Staré Vsi a dokonce se 
vozil jeho autobusem.

Text události:

Při příležitosti 75. výročí ukončení 2. světové války, kdy probíhaly 
boje za osvobození naší vesnice, mám jednu historku. Jedná se 
o ukradení dvou autobusů, které patřily dopravci panu Tylečkovi. 
Pan Tyleček garážoval tyto autobusy v garážích na horním konci 
Staré Vsi poblíž dnešní autobusové zastávky. V průběhu osvobozování, 
tj. 1.-5. května 1945, mu byly tyto autobusy ukradeny. Po nějakém 
čase byly objeveny poblíž Rokycan. Když jsem si dal dohromady 
skutečnosti, usoudil jsem, že tyto autobusy ukradli prchající němečtí 
vojáci. Prchali před Rudou armádou. Chtěli se dostat na západ 
a do zajetí k americké armádě. Chtěli se vyhnout zajetí Rudou 
armádou. Mělo to logiku. Autobusy měly českou - protektorátní 
poznávací značku, a tak byl předpoklad, že se jim nepozorovaný 
průjezd přes republiku na západ do americké zóny podaří. Dále zde 
byl fakt, že se z jejich strany jednalo o dezerci (kapitulaci Německo 
podepsalo až 8. května), což by znamenalo při dopadení popravu. 
Pokud by jeli v německých autech, byli by nápadní a jistě by je 
někde po tak dlouhé cestě mohli zastavit, jak německé hlídky, tak 
i čeští ozbrojenci. 
Autobusy s největší pravděpodobností byly panu Tylečkovi vráceny.

Autor: Zapsal Milan Hýl
Datum: dne 6.5.2020.

Povídej o válce



Název události:

Okolnosti historky, kontext dané události apod.:

Text události:

Povídej o válce



Autor: ...............................................................

Datum: .............................................................

Povídej o válce
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Ještě jednou – Srdce s láskou darované

Před nedávnem jsme 
vás již informovali o zapoje-
ní naší školy do celostátního 
projektu pro dětské kolekti-
vy Srdce s láskou darované. 
Cílem bylo věnovat srdce 
a  potěšit někoho, kdo to 
potřebuje, podpořit tradiční 
lidské hodnoty, mezilidské 
vztahy a týmovou spoluprá-
ci. Žáci školní družiny srdce 
vyrobili a darovali rodině Paličkových z naší obce 
a zároveň symbolicky i všem, kteří přišli o člena 
své rodiny při tragédii ve FNO.

V rámci tohoto projektu proběhlo i veřejné 
hlasování, které jsme avizovali na našich strán-
kách i na stránkách obce. Celkově bylo do této 
soutěže zapojeno 223 škol a odesláno 123 500 hla-
sů. Z  toho 7 382 hlasů patřilo našemu srdíčku 
a  tento počet nám přinesl neuvěřitelné druhé 
místo. Děkujeme za každý váš hlas a podporu.

Paní Bergerová z firmy OPTYS přinesla našim 
žákům ceny. Krásné dřevěné medaile, přívěšky 

Swarovski, společenské 
hry, sladkosti, knížku a také 
volné vstupné do památek 
v Orlických horách. Celou 
školu potěšil dřevěný cer-
tifikát a uveřejnění článku 
o našem projektu v  časo-
pise AGE. Karanténa bo-
hužel překazila slavnostní 
předání cen v  Poslanecké 
sněmovně Parlamentu Čes-

ké republiky v Praze. Zapojení žáci školní družiny 
se tak mohou těšit alespoň na předání cen v den 
vysvědčení v naší škole. Po vzájemné domluvě 
jsme se rozhodli, že dárky věnované nám, orga-
nizátorům (p. učitelce Stejskalové a Chrástkové), 
s radostí předáme mamince pana Paličky a snad 
jí opět vykouzlíme úsměv na tváři.

Do této soutěže jsme se zapojili poprvé, ale 
určitě ne naposledy, protože udělat radost tomu, 
kdo to potřebuje, je krásný pocit a i tuto životní 
hodnotu bychom chtěli předat našim žákům.

Mgr. Zuzana Stejskalová

pokračování ze strany 18

tak mělo vyrůst workoutové hřiště s posilovacími 
prvky a v současných deštích se začaly z bláta rodit 
prvky dětského hřiště pro nejmenší sportovce.

Ani tady ještě práce neskončí a uzavře je třetí 
etapa, během níž bude nahrazena současná škvá-
rovo-kamenito-travnatá běžecká dráha umělým 
povrchem a doplněna rozběžištěm a doskočištěm 
pro skok daleký. Této etapě ovšem zřejmě bude 

předcházet nebývalý stavební zásah do „nové“ 
školní budovy za nějakých 20 milionů korun, při 
kterém se za přispění dotačních financí dočká 
rekonstrukce dosluhující střecha, vyndavací okna 
i omšelý plášť budovy.

Druhou a třetí etapu bude muset obec uhradit 
„ze svého“, ale snad tento vklad ocení nové gene-
race staroveských sportovců. 

Mgr. Jaromír Chvostek
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Zprávy z farnosti

Drazí přátelé, 

srdečně vás zdravím z fary a rád bych vás 
po delší době informoval o dění v naší farnosti. 
Prožili jsme pár měsíců, ve kterých se na čas 
díky epidemii zastavily nejrůznější pravidelné 
aktivity, které tradičně probíhaly a na které jsme 
byli zvyklí. Nebylo to určitě pro spoustu lidí 
snadné (i na faře jsme si uvědomovali, jaký je 
rozdíl v prožívání kněžské služby v době, kdy 
je zakázáno stýkat se s lidmi). Přesto věřím, že 
tato zkušenost nám mohla zase více umožnit 
uvidět hodnotu toho, co člověk všechno může, 
když jsme zdraví a můžeme žít bez nejrůzněj-
ších omezení. Jsem vděčný, že se pomalu mů-
žeme vracet k běžnému provozu farnosti i stře-
diska pro mládež. 

Ve farnosti proběhne 
po 6 letech biřmování

Jedna z velkých slavností, která proběhne 
v naší farnosti, je svátost biřmování. Tato slav-
nost byla přesunuta ze začátku června na 
28.  června, a  bude tak propojena s  poutí ke 
sv.  Janu Křtiteli. 13 zejména mladých lidí se 
rozhodlo přijmout tuto svátost, která bývá 
mnohdy nazývána svátostí křesťanské dospě-
losti. Udílení je výjimečné i tím, že udělovate-
lem bude Mons. Martin David, donedávna 
pomocný biskup v naší diecézi, v současné době 
apoštolský administrátor – je pověřen vedením 
naší diecéze místo biskupa Františka Václava 
Lobkowicze (ten ze zdravotních důvodů už ne-
byl schopný tuto funkci zastávat). Samotná 
svátost biřmování pak je spojena s  udílením 
darů Ducha svatého (dar moudrosti, rozum, 
rada, síla, umění, zbožnosti, bázně Boží), třetí 
Božské osoby, který (jak věří křesťané) je tím, 
kdo člověka obdarovává a pomáhá mu rozvíjet 
lidský život.    

Areál kolem kostela
Co se týče stavebních úprav, ještě před vy-

puknutím pandemie se rozjela další část opra-
vy zídky kolem kostela a  bývalého hřbitova. 
Kvůli nejrůznějším omezením se oprava na čas 

zastavila, ale věřím, že možná už v  těchto 
dnech nebo co nejdříve bude finišovat. Oprava 
poslední části zídky pak bude záviset na fi-
nančních možnostech farnosti. Zároveň 
s opravou se rozběhla příprava projektu výsad-
by stromů v areálu bývalého hřbitova. Pro re-
alizaci tohoto plánu bychom rádi využili dotací 
z Národního programu Životního prostředí, 
které jsou pro tento účel k dispozici. Pokud se 
všechno podaří, výsadba by proběhla na pod-
zim tohoto roku.

Výstavba komunitního centra
Dalším velkým plánem farnosti a také bis-

kupství, které je hlavním investorem, je stavba 
Komunitního centra v areálu fary. Po delších 
přípravách a  projektování vypadá, že by se 
mohlo začít stavět v  letních měsících (i  když 
nad realizací stavby stále ještě visí pár otazní-
ků). V příštím čísle Zpravodaje bude více infor-
mací ohledně celé stavby. 

Příměstský tábor na faře
Protože situace kolem prázdnin a pořádání 

táborů nebyla vůbec jistá, na začátku srpna jsme 
po dlouhém zvažování zrušili vícedenní setkání 
mládeže v Krnově, které jsme měli organizovat 
a kde se čekala účast kolem 500 mladých lidí. 
Místo toho nás v týmu na faře napadlo uspořá-
dat příměstský tábor tady v naší obci, a to v ter-
mínu od 17. do 21. 8. (téma se bude dotýkat 
historie naší obce). Věřím, že to může být obo-
hacení pro děti a  možnost pro rodiče, kteří 
možná řeší, jak skloubit práci a prázdniny dětí. 
Více informací na plakátku.   

Video o našem kostele místo „Noci 
kostelů“

V  polovině června probíhala v  naší zemi 
tradiční akce s názvem Noc 
kostelů. Dlouho jsme s far-
níky zvažovali, zda tuto 
akci letos uskutečnit. Nako-
nec jsme se rozhodli vytvo-
řit mini-náhradu ve formě 
v idea , k teré př ibl ižuje 
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historii kostela a jeho okolí. Video bylo 
vytvořeno a zveřejněno k Noci kostelů, 
nicméně je a bude k dispozici ke zhléd-
nutí na webov ých stránkách naší 
farnosti. 

Člověk míní, Pán Bůh mění… 
moudrá věta, kterou znaly a hlavně pro-
žívaly generace lidí před námi. Po výčtu 
nejrůznějších plánů, které jsem výše 
zmínil (díky nedávné zkušenosti z pan-
demie), vnímám, jak není spousta věcí 
samozřejmostí, jak ty naše plány mohou 
být někdy vratké. Všem nám přeji, aby 
nám plány vycházely. A k tomu připojuji 
přání, aby nás nedávná zkušenost posí-
lila ve větší vděčnosti za věci, které jsme 
mohli na nějaký čas ztratit - blízkost 
druhých lidí, zdraví, možnost volného 
pohybu, práce, školy aj. věcí, které, trouf-
nu si říci, jsou mnohdy nad těmi našimi 
plány. 

Požehnaný a pokojný čas prázdnin 
přeje a modlí se za vás o. Jan

Plán akcí na faře
 − Staroveská pouť sv. Jana Křtitele spojená s přijetím 

SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ.
28. června - mše sv. v 8 hod. a v 10:00 hod. Při „desáté“ 
bude hlavní celebrant Mons. Martin David, biskup 
naší diecéze, který bude udělovat svátost biřmování. 

 − TÁBORY NA FAŘE:
 − Diecézní tábor dětí – 6.-12. 7.,
 − Tábor pro teenagery – 21.-26. 7.,

− Setkání VYSOKOŠKOLÁKŮ – 30. 7.-2. 8., Setkání 
STŘEDOŠKOLÁKŮ – 4.-9. 8. 
 − Farní tábor v Blahutovicích – 10. 8.-16. 8.
 − Příměstský tábor na faře – 17.-21. 8.

 − Rozloučení s prázdninami, starými týmáky a při-
vítání nových
– sobota 29. 8. – zahájení v 15 hod. modlitbou, násle-
duje kulturní, hudební, zábavné odpoledne.

 − Dožínková slavnost
– děkování za úrodu – neděle 6. 9. – 9:30 královská 
jízda traktorů, 10:30 slavnostní mše sv. obětovaná za 
zemědělce a jejich rodiny, pak společný oběd 
a zábavné odpoledne pro děti.

Informace ze SpoPVeS

Měsíc myslivosti

Milí kolegové ze Spolku přátel veselého stáří! 

Doufám, že jste vynucenou přestávku v naší 
činnosti prožili ve zdraví a na podzim bez obav 
všichni navážeme na tradiční setkávání v ha-
sičské zbrojnici. První setkání bude ve středu 
2. září v 16 hodin. Protože jsme se od únorového 
chování basy neviděli, nebude žádný kulturní 
program, abyste se mohli dostatečně vzájemně 
vypovídat. Pogratulujeme oslavencům za 

minulé období a probereme organizační zále-
žitosti do konce roku 2020 včetně návštěv di-
vadel. Jsou rezervovány termíny divadelních 
představení v říjnu až prosinci a doufám, že stálí 
návštěvníci budou jezdit i nadále. Objednávky 
budou probíhat na této první schůzce 2. září. 

Přeji Vám hezké prožití léta a těším se na 
shledanou.

Bedřiška Bičanovská, předsedkyně spolku

Právě skončil studený květen, plný dlouho 
očekávaných dešťových srážek. Tak jak pranos-
tika říká: studený máj, v stodole ráj, se splnilo. 
Snad budeme mít opravdu plné „stodoly". Stu-
dena už bylo dost. Přišel červen, který se vy-
znač uje  př íjem ný m i teplý m i d ny jen 

s občasnými přeháňkami. Myslivci při procház-
kách honitbou už několik dnů spatřují narozená 
mláďata všech zástupců naší zvěře. I my ostatní 
jsme v  přírodě na návštěvě v  domově zajíce, 
srny, lišky a mnoha dalších obyvatel lesa. Stejně 
jako my doma, i  oni nechtějí být rušeni při 



SStaroveský zpravodaj

22

Nevím, kolika lidem se poštěstilo, aby si 
zaběhali s olympijskou vítězkou. Navíc v parku 
v Uherském Hradišti, a to ještě kolem půl sedmé 
ráno. Já to štěstí měl. Bylo to tuším v roce 1994, 
kdy v  tomto městě slavilo Slovácké muzeum 
výročí. Asi osmdesáté, ale nejsem si jist. Omlou-
vám se za možnou chybu, ale v minulosti jsem 
si nevedl deník ani zápisky a dneska vím, že to 
byla chyba. Ale omluvou nechť je mi to, že jsem 
tehdy netušil, že budu někdy v budoucnu psát 
do Staroveského zpravodaje. 

Tou spoluběžkyní ve zmíněném parku byla 
Dana Zátopková. Na olympijských hrách v Hel-
sinkách v  roce 1952 získala zlatou medaili, 
o osm let později, na OH v Římě, pak stříbro. 
Nemusím snad ani připomínat, že to bylo 
v hodu oštěpem. Svého času byla také světovou 
rekordmankou v téže disciplíně. 

A teď k tomu zmíněnému rannímu běhu. 
Z Uherského Hradiště jsme vysílali Dobré jitro, 
tehdy na stanici Praha ČRo. Brněnská kolegyně 
byla v místním muzeu, já byl s krátkovlnkou 
a mikrofonem v terénu. Což obnášelo ozývat se 
do vysílání z některého zajímavého místa měs-
ta, v němž Dana Zátopková prožila kus svého 
života a ve kterém „přičichla“ k atletice, ale také 
k házené, tehdy české. V roce 1949 byla členkou 
družstva Slovácké Slavie, které získalo titul mi-
str republiky. Mohl jsem se jí pochlubit, že i já 

byl mistrem republiky v  české házené, a  to 
v roce 1965, ale jen coby dorostenec Staré Vsi. 

Zpět ale k onomu běhu. V jednom vstupu 
jsme měli hovořit s tehdejším šéfem místního 
druholigového fotbalového klubu. Dana Zá-
topková a já jsme byli připraveni vyjet z krát-
kovlnkou pár minut před půl sedmou, abychom 
mohli krátce po zprávách v půl sedmé vstoupit 
do vysílání. Jenže stalo se něco, s čím nikdo 
z nás nepočítal. Auto s krátkovlnkou krátce po 
výjezdu od muzea píchlo kolo a my se museli 
vydat s paní Zátopkovou přes park k fotbalo-
vému hřišti po svých. Času nebylo nazbyt a tak 
jsme běželi. No, co dodat. Já, ač o pětadvacet 
let mladší, jsem musel s olympijskou vítězkou 
v hodu oštěpem držet krok a hlavně dech, což 
se mi podařilo. Pravda, těch pětadvacet let roz-
dílu nebylo znát hlavně na paní Daně. Vysílání 
jsme stihli, dokonce by asi nikdo neřekl, že 
máme za sebou nějakou tu minutu běhu. 

Cestou z vysílání v Uherském Hradišti jsme 
se ještě několikrát zastavovali u  přátel paní 
Dany, kterých měla na Moravě „neúrekom“ 
Celou cestu vyprávěla různé příhody ze svého 
sportovního života, ale hlavně ze života svého 
manžela Emila Zátopka. Toho snad nemusím 
ani představovat, jen připomenu, že to byl rodák 
z nedaleké Kopřivnice. 

přijímání potravy nebo při odpočinku. Ochra-
na zvěře je nutná právě v  letošním roce, kdy 
vl ivem karanténních opatření v íce l idí 

navštěvuje lesy a louky. Bylo by pěkné, kdyby-
chom neopouštěli chodníky a polní cesty a jed-
nu hodinu před setměním je už nevyužívali. 
Velkou nepříjemností jsou pro myslivce volně 
pobíhající psi a neukáznění motoristé. Na mlá-
ďata srstnaté zvěře nesahejte, nechejte je na 
místě, matka se o ně postará. V přírodě se cho-
vejte klidně a nerušte. 

Volně žijící zvěř a myslivci vám, vážení čte-
náři, děkují za porozumění a ohleduplnost.

Libuše Trybulovská

Neodešli, jen nás předešli 
– Dana a Emil Zátopkovi
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Jako většina sportů v ČR (kromě profesio-
nálního fotbalu) národní házená kvůli pande-
mii koronaviru COVID -19 ukončila soutěžní 
ročník 2019/2020 všech ligových soutěží 
dospělých.

Soutěže byly anulovány. Nebyli vyhlášeni 
Mistři České republiky v kategorii mužů ani 
žen. Byly zrušeny postupy a sestupy mezi sou-
těžemi. Stejně byly ukončeny i soutěže dospě-
lých a mládeže v jednotlivých oblastech.

V naší Severomoravské oblasti dojde v ka-
tegorii dorostenců, dorostenek, st. žáků, st. 
žaček a  ml. žáků ke kvalifikačním zápasům 
o postup na Mistrovství a Poháry České repub-
liky. Družstva na 1. a 2. místě v průběžné ta-
bulce po podzimní části soutěže 2019/2020 se 
utkají systémem doma - venku (2 utkání). O ví-
tězi rozhodnou vzájemná utkání z  podzimu 
a jara. Hrát se bude v červnu.

S olympijskou medailistkou jsem se pak už 
setkával víceméně náhodně při různých akcích 
pořádaných zejména časopisem Atletika. Každé 
setkání s paní Danou bylo milé, neokázalé, pří-
jemné. Dana Zátopková zemřela letos v březnu 
ve věku 97 let. 

S  manželem olympijské vítězky v  hodu 
„špárátkem“, jak označoval Emil oštěp, jsem se 
osobně poprvé setkal v roce 1985 na Strahově. 

Tam tenkrát, v té době v nemilosti za svoje po-
litické postoje, několikanásobný olympijský 
vítěz pracoval. Bylo to v době spartakiády a byl 
jsem přítomen rozhovoru, který s  ním vedla 
moje kolegyně, s níž jsme vstupovali do rozhla-
sového vysílání. I kvůli Emilově světové popu-
laritě se totiž karta už začala pomalu obracet. 

Pak jsem se s ním setkal vždy, když dopro-
vázel paní Danu. Bylo to zpravidla při nějakém 
rozhlasovém vysílání. Památné bylo to večerní 
silvestrovské, které v roce 1993 nebo 1994 za-
jišťovala redakce Dobrého jitra a  v  němž se 
představila řada vynikajících osobností, jako 
byl třeba Jiří Suchý, Zdeněk Mahler, František 
Kožík, Petr Nárožný, Jan Petránek, Ludvík Va-
culík a mnoho dalších. A právě Emil Zátopek 
tam s  šarmem jemu vlastním vyprávěl řadu 
příhod ze života svého i životů jiných. Konečně, 
kdo někdy tohoto vynikajícího atleta slyšel, dá 
mi za pravdu. 

Odešel z tohoto světa dříve než jeho žena, 
v  roce 2000. Oba se narodili ve stejný den, 
19. září 1922. A oba budou spolu odpočívat ve 
Valašském muzeu v přírodě ve Frenštátě pod 
Radhoštěm. Pan Zátopek, zvaný Ťopek, na Va-
lašském Slavíně už na svoji Danu čeká. Pokud 
mám dobré informace, setkat by se měli ještě 
letos. 

Radoslav Mácha

SPORT

Národní házená
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Charita Ostrava informuje

Charita Ostrava zajišťuje nákupy pro 
osamělé a poradenství při péči 
o blízké

Pravidelný Kurz péče o nemocného v domá-
cím prostředí se aktuálně nemůže uskutečňovat 
v  rámci společného semináře, proto jsme pro 
zájemce připravili možnost konzultací v rámci 
telefonických nebo video hovorů. Alespoň touto 
cestou chceme pečujícím, kteří se starají o blíz-
kého v domácím prostředí, zprostředkovat in-
formace, jak zvládnout péči o méně pohyblivého, 
částečně nebo plně imobilního člověka. Konzul-
tace vedené zdravotními sestrami poskytujeme 
každou středu (nebo dle domluvy). 

Přihlášení: Charita Ostrava - Charitní hos-
picová poradna, Mgr. Alexandra Čubová, 
731 534 002, e-mail: hospicova.poradna@ostra-
va.charita.cz 

Více na webu: https://ostrava.caritas.cz/akce/
jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostre-
di-konzultace/

Poradna radí bezplatně v životních 
obtížích

Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné 
sociálně-právní poradenství zaměřené na 

rodinné právo, sociální zabezpečení, bydlení, 
zaměstnání, majetkoprávní vztahy, dluhovou 
problematiku, spotřebitelské právo atd. Zájemci 
o poradenství nemusí uvádět žádné osobní údaje, 
služby jsou bezplatné a dostupné lidem starším 
18 let. Konzultace s ohledem na epidemiologic-
kou situaci dočasně poskytujeme především 
telefonicky nebo emailem, možné jsou již také 
osobní konzultace po předchozím objednání na 
níže uvedených kontaktech. Kontakt: Poradna 
Charity Ostrava, tel.: 599 526 906, 731 625 767, 
email: poradna@ostrava.charita.cz;

web: https://ostrava.caritas.cz/poradenske-
-sluzby/poradna-charity-ostrava/

Charita Ostrava hledá lékaře a zdra-
votní sestru pro mobilní hospic

Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění 
pro lékaře – specialistu paliativní medicíny 
a  zdravotní sestru v  Charitním středisku sv. 
Kryštofa – mobilním hospici a ošetřovatelské 
službě. Předpokládaný termín nástupu: ihned 
nebo dle dohody. Podrobnější informace na 
webu http://ostrava.charita.cz/volna-mista/

Ing. Dalibor Kraut
vedoucí útvaru pro vztahy s veřejností

V mladších žačkách se střetnou družstva, 
která skončila v  tabulce po podzimu na 
1.  - 4. místě, a  to v obráceném pořadatelství 
oproti podzimní části (3 utkání pro družstvo). 
O konečném pořadí rozhodne tabulka vzájem-
ných utkání těchto 4 družstev (podzim-jaro). 
O postup do republikových soutěží se utkají 
i  naše mladší žačky s  Chropyní, Studénkou 
„A“  a Kokorami. Doma bychom měli hrát se 
Studénkou 13. 6. a Kokorami 20. 6. 2020, což 
je po uzávěrce tohoto zpravodaje.

Pokud to situace dovolí, měla by se Mist-
rovství a  Poháry České republiky odehrát  
21.-23. 8. a 28.-30. 8. 2020.

Také březnové finále Zimních halových 
přeborů, Zimní ligy mládeže a finále Českého 
poháru mužů a  žen by se mělo odehrát 

v náhradních termínech od 31. 10. do 13. 12. 
2020.

Mezizemská utkání Ćechy – Morava mužů, 
žen, juniorů a juniorek by se měla hrát 3.-4. 10. 
2020 v Bakově nad Jizerou.

V současné době probíhají na našem hřišti 
tréninky jednotlivých družstev. Všichni věří-
me, že nám to situace dovolí a na podzim se 
normálně rozběhnou všechny soutěže, a  to 
nejen v národní házené.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří 
se podíleli nebo podílejí – hlavně Obecnímu 
úřadu u nás ve Staré Vsi n. O. – na vylepšování 
prostředí sportovního areálu v naší obci.

Národní házené zdar!
Rostislav Horkel st.
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p. Jaroslav Dvorský roč. 1937
p. Miroslav Piačin roč. 1948
p. Světlana Dorotíková roč. 1937

Věnujte jim tichou vzpomínku.

Opustili nás…

Bronislava Pavlosková,  
matrikářka

Vodné a stočné bude nově činit 85,37 korun 
za metr krychlový včetně 10% DPH, tedy o té-
měř čtyři koruny méně než doposud.

Severomoravské 
vodovody a kanaliza-
ce Ostrava zohledňují 
snížení sazby daně 
z  přidané hodnoty 

o pět procentních bodů, které vstupuje v plat-
nost 1. května 2020. Novela zákona o DPH pře-
řazuje úpravu a rozvod vody prostřednictvím 
sítí a  také odvádění a  čištění odpadní vody 
včetně ostatních služeb souvisejících s těmito 
činnostmi z první snížené sazby daně do dru-
hé, tedy z 15 % na 10 %. 

Nová cena za odběr pitné vody (vodné) pro 
zákazníky na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, 
Novojičínsku a Opavsku bude činit 45,21 korun 
za metr krychlový včetně 10% DPH, cena za 
odvádění a čištění odpadních vod (stočné) bude 
nově 40,16 korun včetně DPH. U vodného před-
stavuje snížení oproti současné výši 2,06 koru-
ny, u stočného 1,83 koruny. Souhrnně jde o po-
kles o 3,89 koruny včetně 10% DPH.

Souhrnně činí nové vodné a stočné 85,37 Kč, 
včetně 10% DPH.

„Reflektujeme změnu legislativního prostře-
dí od prvního května a v dané souvislosti upra-
vujeme výslednou úroveň solidární ceny vodného 
a stočného pro region, kde působíme. Logicky se 
také mění sazby pro oblasti, kde provozujeme 
vodárenskou infrastrukturu, která není v našem 
majetku, na základě smluvních vztahů. Naše 
politika udržuje dlouhodobě výši vodného a stoč-
ného několik korun pod celorepublikovým prů-
měrem. Cílem je nadále poskytovat našim zá-
kazníkům vysoce kvalitní služby v požadovaném 
rozsahu za přiměřené ceny,“ říká generální ře-
ditel společnosti SmVaK Ostrava Anatol 
Pšenička.

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s., www.smvak.cz

Snížení DPH mění od 1. května 
výši vodného a stočného
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Dovolujeme si Vás informovat o trvalé změně 
hodin pro veřejnost od 1. 8. 2020 provozovny 
pošty Stará Ves n. O., Zámecká  1, Stará Ves nad 

Ondřejnicí z důvodu zkvalitnění obsluhy klientů 
a provozních důvodů. Týdenní rozsah hodin pro 
veřejnost je navýšen celkem o 2 hodiny týdně. 

Upravená otevírací doba provozovny od 1. 8. 2020:

Liběna Ondračková, vedoucí oblastní pošty III
Česká pošta, s. p., pošta Ostrava 30

ondrackova.libena@cpost.cz

SBĚRNÝ DVŮR VE STARÉ VSI N. O. - INFORMACE

Sběrný dvůr přijímá pro občany Staré Vsi n. O. zdarma:

- objemné odpady z domácnosti 
 (koberce, nábytek...)

- použité elektrospotřebiče (televizory, ledničky, drobné elektrospotřebiče ...)

- nebezpečné odpady z domácnosti
 (barvy, ředidla, léky, oleje, chemikálie ...)

Za úplatu (viz ceník v č. 1 Staroveského zpravodaje) se přijímá čistá stavební suť, směsný 
stavební odpad a nově pneumatiky z osobních automobilů (1 ks pneumatiky z osobního 
automobilu – 50 Kč).

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Oznámení

Úprava otevírací doby pošty

Den v týdnu Původní HpV Upravené HpV
Pondělí 08:30-12:00  14:00-17:00 12:00 - 18:00
Úterý 08:30-12:00  14:00-16:00 08:30 - 15:00
Středa 08:30-12:00  14:00-17:00 12:00 - 18:00
Čtvrtek 08:30-12:00  14:00-16:00 08:30 - 15:00
Pátek 08:30-12:00  14:00-16:00 08:30 - 15:00
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Pozvánky
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POZVÁNKA ARNIKA

Arnika vás zve na Tour de aleje 2020 - 
cyklojízdu na podporu stromů a  alejí 
v Poodří

Pohodová cyklojízda pro celou rodinu 
startuje v sobotu 18. července. Trasy čtvrtého 
ročníku začínají v Suchdole nad Odrou, akce 
proběhne pod záštitou starosty pana Richarda 
Ehlera. Cyklisté startovným přispějí na vý-
sadbu stromů a alejí, ořezy vrb a ochranu 
vzácného brouka páchníka v CHKO Poodří.

Na malé i velké cyklisty čeká jízda za stro-
my a alejemi podél meandrů Odry s naučnými 
zastávkami. Trasy vedou převážně cyklostez-
kami nebo silničkami III. třídy. Některé úseky 

cyklostezky vedou loukami. Na komentova-
ných zastaveních se účastníci dozvědí mnoho 
zajímavého o stromech a  jejich obyvatelích. 
Na výběr je Machr trasa o délce asi 30 km nebo 
Junior trasa o délce asi 15 km.

V cíli budou čekat výtvarné dílničky, sou-
těže, kvízy a výstava o ochraně alejí. Děti se 
mohou těšit na divadelní pohádku a pásmo 
písniček od Milana Šťastného. A na závěr ce-
lého dne proběhne slosování startovních čísel 
o spoustu výher. Hlavní cenou bude dětské 
kolo 4Ever.

http://aleje.org/tour-de-aleje 
https://www.facebook.com/tourdealeje/

Pronajmu byt 2 + 1 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, tel. č. 732 829 109

• INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •
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Dětské dopoledne se Starovjáčkem



Kulturní a společenské dění ve Staré Vsi 
a Košatce v 3. čtvrtletí roku 2020

datum akce místo pořadatel

9.7.2020 Setkání spolku Hasičská zbrojnice          Spolek star. historie

srpen 2020 Letní kino Hřiště TJ Kulturní komise

srpen 2020 Procházka historickou 
Starou Vsí  

před starou 
budovou ZŠ Spolek star. historie 

17.-21.8.2020   Příměstský tábor Diec. střed. mládeže Farnost Stará Ves

září 2020 Vernisáž technik 
materiálů IC zámku Kulturní komise

2.9.2020 Tradiční setkání Hasičská zbrojnice SpoPVeS

6.9.2020 Dožínková slavnost Farní areál, kostel Farnost Stará Ves

18.-19.9.2020   Košatecký Otoman Lesopark u Mlčochů Spolek Košatecký Otoman

26.-28.9.2020   Zájezd Kondor Hory Kladska Kondor

Vydává Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v nákladu 950 kusů. Uzávěrka příštího čísla je 6. 9. 2020
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Aktuální informace naleznete vždy na 
http://kalendar.staraves-no.cz


