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Slovo starosty

Vážení spoluobčané, 

začínáme se učit žít v době koronavirové. 
Současná doba přináší spoustu nepřehledných 
nařízení, zákazů a příkazů, ale život se neza-
staví a přináší nám i nové výzvy. Mezi největší 
výzvy řadím poskytnutou dotaci 20 mil. Kč na 
opravu „nové“ budovy základní školy. A proč 
je to výzva? Určitě proto, že tyto nemalé peníze 
musíme proinvestovat do konce letošního roku, 
za plného provozu školy, která po dlouhé pře-
stávce 1. září opět zahájila provoz … 

Další práce nás čekají na dokončení kanali-
zace, která snad bude dokončena podle plánu, 

a v příštím roce se začnou připojovat jednotlivé 
rodinné domy. A co vidím z Vašeho pohledu jako 
hodně důležité, je oprava místních komunikací, 
které jsou stavbou dotčeny. Chceme, aby i místní 
komunikace vypadaly jako nové polní cesty do 
Brušperka a v Košatce nebo nově opravená hlavní 
cesta do Košatky, ale vše chce svůj čas a taky Vaši 
trpělivost. Vždyť kromě setkávání na různých 
společenských akcích život v obci funguje dál 
i navzdory epidemiologické situaci.

Přeji Vám pevné zdraví a loučím se s po-
zdravem, který jsem převzal z jednoho dopisu: 
Koronaviru zmar!

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

•	 K  začátku září již bylo vybudováno přes 
9 km kanalizace.

•	 Obec začíná přípravu na pomoc občanům 
při vyřízení územního souhlasu na stavbu 
domovních přípojek.

•	 Finální úpravy vozovek budou z velké části 
realizovány do konce roku.

•	 Byla zahájena stavba kanalizace na ulici Slu-
nečná, což je samostatný projekt dotovaný 
Státním fondem životního prostředí.

•	 Při stavbě splaškové kanalizace se objevila 
spousta problémů s dešťovou vodou – tyto 
problémy průběžně odstraňujeme.

•	 S ohledem na stav obecních komunikací při 
výstavbě Vás vyzývám k pochopení a tole-
ranci. Věřte, že stavba jednoho dne skončí 
a cesty budou opět v pořádku.

Někdy slýchávám, že v Košatce se nic nedě-
je, že ji zanedbáváme (myšleno my = obec). 
Proto si dovolím pár postřehů. 

Asi nejvýznamnější změnou je kompletně 
zrekonstruovaná cesta ze Staré Vsi po Lubinský 
most. Rekonstrukce vozovky zde končí, protože 
v roce 2022 by měla být zahájena výstavba no-
vého mostu. V příštím roce se začne v předstihu 

stavět navazující chodník od mostu k restauraci 
Odra a hned vzápětí je plánována oprava silnice 
od Lubinského mostu po náš známý kruhový 
objezd ve tvaru trojúhelníku. V dalších letech 
se připravuje oprava Oderského mostu a oprava 
cesty na Petřvaldík.

Jistě jste si všimli, že se asfaltuje i  mimo 
hlavní cesty. Z  komplexních pozemkových 

Střípky ze stavby kanalizace

Co nového v Košatce?
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	 RO	schválila	nabídku	fy	ing.	Tomáš	Křikala,	
projekční	a	inženýrská	kancelář,	Ostrava	1,	
na	výkon	technického	dozoru	a	koordinátora	
BOZP	 akce	 „Víceúčelové	 hřiště	ZŠ	Stará	
Ves	n.	O.“	 (odvodnění,	oplocení	a	 tribuny,	
altán	-	67.034	Kč	vč.	DPH,	zpevněné	plochy,	
schodiště	-	14.520	Kč	vč.	DPH).

	 RO	schválila	dar	200	Kč	na	osobu/den	pro	
Unii	Roska,	F.-M.,	na	rekondiční	pobyt	ob-
čanů	postižených	roztroušenou	sklerózou.

	 RO	schválila	dar	6	tis.	Kč	pro	Asociaci	TOM	
ČR,	TOM	20616	Ondřejnica,	na	zakoupení	
pomůcek	pro	Letní	dětský	tábor	Ondřejnica	
(26.	 7.	 –	 8.	 8.	 2020	 v	 areálu	KČT	Baník	
Ostravice).

	 RO	 schválila	 dodatek	 smlouvy	 zakázky	
„Víceúčelové	hřiště	při	ZŠ	Stará	Ves	n.	O.	II“	
s	 firmou	 sport	 cité	+	 s.r.o.,	Bílovice	 (pro-
dloužení	plnění	-	dokončení	do	15.	6.	2020,	
navýšení	ceny	na	4	773	486,28	Kč	s	DPH).

	 RO	 schválila	 smlouvy	 o	 zřízení	 věcného	
břemene	 a	 umístění	 stavby	 zařízení	 distri-
buční	soustavy	na	ul.	Slunečná	s	firmou	ČEZ	
Distribuce	a.s.,	Děčín	IV	–	Podmokly.

	 RO	schválila	smlouvu	s	fou	ŠNAJDER,	spol.	
s.r.o.,	Kunčičky	 u	Bašky,	 na	 zakázku	 „ZŠ	

Stará	Ves	n.	O.	–	rekonstrukce	vytápění“	za	
1.044.062,50	Kč	vč.	DPH.

	 RO	 schválila	 zveřejnění	 záměru	 obce	 na	
pronájem	nebytových	prostor	v	zámku	čp.	1	
k	výuce	dětí	ZUŠ	od	1.	září	2020.

	 Rada	obce	vzala	na	vědomí	změnu	hodin	pro	
veřejnost	provozovny	pošty	Stará	Ves	n.	O.		
od	1.	8.	2020.

	 RO	schválila	odpisový	plán	pro	myčku	ná-
dobí	do	výdejny	MŠ.

	 RO	 vzala	 na	 vědomí	 poskytnutí	 dotace	
z	Ministerstva	financí	ČR	na	projekt	„Stará	
Ves	n.	O.	–	 snížení	 energetické	náročnosti	
a	rekonstrukce	kotelny	ZŠ“.

	 RO	 schválila	 smlouvu	 s	 fou	 Jan	 Slabý,	
Brušperk,	 na	 doprovodné	 stavební	 práce	
při	realizaci	akce	„Víceúčelové	hřiště,	Stará	
Ves	n.	O.“	–	objekt	SO	02	(461.286,47	Kč	
bez	DPH),	objekt	SO	04	(673.280,93	Kč	bez	
DPH).

	 ZO	uložilo	RO	zabezpečit	při	provádění	roz-
počtových	změn	dodržování	§	16	odst.	4	zák.	
250/2000	Sb.	 a	 ukládá	finančnímu	výboru	
průběžně	kontrolovat	plnění	rozpočtu	obce.

	 ZO	 uložilo	 starostovi	 zajistit	 odstranění	

úprav se stavějí polní cesty v Zimném dole a za 
hrázkou na ulici Vojenská. Ke spokojenosti nám 
chybí už jen polní cesta na Proskovice. 

Na jednání zastupitelstva obce byl schválen 
nákup obchodu za cenu 1 550 tis. Kč. Převod byl 
dokončen a objekt je nyní v majetku obce. Hlavní 
důvod koupě objektu, pro který zatím nemáme 
plné využití, je možnost ovlivňovat jeho budoucí 
využití. Zastupitelstvo obce zároveň schválilo 
záměr bezúplatného nabytí pozemků TJ Sokol 
Košatka, abychom mohli s větší intenzitou pod-
porovat sportovní a spolkový život. 

Nechám tedy na Vás, zda si myslíte, že v Ko-
šatce se něco děje nebo ne… Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Zpravodajství ze zámku

Nová místní komunikace v lokalitě Zimný důl
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nedostatků	ze	Zprávy	o	výsledku	přezkoumání	
hospodaření	obce	za	r.	2019	v	účetnictví	obce.

	 ZO	schválilo	hospodaření	a	účetní	závěrku	
obce	za	r.	2019	vč.	Zprávy	auditora	o	pře-
zkoumání	obce	 za	 rok	2019,	 a	 to	 s	 výhra-
dou.	 Příjmy	 100.004.149,32	Kč,	 výdaje	
91.290.876,41	Kč,	 saldo	 příjmů	 a	 výdajů	
8.713.272,91	Kč.

	 ZO	vzalo	na	vědomí	závěrečný	účet	a	zprávu	
kontrolního	výboru	SMOPO	za	r.	2019.

	 ZO	 schválilo	 nákup	domu	 čp.	 102	 v	 k.	 ú.	
Košatka	nad	Odrou	(bývalý	obchod	Jednota)	
za	cenu	1.550	tis.	Kč.	V	řešení	je	dále	odkup	
pozemku	pod	nemovitostí.

	 ZO	 schválilo	 rozpočtové	 opatření	 č.	 1	
(příjem:	dotace	na	zateplení	ZŠ,	jazykovou	
učebnu,	opravu	zámku,	převod	z	fondu	oprav	
ZŠ,	výdaje:	výměna	otopné	soustavy	v	ZŠ,	
opravy	aj.).

	 ZO	schválilo	bezúplatný	převod	sportoviště	TJ	
Sokol	Košatka	(šatny,	klubovna,	pozemky)	do	
vlastnictví	obce	na	základě	darovací	smlouvy.

	 ZO	 schválilo	 přidělení	 dotace	TJ	 Sokol	
Košatka	(70.000	Kč),	ACK	Stará	Ves	n.	O.	
(50.000	Kč),	TJ	Stará	Ves	n.	O.	(80.000	Kč),	
KONDOR	–	skupina	Stará	Ves	(70.000	Kč),	
ČRS,	z.	s.,	MO	Stará	Ves	n.	O.	(50.000	Kč).

	 Starosta	 informoval	ZO	o	 akcích	 –	 stavu	
výstavby	 kanalizace,	 asfaltování	MK,	
opravě	mostu,	projektu	knihovny,	poděkoval	
členům	SDH	Stará	Ves	a	Košatka	za	pomoc	
v	době	záplav.

	 RO	 schválila	 převod	financí	 k	financování	
výměny	otopné	soustavy	v	ZŠ	z	 fondu	 in-
vestic	ZŠ	na	účet	zřizovatele.

	 RO	schválila	odkup	pozemku	pod	MK	U	Ná-
honu	(186	m2)	do	vlastnictví	obce.

	 RO	projednala	cenovou	nabídku	fy	Jančák	
na	dodávku	zábradlí	kolem	Ondřejnice.

	 RO	 schválila	 smlouvu	 s	 fou	CETIN	 a.s.,	
Praha	 9,	 na	 umístění	 podzemního	 vedení	
pro	připojení	optického	rozvaděče	k	posílení	
internetového	připojení.

	 RO	schválila	odměnu	200	tis.	Kč	bez	DPH	
firmě	 INNOVA	 Int.	 s.r.o.,	O.-Vítkovice	 za	
zpracování	žádosti	o	dotaci	na	rekonstrukci	
ZŠ.

	 RO	 schválila	 nájem	 prostor	 v	 zámku	 pro	
pojišťovací	služby,	roční	pronájem	1800	Kč.

	 RO	 schválila	 rozdělení	 dotací	 pro	místní	
spolky	na	r.	2020.

	 Starosta	 informoval	RO	o	přidělení	 dotací	
obci	 (chodníky	Košatka	 -	SFDI,	 odkanali-
zování	ul.	Slunečná	-	SFŽP).

	 RO	na	základě	zprávy	komise	pro	otevírání	
obálek	 rozhodla	o	výběru	nabídky	na	 akci	
„Snížení	energetické	náročnosti	ZŠ	Stará	Ves	
n.	O.“	ve	prospěch	fy	Sdružení	ZŠ	Stará	Ves	
n.	O.,	Petřvald	u	Karviné,	cena	26.537.444	
Kč	bez	DPH.

Mgr. Jaromír Chvostek

I tentokrát můžeme odpovědět, že po stránce 
oprav a restaurování bylo v létě na zámku opět 
docela rušno. V opravených prostorách probí-
haly reklamační opravy, dokončovací práce če-
kaly kamenné prvky, mezitím se stále dokola 
uklízelo… Do horních pater zámku se pomalu 
začal vracet původní ruch a  život. Ta největší 
změna ovšem nastala na ochozu 1. nadzemního 

podlaží. Dlouhé roky jsme procházeli ochozem 
kolem nevelkých, špatně zřetelných sgrafitových 
ornamentů, které se nyní staly předmětem zájmu 
restaurátorů. Během léta se tak podařilo s finanč-
ním přispěním Ministerstva kultury ČR uvést 
do patřičného stavu snad poslední neopravený 
původní renesanční prvek – výše uvedené frag-
menty sgrafitové výzdoby z  16. století v  atriu 

Co se děje na zámku?
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zámku. Nejpřesnější informace o  jejich stavu 
přináší Restaurátorský průzkum a záměr restau-
rování sgrafitové výzdoby a kamenných prvků 
– zámek Stará Ves n. O., vypracovaný Mgr. BcA. 
Markétou Müllerovou v r. 2015. Dejme tedy slo-
vo odborníkům:
„Sgrafita v zámeckém atriu”

V  nádvorním atriu zámku jsou v  prvním 
poschodí v patkách kleneb fragmenty sgrafitové 
výzdoby. Původně se jednalo patrně o iluzivní 
klenební patky, které zdobily různé grafické mo-
tivy, ryté technikou dvouvrstvého sgrafita, jež 
zdobí rovněž vnější plášť budovy zámku. Spodní 
vrstva omítek je probarvena drceným uhlím (in-
tonaco collorito) a na ni je kladena druhá vrstva 
vápenné omítky neprobarvené (intonaco bianco), 
do níž se ještě za vlhka ryly motivy dle grafických 
vzorníků.

Devatenáct sgrafitových klenebních patek 
v atriu zámku bylo v minulosti přetřeno a zao-
mítáno. V  předchozí etapě restaurování byla 
druhotná omítka z  jejich povrchu odstraněna 
a v současné době jsou sgrafita pod vrstvou ná-
těru, pod nímž prosvítá v některých patkách rytá 
kresba. Sgrafita jsou různě degradována, na 
povrchu zpráškovatělá, ale poškozena jsou také 
hloubkově, dále mechanicky, z druhotných oprav 
elektroinstalace apod. Na některých patkách je 
rytá kresba nečitelná úplně.“

Tolik citace. Pozorný pozorovatel bude možná 
udiven, co se během krátké doby „vylouplo“ zpod 
jemného náčiní restaurátorky Jitky Zátopkové. 

Z beztvarých, téměř ne-
zřetelných čar se probu-
dily do jednoduché krásy 
štíty, obličeje, voluty (spi-
rály) či ozdobné květin-
ky… O jak titěrnou práci 
se jednalo, si můžete vy-
tvořit představu podle 
fotografií v textu, kde si 
můžete porovnat původ-
ní stav a  srovnat jej se 
současností. 

Byl tak učiněn další 
krok ke zkrášlení naší 
chlouby - historické zá-
mecké budovy.

Mgr. Jaromír Chvostek

Restaurátorka Jitka Zátopková
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Po dlouhé nemoci nás ve 
věku 70 let dne 17. 8. 2020 
opustil dobrovolný hasič, 
sokol a včelař, pan Radovan 
Lička.

Radek, jak mu všichni 
přátelé říkali, se narodil 
21. prosince roku 1949 v Tr-
návce a už od mládí byl za-
pojen do mnoha aktivit. Už 
v  Trnávce hrál ochotnické 
divadlo, byl členem Sokola 
– hrál národní házenou, za-
býval se gymnastikou. Tam 
také, od svých 15 let, byl čle-
nem sboru dobrovolných 
hasičů. V roce 1971 se přiže-
nil do Košatky a  i  tam se 
zapojil do práce dobrovol-
ných hasičů, od 5. 1. 1990 až 
do 31. 12. 2007 vykonával 
zodpovědnou funkci staros-
ty tohoto spolku. Teprve 
vážné zdravotní problémy ho donutily omezit 
jeho aktivity ve spolku hasičů, oporou sboru 
ale byl do své poslední chvíle.

Velkou zásluhu měl i na tom, že v roce 2003 
byl pořízen pro SDH Košatka nový hasičský 
vůz. 

Za svou obětavou práci pro hasičský sbor 
byl Radek mnohokrát oceněn, v roce 2017 byl 
za své zásluhy jmenován čestným starostou 
sboru. Připomeňme si získaná ocenění, která 
získal za svou práci v SDH Košatka:

Čestné uznání SDH  v roce 1975

Čestné uznání OSH - MSH  v roce 1995

Medaile Za příkladnou práci  v roce 2002

Medaile Za zásluhy   v roce 2007

Čestné uznání KSH - MSH  v roce 2013

Čestný starosta SDH  v roce 2017

Pan Radoslav Lička 
nežil jen prací pro SDH 
Košatka. Aktivně se zú-
častňoval akcí pořáda-
ných jak osadním výbo-
rem Košatka, tak i  akcí 
pořádaných Sokolem 
Košatka. Vzpomeňme 
jeho v y s toupen í  na 
Obecních slavnostech 
v roce 2013, kdy ztvárnil 
postavu sedláka ve scén-
ce Z historie Košatky. Při 
loňských obecních slav-
nostech se statečně – 
a zároveň hrdě - zařadil 
mezi vyplácené košatec-
ké „selské synky“. Trou-
fám si tvrdit, že se mu 
tak trochu splnil jeho 
sen…

I když byla po zdra-
votních komplikacích 

jeho schopnost komunikovat omezena, neustále 
se snažil v rámci svých možností setkávat s přá-
teli, ať už u pivečka v restauraci Odra, nebo při 
akcích pořádaných v Košatce.

Za práci odvedenou pro Košatku děkuje 
a loučí se výbor SDH Košatka, Sokoli Košatka, 
osadní výbor a svaz včelařů. 

K poděkování za práci pro rozvoj obce se 
připojuje i Obecní úřad ve Staré Vsi n. O.

Radku – vzpomínáme a děkujeme.

Vzpomínka na Radka Ličku
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Určitě jsou mezi vámi pamětníci doby, kdy 
sváteční nedělní obědy musely proběhnout tak, 
aby i s následným umytím nádobí skončily těs-
ně před jednou hodinou odpolední. Důvod byl 
jediný – nedělní rozhlasová pohádka. Ta začí-
nala v jednu hodinu po poledni a to musel být 
doma klid, protože na pohádku se všichni, nebo 
skoro všichni, těšili celý týden. Byl to, jak se 
říká, fenomén doby. Stalo se dokonce to, že řidič 
jednoho nedělního autobusu zůstal na jedné 
zastávce stát o něco déle, protože si musel po-
hádku poslechnout v klidu do konce, což by mu 
při jízdě nebylo povoleno.

Tak mi to alespoň vyprávěl Karel Weinlich, 
režisér mnoha nedělních pohádek. A možná, 
že většiny, protože jeho jméno s  pohádkami 
spojovali nejen posluchači, ale i  řada herců, 
s nimiž spolupracoval.

S panem režisérem jsem měl tu čest párkrát 
spolupracovat. Jednou jsem s ním vysílal páteč-
ní Dobré jitro věnované známým osobnostem. 
Bylo to den před Silvestrem, a možná proto si 
můj host lokl před každou hodinou vysílání 
kapánek slivovice. Byl vynikajícím vypravěčem, 
což mu samozřejmě při práci režiséra velice 
pomáhalo. Kontakt navazoval velice rychle, 
a proto měl u herců a hereček dobrou pověst. 
Mezi jeho dobré přátele patřili třeba Vlastimil 
Brodský, Viola Zinková, Jitka Molavcová 
a mnoho dalších.

Jindy jsem si ho pozval do hodinového po-
řadu věnovanému pohádkám a on si přál, abych 
právě jmenované herce do pořadu také přizval. 
Nemohu nevzpomenout na tradiční loučení 
Vlastimila Brodského, který se po každém se-
tkání loučil s tím, že to bylo naposledy, co jsme 
se viděli. Konečně, vzpomínal jsem na to v jed-
nom z minulých zpravodajů, kdy jsem psal prá-
vě o panu Brodském. No a právě s panem Wein-
lichem se vzájemně „hecovali“ co se odchodu 
z tohoto světa týče. Pan režisér mě také pozval 
na setkání s  „Bróďou“ po jeho uzdravení se 
z mozkové příhody a návratu, alespoň částeč-
nému, k rozhlasové práci.

Možná víte, možná ne, že Karel Wenlich byl 
rekordmanem v počtu manželství. Oženil se je-
denáctkrát, ano, čtete dobře, jedenáctkrát. V jed-
nom případě si vzal podruhé bývalou manželku. 
Pan režisér to v  pozdním věku okomentoval 
slovy: „Možná byli ještě větší blbci než já, ale 
nevěnovala se jim taková pozornost. Asi i díky 
tomu, že jsem dělal i jiné věci, než se jen ženil.“ 
Přiznával, že za množstvím jeho partnerských 
vztahů se neskrývají dobrodružství hodná Ca-
sanovy, ale spíš nevydařené pokusy o trvalé sou-
znění. Možná, že na tom všem mělo svůj podíl 
už jeho dětství, které nebylo zrovna lehké.

Narodil se v Jihlavě v dubnu 1930. Po školní 
docházce vystřídal různá dělnická povolání: 
učil se tkalcem i prodavačem, pracoval na kbel-
ském letišti. Ale nakonec vystudoval rozhlaso-
vou režii na DAMU, v době studií začal spolu-
pracovat s  tehdejším Československým 
rozhlasem, kde působil v redakci pro děti a mlá-
dež. Rozhlasovou režii neopustil, ani když se 
rozhodl působit i v divadle, ani když se stal po 
bouřlivých událostech roku 1989 členem pro-
gramové rady tehdejšího Československého 
rozhlasu, kde spoluzakládal Občanské fórum.

Ke svým početným manželstvím Karel 
Weinlich ještě přidal malé zamyšlení. Člověk 
by se měl narodit do rodiny, která je konzistent-
ní, měl by z ní mít příklady, být vedený a měl 

Neodešli, jen nás předešli – Karel Weinlich
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Vážení staroveští občané,

slavnostní zahájení školního roku 2020/21se 
uskutečnilo za nevlídného deštivého počasí, ale 
našim žákům to úsměv na tváři neohrozilo. Všich-
ni jsme se navzájem na sebe velmi těšili, neboť 
minulý školní rok byl poznamenán koronaviro-
vou pandemií. Ve škole jsme přivítali 243 žáků 

v základní škole a 93 dětí v mateřské škole. Jistě 
největší radost z prvního školního dne měli naši 
nejmenší – prvňáčci. Slavnostního uvítání se 
účastnil pan starosta Ing. Dalibor Dvořák, otec 
Mgr. Jan Slavík, zástupkyně ředitele Mgr. Zuzana 
Stejskalová. V lavicích zasedlo 23 žáků s paní uči-
telkou Mgr. Jindrou Staňkovou. 

Nevítali jsme jen žáky, ale také nové zaměst-
nance do našeho kolektivu. Paní učitelku Mgr. 
Alexandru Weczerkovou, pedagogickou asis-
tentku a  vychovatelku školní družiny Alenu 
Klečkovou, speciálního pedagoga Mgr. Pavlu 
Kovářovou a nového pana školníka Luďka Kob-
ližku. Přeji všem, ať se jim v našem rodinném 
prostředí základní školy daří naplňovat svá před-
sevzetí a poznají brzy úspěchy své pedagogické 
práce.

Změna také nastala ve školní družině, kde 
se vedoucí vychovatelkou stala p. Jana Klečková. 
Školní družina má i letos 3 oddělení s možností 
ranní družiny.

Prázdniny jsou minulostí. Minulostí jsou 
nejen dobrodružství a zážitky našich žáků, ale 
také opravy, které probíhaly u nás ve škole. Po-
děkování tady patří obecnímu úřadu za zajištění 
a za finanční podporu všech aktivit. Na tzv. staré 
budově, kterou jsme se rozhodli označovat jako 
budovu B, proběhla náročná rekonstrukce otop-
né soustavy v celé budově a výměna vodovod-
ního řadu ve sklepních prostorech. Za tuto re-
konstrukci a  její zdárný průběh děkuji nejen 
firmě Šnajder, spol. s r. o., ale také mým správním 
zaměstnancům, kteří měli opravdu co uklízet.

Zprávy ze staroveské školy

by ve svých sedmnácti, devatenácti nebo třia-
dvaceti letech vědět, co on ví až dnes, na sklon-
ku života. Než založí rodinu, měl by si nejdřív 
ověřit, zda tam existuje vztah, což je něco jiného 
než okouzlení. A když někdy přišla řeč na počet 
režisérových dětí, v žertu řekl, že jeho současná 
manželka tvrdí, že má přesně čtyři až sedm dětí.

Pohádkář český, jak režiséru Karlu Wein-
lichovi říkali jeho kolegové, nás předešel letos 

v květnu ve věku 90 let. A proč měl české po-
hádky tak rád? Jak pravil, protože jsou tradičně 
jednodušší, průzračnější, je to vůně mateří-
doušky, babiččina vůně, český čert - většinou 
trouba - je nakonec oklamán, český lump bývá 
právem ztrestán, všechno je přímočaré a jasné, 
čtenář a posluchač od začátku tuší, že to dobře 
dopadne.

Radoslav Mácha

Prvnáčci
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Za školou je připraveno k  užívání multi-
funkční hřiště s umělou trávou, kde jsou k dis-
pozici hřiště pro fotbal, florbal, házenou, basket-
bal, volejbal a  tenis. Toto hřiště bylo velkým 
dárkem pro naše žáky a  během podzimních 
měsíců přibudou další: workoutové hřiště, hřiště 
s hracími prvky pro školní družinu a mateřskou 
školu, venkovní učebna. Tak se nám prostor za 
školou začíná měnit k lepšímu a bude chybět už 
jen nová běžecká dráha a doskočiště. 

Školní rok začal a doufám, že nebude pozna-
menán opět koronavirovou epidemií, ale s jisto-
tou mohu říct, že bude poznamenán rekonstruk-
cí tzv. nové budovy – budovy A. Během provozu 
dojde k rekonstrukci střechy, výměně oken a za-
teplení budovy. Je to velmi náročná akce, která 
z části využívá dotace. A jelikož se taková šance 
nedá odmítnout, rozhodli jsme se, že s velkým 
úsilím vše zvládneme. Bude to sice náročné, bu-
deme muset organizovat výuku i v  jiných než 
kmenových učebnách, ale věřím, že to vše 

dopadne dobře. Pro vaše děti to jen znamená 
větší opatrnost a  dodržování bezpečnostních 
pravidel, která budou nastavena. Do konce roku 
by také měla vzniknout multimediální jazyková 
učebna s potřebným vybavením a tímto dojde 
ke zkvalitnění výuky v klíčové kompetenci „Ko-
munikace v cizích jazycích“ a „Podpoření digi-
tální gramotnosti“. Takže se máme na co těšit.

Školní rok odstartoval a my máme za sebou 
řadu akcí. Jsme, bohužel, omezeni hygienickými 
doporučeními a nařízeními. Zahájili jsme lekce 
plavání žáků 1., 2. a 3. třídy, proběhl adaptační 
kurz žáků 6. třídy ve Spálovském mlýně, 4. třídy 
se zúčastnily soutěže malých zoologů v ostravské 
ZOO. Proběhl projektový týden s Leonardem da 
Vincim. Poděkování patří vybraným žákům 
9.  tříd, kteří se v  posledním srpnovém týdnu 
zúčastnili s  paní učitelkou Pilátovou natáčení 
pořadu České televize „Už tam budem?“ Bojovali 
s velkým nasazením, síly byly velmi vyrovnané, 
ale v závěrečné soutěži zvítězila taktika druhého 
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družstva nad riskem našeho týmu. I přes závě-
rečný malý neúspěch jim patří velké poděkování. 
Pořad se bude vysílat v pátek 2. 10. ve 14:50 a re-
príza v neděli 4. 10. ve 12:15 na Déčku. 

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

Každoroční akci „Vítání podzimu“ - akci 
společně s rodiči žáků - letos z důvodu mimo-
řádných opatření nebudeme organizovat. A tak 
mi dovolte, abych vás pozvala alespoň na tradiční 
vánoční koncert 16. 12. do staroveského kostela 
sv. Jana Křtitele. Doufejme, že jeho pořádání nic 
neohrozí.

Na závěr přeji všem svým kolegům do no-
vého školního roku hodně sil a trpělivosti s pro-
vozem školy, vám, rodičům, pevné nervy a hlav-
ně radost z  úspěchů vašich dětí. Těším se na 
vzájemnou spolupráci, všechno se dá vyřešit, 
když spolu o tom budeme hovořit. Vždyť nám 

všem záleží na tom, aby se děti cítily v naší škole 
dobře, neboť právě tady tráví nejvíce svého času.

Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka školy

Den v přírodě

Projektový týden s Leonardem da Vincim
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1. září 2020 začal v Mateřské škole Stará Ves 
nad Ondřejnicí nový školní rok. Po prázdnino-
vém provozu jsou všechny prostory školky ukli-
zené, čisté a připravené přivítat všechny děti ve 
třídách Broučci, Berušky, Hvězdičky a Sluníčka. 
Paní učitelky, paní asistentky, kuchařky a pro-
vozní zaměstnanci už se na děti moc těší.  

Provozní doba bude i v letošním školním roce 
2020/2021 od 6:30 do 16:30 hodin. Doba přivá-
dění dětí je stanovena od 6:30 do 8:00 hodin 
a doba vyzvedávání dětí od 14:30 do 16:30 hodin. 
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 Zámecké. Pevně dou-
fáme, že letošní školní rok proběhne klidně a bez 
komplikací i bez radikálních opatření, ke kterým 
jsme v uplynulém školním roce museli přistoupit 
kvůli mimořádné epidemiologické situaci v zemi. 

Těšíme se na všechny děti – na ty, které už do 
školky v minulých letech chodily a po prázdninách 
se znovu setkají se svými učitelkami i kamarády, 
i na naše nové děti, které jsme pro nový školní rok 
2020/2021 přijali. Zvláště malým budoucím „Be-
ruškám“ držíme palce a přejeme jim, aby se jim ve 
školce líbilo, aby si brzy zvykly na nové prostředí 
i na kamarády a paní učitelky a  jejich rodičům 
přejeme hodně trpělivosti a sil, které budou možná 
při adaptaci svých dětí potřebovat. My se budeme 
ze všech sil snažit, abychom novým dětem zvykání 
na školku usnadnili a zpříjemnili.

Naším cílem je vytvořit dětem ve školce bez-
pečné, zdravé a podnětné prostředí, ve kterém 

se budou přirozeně rozvíjet, trávit příjemný čas 
se svými kamarády, učit se novým věcem a utvá-
řet svou osobnost. Je pro nás důležité, aby se děti 
do školky těšily a byly v ní spokojené, abychom 
udržovali s rodiči i dalšími partnery školy zdravé 
a vzájemně vstřícné vztahy založené na nejlep-
ších zájmech dětí. 

V  loňském školním roce jsme vzhledem 
k mimořádné situaci, která zasáhla všechna škol-
ská zařízení, nemohli realizovat mnohé z pláno-
vaných akcí pro děti i rodiče. Doufáme, že letos 
to budeme moci dětem vynahradit a  všechny 
kulturní, vzdělávací a zážitkové akce i výlety pro 
děti uspořádat. Vypravíme se do Divadla loutek 
Ostrava, přivítáme u nás ve školce několik diva-
delních souborů s  jejich pohádkami pro děti, 
zorganizujeme pro děti ekologické programy 
„Hrátky s přírodou“, navštívíme výstavy pořá-
dané místními organizacemi, budeme dále roz-
víjet polytechnické dovednosti dětí a spolupra-
covat s místními řemeslníky, uspořádáme „Den 
s rodiči“, akci „Uspávání broučků“, vánoční be-
sídky, vystoupíme s dětmi na Adventním kon-
certě a na Obecních slavnostech, pojedeme na 
školní výlet a do dalších míst v okolí, do školky 
pozveme Sférické kino a s dětmi se několikrát 
v roce vypravíme na „Den v přírodě“. Velmi si 
vážíme dosavadní dobré spolupráce s  rodiči 
i prarodiči dětí a jejich pomoci při přípravě spo-
lečných akcí, dále při pomoci se sběrem starého 
papíru, jehož výtěžek použijeme 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 ma-
teřské škole najdete na webových stránkách školy 
www.zs-staravesno.cz. Pokud na těchto strán-
kách nějakou informaci postrádáte, neváhejte 
nám napsat na e-mail mateřské školy mskola@
zs-staraves.cz, všechny dotazy zodpovíme.   

Zpracovala Mgr. Olga Machačová, zástupkyně 
ředitelky pro MŠ, ve spolupráci s ostatními  

pedagogy mateřské školy a vedením organizace. 

Ve školce jsme přivítali nové kamarády
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Drazí přátelé,

srdečně vás zdravím v rozběhnutém novém 
školním roce. Nedávno se mi dostala do rukou 
kniha s  titulem „Nepromarni svůj život – mít 
pro co žít“. Napsal ji známý benediktinský mnich 
Anselm Grün, autor mnoha dalších knih často 
propojující témata spirituality, ale i psychologie 
atd. Podobných knih je jistě spousta, ale zase po 
nějaké době mě oslovila tato tematika zamýšlející 
se nad tím, čím člověk žije. Ze spousty moudrých 
myšlenek jsem vybral jednu, při jejímž přečtení 
se mi vybavila na mysl spousta z vás, které jsem 
zatím ve Staré Vsi mohl poznat.   

„Jen ten, kdo se obětuje a jeho život plyne, 
je spokojený a někdy také šťastný. Plynutí zna-
mená, že si člověk nenechá všechno pro sebe, 
ale obětuje se pro druhé. Nezajímá se jen sám 
o sebe. Něčemu se oddá.“

Protože jsme zrovna v tu dobu chystali Do-
žínky a  do příprav a  realizace byla zapojeno 
řada farníků, spojila se mi myšlenka Anselma 
Grüna s vděčností za všechny ty lidi, které ko-
lem sebe mám a díky kterým můžeme ve far-
nosti společně prožívat nejrůznější aktivity. Ale 
zároveň s tím se mi vybavili i další lidé v naší 
obci (a rozhodně jich není málo), kteří mezi tyto 
lidi patří. Mezi lidi, kteří se často obětují, kteří 
nehledí jen na sebe, kteří se oddali nejrůznějším 
aktivitám a  zájmům, aby se nám tady žilo 
o něco lépe. Je to obrovský dar mít takové lidi 
kolem sebe a člověk to nejvíce pozná často až 
ve chvíli, kdy se hledá náhrada za takové obě-
tavce. Velké díky vám všem! 

Malé ohlédnutí za létem
Když se nakrátko ohlédnu za prožitými 

prázdninami, které jsme asi všichni prožili v ur-
čité nejistotě, jsem rád, že nakonec proběhly 
téměř všechny aktivity spojené s mládeží a dět-
mi bez větších komplikací. Jsem moc rád, že 
proběhl farní tábor, který už řadu let vedou 
mladí lidé pod vedením Šárky Vodvářkové 
a který i letos nabídl 30 dětem v Blahutovicích 
promyšlený program plný nejrůznějších aktivit. 
Také jsem rád, že se na faře poprvé podařilo 
uspořádat „příměstský“ tábor, kde se sešlo oko-
lo 25 dětí. Tábor byl tematicky zaměřen na his-
torii naší obce, a tak jsme spolu s dětmi hledali 
např. starou tvrz, která prý stála ještě před po-
stavením zámku, vysvobozovali jsme zámek 
a bojovali se zbytky posádky Švédů, kteří v něm 
zůstali, atd. Moc díky týmu z fary, kterému už 
děkuji spíše na dálku, protože na konci srpna 
došlo k obměně celého týmu. Na faře od začátku 
září bydlí noví 4 mladí lidé – slečny Alžběta 
Niklová a  Klára Němcová a  hoši Pavel Čala 
a  Ondřej Blaho. Těším se, že spolu s  nimi 
a o. Václavem budeme tento rok vytvářet zázemí 
pro aktivity střediska. 

V  minulém čísle zpravodaje jsem mluvil 
o konci opravy zídky i nových informacích ohled-
ně plánovaného Komunitního centra. Podrob-
nější informace o obou stavbách bohužel musím 
ještě posunout – co se týče Komunitního centra 
z  důvodů neustálých úprav v  projektu, zídky 
z důvodu časového posunu nejrůznějších prací. 

Nabídky pro další školní rok
Zatím to vypadá, že všechny aktivity se ve 

farnosti od září rozjedou podobně jako v mi-
nulých letech. Těším se na výuku náboženství 
i na přípravy na přijetí nejrůznějších svátostí. 
Rád bych nabídl pro děti možnost účasti na 
Spolčínku, které se koná každou druhou neděli 
na faře (více na plakátku), setkávání seniorů 
jednou za měsíc ve středu odpoledne (vždy 
avizováno v  týdenním Farníčku vydávaném 
každou neděli). Rovněž bych rád pozval na 

Slovo faráře
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Akce, které nás do konce roku a v začátku nového čekají 
(změna vyhrazena z důvodů omezení)

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

- 6. - 8. listopadu – duchovní obnova pro ženy
- 27. listopadu – Rozsvícení obecního ad-

ventního stromu
- Rorátní mše svaté – v adventní době ka-

ždé úterý a pátek v 6:15 v kostele a násled-
ná snídaně na faře

- V  prosincovém termínu obnova pro 
muže

- 24. prosince – odpolední otevírání Bet-
léma v 15 hod. + „půlnoční“ mše sv. za 
obyvatele naší obce ve 22 hod.

- 2. ledna - Tříkrálová sbírka
- 9. ledna - Střediskový ples

vzdělávání dospělých, které bude probíhat jed-
nou za měsíc v neděli odpoledne na faře a kde 
se budeme zase více prokousávat tématem Bible 
z hlediska její historické i duchovní stránky. 

Další plán akcí, jejichž pořádání bude určitě 
záviset na vývoji nejrůznějších omezení, si mů-
žete přečíst níže. 

Přeji nám všem pokojný čas, spoustu rados-
tí a vděčnosti za lidi, které máme kolem sebe, 
a vůbec za všechno, co od Boha máme. 

Modlí se za vás o. Jan Nový farní tým

Tento rok jsme byli na táboře v Blahutovi-
cích a  řešili jsme se Sherlockem Holmesem 
spoustu zapeklitých případů. Každý den jsme 
měli spoustu složitých úkolů, které nás nakonec 
zavedly až k vyřešení celé záhady.

V neděli jsme přijeli na místo ubytování. 
Seznámili jsme se jak s vedoucími, tak i s ostat-
ními dětmi a rozdělili nás do pěti detektivních 
kanceláří, ve kterých jsme pracovali celý týden.

Druhý den, v  pondělí, jsme se seznámili 
s Beátou, které křivě obvinili sestru z vraždy 
pana McDonalda. Tak jsme rozluštili telefonní 
číslo světoznámého detektiva Sherlocka Hol-
mese, abychom ho poprosi l i  o  pomoc 
s případem.

V úterý jsme se vydali na výlet. Udělali jsme 
si krásný okruh okolo Blahutovic. V  pěkném 
a teplém počasí jsme celkem ušli asi 16 kilometrů, 
ale i přes dlouhou vzdálenost se všem výlet líbil.

Ve středu ráno za námi přiběhla paní San-
dersová a  pověděla nám o  svém manželovi, 
který je doktor a zná se s panem McDonaldem. 
Odpoledne jsme po týmech sbírali body a po 
náročném dni, který byl plný her, jsme usedli 
k táboráku, udělali jsme si chutnou večeři a za-
zpívali písničky.

Ve čtvrtek jsme přes den hráli hry, ale po-
tom v noci jsme se vydali do lesa, kde měli sraz 
hlavní zločinci. Měli jsme za úkol se k nim při-
plížit a zjistit, jak vypadají.

Farní tábor 2020
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V pátek jsme dopoledne zjistili, že pan Mc-
Donald s  doktorem Sandersem vynalezli lék 
a chtěli si ho nechat patentovat. Odpoledne jsme 
měli minihry, ve kterých jsme každý za sebe 
získávali dinokoruny, které jsme potom spojili 
do týmů. Večer byla za utržené dinokoruny 
aukce o věci přikryté dekou. Občas to bylo ně-
jaké dobré jídlo, jako třeba brambůrky nebo 
popcorn, ale někdy to byly věci jako slupky od 
brambor nebo taky nic.

V sobotu jsme měli závěrečnou hru, která 
všechno rozhodla. Za úkol jsme měli obejít ně-
kolik stanovišť, na kterých jsme plnili různé 
úkoly. Dohráli jsme hru a  šli jsme na oběd. 

Během oběda nás vyrušil pan Sanders s tím, že 
mu vyhrožuje ten gang, který zabil i pana Mc-
Donalda, a chce po něm zbytek patentu. Tak 
Sherlock vymyslel plán, že tam půjdeme taky 
a  zatkneme je. Všechno se naštěstí povedlo 
a  zachránili jsme pana Sanderse. Večer jsme 
sedli k ohni a užili si poslední večer.

Poslední den, v  neděli, jsme sbalili věci, 
uklidili po sobě, šli na mši, rozloučili se a odjeli. 
Tábor jsme si všichni moc užili a myslím si, že 
každý z nás si z něho něco odnesl. Už se těším 
na příští rok.

Samuel Šmýra

Farní příměstský tábor

Po půl roce se 2. září uskutečnilo setkání 
seniorů ze SPOPVES. Skalních účastníků se 
v  sále hasičské zbrojnice sešlo 52.  Je to sice 
o  15  až 20 lidí méně než obvykle, ale důvody 
neúčasti byly různé, nejen obavy z koronaviru.

Na setkání byla pozvána sociální pracovnice 
z  Magistrátu města Ostravy paní  Bc. Zuzana 
Baierová Petrášová, DiS, která má na starosti 

klienty z naší obce. Hovořila o své práci a infor-
movala přítomné o sociálních dávkách vztahu-
jících se k seniorům. Představila projekt IN.F.O-
bálka (= Informace jako forma ochrany). Jedná 
se o aktivitu Moravskoslezského kraje zaměře-
nou na zvýšení kvality života seniorů a podporu 
jejich bezpečí. Obálka slouží k předání důleži-
tých informací o vaší osobě složkám záchranné-
ho systému v případě, že se ocitnete v nebezpečí 

SPOlek Přátel VEselého Stáří
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Pracovnice Magistrátu města Ostravy Zuzana Baierová 
Petrášová

Hezký den, milí spoluobčané,

dovolte mi shrnout poslední dění v  naší 
organizaci. V nejisté době, ve které se všichni 
nacházíme, se ocitly i  naše tábory. Od první 
chvíle jsme byli rozhodnuti, a tímto bych rád 
poděkoval všem, co se o to zasloužili, že udě-
láme vše pro to, aby se naše tábory uskutečnily. 
Na jedné straně kvůli nám, kteří tábory milu-
jeme, a  na straně druhé kvůli rodičům, kteří 
toho měli v první polovině tohoto roku opravdu 
hodně. Vše jsme tedy připravili a  vyrazili na 
tábory. 

A jak to celé dopadlo? Zde jsou slova Ma-
touše Pchálka, vedoucího 1. turnusu: „Téma 

letošního tábora se jmenovalo Jumanji a bylo in-
spirováno dobrodružnou knihou a  následnými 
filmy s  tímto názvem. Děti na začátku tábora 
vstoupily do světa Jumanji a tím začala celotábo-
rová hra. Aby tuto hru všichni dokončili a mohli 
se vrátit domů, museli během dvou týdnů na tá-
boře hrát hry, plnit úkoly, a především soutěžit za 
oddíly proti sobě. V knižních a filmových předlo-
hách svět Jumanji skrýval spoustu nástrah a hodně 
věcí bylo dílem náhody, proto jsme i do táborového 
světa Jumanji přidali prvek náhody tím, že hry 
byly vybírány na základě hodu kostkou a program 
tak byl do poslední chvíle neznámý. Po 14 dnech 
naštěstí všichni hru dokončili a mohli se tak po 
skvělém táboře zase vrátit domů“.  

Kondor informuje

či ohrožení zdraví či života ve své domácnosti. 
Zájemci dostali tyto obálky, které mají být po 
vyplnění formuláře uloženy v  ledničce. Pokud 
i jiné občany tato problematika zajímá, zjistěte 
si na obecním úřadě, kdy tam paní Bc. Zuzana 
Baierová Petrášová bude mít úřední hodiny.

Volná zábava pokračovala blahopřáním osla-
vencům - a  těch s kulatinami a půlkulatinami 
bylo za toho půl roku hodně. Předsedkyně Bed-
řiška Bičanovská sdělila termíny setkání do kon-
ce roku (kalendář akcí na poslední straně) a vy-
jádřila přesvědčení, že se budou určitě konat!    

Ing. Bedřiška Bičanovská, předsedkyně spolku

Nadcházející akce:

středa                7.10.2020                Beseda o staroveské fauně
středa                11.11.2020              Martinská zábava
středa                2.12.2020               Mikulášská nadílka
úterý                  29.12.2020             Silvestr

vždy v hasičské zbrojnici od 16 hodin



www.staraves.cz

17

Nikdo z nás nečekal, co přinese rok 2020, 
jaké životní změny nás potkají, co nás čeká. Jako 
každý rok jsme měli naplánované již tradiční 
chovatelské akce, měli jsme pěkně "rozjetou" 

novou chovnou sezónu, byli jsme plni očekávání, 
jak ti naši zvířecí svěřenci letos dopadnou na 
výstavách. Kalendář praskal ve švech ... a ejhle, 
v březnu se objeví Covid 19 se všemi omezeními 

Činnost chovatelů v tomto „netradičním" roce

Dalším hlavním vedoucím je Matěj Trepáč 
a ten tábor popsal těmito slovy: „I přes velkou 
nejistotu jsme se i letos dočkali a vyrazili do Anni-
na údolí užít si krásných 15 dní na táboře. V roce 
2020 nás čekalo dobrodružství, ve kterém jsme 
měli odhalit tajemný Odkaz Mayů. Na tuto vý-
pravu se s námi vydalo celkem 52 dětí. Zpočátku 
nám počasí moc nepřálo, ale poté jsme si užívali 
už jen sluníčko. Tábor utekl jako voda a po dvou 
týdnech se nikomu nechtělo domů. Vše proběhlo 
bez problémů a úrazů a všichni si tábor neskutečně 
užili. Už teď se těšíme na příští rok!“

Jelikož nás velice zajímá názor dětí a  při 
přípravě tábora s nimi komunikujeme, zeptal 
jsem jedné naší tábornice, Adélky Pavlasové, 
jak se ji letošní tábor líbil: „Letošní letní tábor 
byl pro mě nezapomenutelný zážitek, jako kaž-
dým rokem. Hráli jsme skvělé hry, které baví 
všechny děti. Vedoucí mají skvělý vztah k dětem 
a všichni jsme si padli oka. Mimo hry, které nám 

vymysleli programátoři, jsme hráli stolní tenis 
a fotbal. Nejoblíbenější hra pro všechny je bingo, 
kde jsou zapojení i  vedoucí a  můžeme vyhrát 
sladkosti, dokonce i kuře. K večeru nám vedoucí 
hráli na kytary a my jsme spolu zpívali. Letošní 
rok se opravdu povedl a moc jsme si to užili“.

Co nás čeká dál? Jako každý rok budou pod 
vedením Honzy Pelíška probíhat i  letos pravi-
delné schůzky oddílu Svišťata. Pro více informací 
sledujte naše stránky www.kondorsv.com. 

Na závěr mi dovolte vás seznámit se dvěma 
akcemi. První z nich proběhla již 19. 9. 2020. 
Jedná se o novou akci KONDORSKÝ KOLO-
BĚH. Druhá je tradiční a oblíbené TOULÁNÍ 
S KONDOREM, které proběhne 10. 10. 2020. 
Veškeré informace o těchto akcích najdete opět 
na našich webových stránkách.

Přeji všem pevné zdraví.

David Ulrich, vedoucí skupiny Kondor 
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a my všichni se musíme přizpůsobit. V jarních 
měsících jsme jako vzorní chovatelé využili 
volnější čas k dodělávání restů. Dokončování 
a opravy ve svých chovatelských areálech, naše 
základní organizace pořídila dle plánu nové 
výstavní klece pro expozici holubů, více jsme 
pečovali o svá zvířata. Zaznamenali jsme, že se 
zvýšil i  zájem o  chov drobných zvířat u  širší 
veřejnosti, hlavně co se týká zakrslých králíků, 
morčat, andulek, ale i drůbeže. Na druhou stra-
nu se omezily výstavy drobného zvířectva s oce-
ňováním zvířat, zrušila se Olympiáda mladých 
chovatelů. I  naši tradiční výstavu v  bývalém 
vojenském areálu pro letošní rok vynecháváme. 
Ale přesto se nám podařilo uspořádat a zúčast-
nit se několika chovatelských akcích. Začátkem 
června, kdy se uvolnila opatření, jsme se s vel-
kou radostí setkali na tradičním škvaření vaje-
činy u  Paličků, kdy jsme popřáli jubilantům, 
povykládali nejen o  chovatelství a  seznámili 
jsme se s novinkou - novým Vzorníkem plemen 
králíků. 

Ani mládež nezahálela. Ačkoliv se letos ne-
konala Olympiáda mladých chovatelů, přesto se 
sjeli „nadšenci" z Moravskoslezského kraje, zá-
stupci mladých chovatelů z okresů Nový Jičín, 
Opava a  Frýdek-Místek, do střediska volného 
času LUNA v Příboře. Před sebou jsme měli vel-
mi pestrý program, který byl protkaný odbor-
nými přednáškami spojenými se soutěžními 
testy, návštěvou u chovatelů a ve vzdělávacích 
centrech.

Těžko říct, co bylo nejvíce zajímavé či cho-
vatelsky nejodbornější. Podstatné je, že každý si 
přišel na své, ať už z odbornosti chovu králíků, 
koček, hlodavců, drůbeže či péče o psy. Dokonce 
jsme zabrousili i do tajů genetiky! Zhlédli jsme 
nespočet druhů zvířat nejen při návštěvě u cho-
vatelů - manželů Kičurových, kdy jedním z mno-
ha zážitků byla projížďka na koních spojená 
s úprkem před splašenou cizí klisnou s hříbětem, 
nebo návštěva u manželů Tylečkových, kde jsme 
v  jejich chovatelském areálu zhlédli bohatou 
škálu domácích zvířat. Určitě velkým zážitkem 
pro nás všechny byla cesta ve vlaku, kdy jsme 
byli zahaleni v nezbytných rouškách, do neda-
lekého Štramberku. Zde jsme navštívili nejen 
známou Štramberskou trúbu a  jeskyni Šipku, 
vyzkoušeli výborné štramberské uši, ale jako 
chovatelé jsme především ocenili návštěvu areálu 
Aqua-terra s komentovanou prohlídkou a krme-
ním kajmanky. Dalšího dne jsme si obohatili své 
vědomosti o  CHKO Poodří a  ochraně zvířat 
v  malebné Záchranné stanici v  Bartošovicích. 
A abychom nevyšli ze cviku, během pobytu jsme 
průběžně krmili zvířata, která jsou součástí zbru-
su nového zázemí chovatelského kroužku 
v Příboře. 

Byly to velmi intenzívní čtyři dny v oblasti 
Moravské brány, kdy se setkali mladí lidé, kteří 
mají společný zájem - CHOVATELSTVÍ. Vymě-
nili jsme si zkušenosti a dozvěděli se leccos no-
vého, zasoutěžili si!

Mgr. Jana Boháčová

U Tylečků Škvaření vaječiny
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Národní házená začala svoje soutěže 23. 8. 
2020, a  to 1. kolem v  1. lize mužů a  částečně 
v 1. lize žen.

Náš oddíl přihlásil do letošních soutěží 
v oblastním přeboru mladší žačky, starší žačky, 
dorostenky a dorostence. V  ligových soutěžích 
budeme mít pouze ženy. Poprvé v historii naší 
staroveské národní (dříve české) házené nebu-
deme mít zastoupení v mužské kategorii.

V první lize žen se bude hrát v novém mo-
delu. Podle regionů budou na podzim vytvořeny 
4 skupiny (A, B, C, D) po pěti družstvech. Budou 
hrát dvoukolově. Nejlepší dvě družstva z každé 
skupiny postoupí a budou hrát o titul. Zbývající 
týmy budou hrát ve dvou skupinách o udržení 
(3+3 ze skupin A+B, 3+3 ze skupin C+D). Naše 
ženy mají ve skupině Svinov, Vracov, Krčín a Opa-
tovice. Na domácím hřišti je uvidíme až v říjnu, 
a to o víkendu 10.-11. 10. proti Svinovu a Vracovu.

Mládež na domácím hřišti zahájila podzimní 
sezónu 19. 9. 2020: mladší žačky proti Oseku, 
starší žačky proti Pustějovu a dorostenci proti 
Studénce.

Během posledního prázdninového víkendu 
se hrály kvůli koranaviru odložené republikové 
soutěže mladšího žactva a dorostu.

Vítězové jednotlivých kategorií Mistrovství 
ČR (MČR):
MČR mladší žačky:  Studénka
MČR mladší žáci:  Kyšice
MČR dorostenky:  Přeštice
MČR dorostenci:  Studénka

V září se rovněž hrály ještě republikové sou-
těže staršího žactva.

Všichni věříme, že se bude hrát a že do soutěží 
už ve větší míře nezasáhne záludný COVID – 19. 

Rostislav Horkel st.

Postupné rozvolňování anticovidových 
opatření umožnilo postupný rozjezd cyklistické 
sezóny. Závodníci se tak konečně měli možnost 
porovnat se svými soupeři. První závody absol-
vovali staroveští cyklisté v  polovině května ve 
Vidnavě. Vrcholem začátku sezóny byl Krajský 
přebor mládeže v silniční cyklistice, který se konal 
v nedalekém Suchdolu nad Odrou. V kategorii 
mladších žákyň zvítězila Linda Sítková a její sestra 
Johana dojela pátá. V mladších žácích obsadil dru-
hé místo Jan Kyas a šesté místo Adam Motaň. Ve 
starších žácích vybojoval třetí místo Robin Syrko 
a šesté místo Jakub Sasín. Ve společné kategorii 
kadetů a  juniorů dojel nejlépe Adam Syrko na 
desátém místě, Marek Majdanics dvanáctý a Da-
vid Šigut osmnáctý. V ženách získala Kateřina 
Mudříková třetí místo. 

Kateřina Mudříková, 3. místo Český pohár Ostrava-Poruba 
29. 8. 2020

SPORt

Národní házená

ACK Stará Ves n. O.
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Staroveský tým před společným tréninkem

Poděkování 

„Touto cestou bych nesmírně rád poděkoval 
za úžasný přístup a profesionální jednání pana 
doktora Janečky. Mému velmi nemocnému otci 
se v průběhu měsíce července zhoršil zdravotní 
stav. Pomocí invalidního vozíku jsem svého otce 
usadil do osobního vozidla a odjel na vyšetření 
do sousední vesnice, Staré Vsi, kde zrovna 
ordinoval jeho ošetřující lékař. S ohledem na 

skutečnost, že vstup do zdravotního střediska 
není bezbariérový, pan doktor Janečka všeho 
zanechal a poskytl odborné ošetření mému otci 
přímo na ulici ve vozidle, kde otec bezvládně 
seděl. Došlo v  těchto neskutečných podmín-
kách i k odběru krve. Pane doktore Janečko, 
děkuji Vám velice.“

S úctou Martin Chamrád, Krmelín

Sezóna pokračovala dalšími závody v  Če-
chách, v Polsku a na Slovensku. Vrcholem sezóny 
bylo mistrovství republiky. Z mládeže se nejvíce 
dařilo Markovi Majdanicsovi. V časovce jednot-
livců dojel na pěkném osmém místě a v silničním 
závodě jednotlivců bojoval celý závod na špici 
pelotonu, ale připletl se pár kilometrů před cílem 
do hromadného pádu a nakonec dokončil závod 
na třicátém místě. V kategorii žen zajela Katka 
Mudříková v časovce jednotlivkyň deváté místo 
a v hromadném závodě jednotlivců vybojovala 
místo třinácté. 

Poslední víkend v srpnu se jela dvojice závodů 
Českého poháru v Ostravě a Hrabyni. V dobré 
formě se ukázal Matouš Filgas, kterému sice 
úplně nevyšlo kritérium v Porubě, kde dojel na 
čtrnáctém místě, ale o den později na kopcovitém 

okruhu v Hrabyni vybojoval druhé místo. Kopco-
vitý profil také více vyhovoval Klárce Palagyiové, 
která dojela pátá. Oba závodní dny seděly Davidu 
Šigutovi, který obsadil šesté místo v Porubě a sed-
mé místo v Hrabyni.

Silniční sezóna se pomalu blíží ke konci a opět 
se začínáme připravovat na cyklokros. V termínu 
7. a 8. listopadu budeme pořádat dvojici cyklokro-
sových závodů zařazených do Oderského poháru. 
Tímto zveme jak fanoušky, tak samozřejmě zájem-
ce o tuto cyklistickou disciplínu na víkend plný 
cyklokrosu. Nejmladší závodníci mohou zkusit 
náborový závod, ostatní pak veřejný závod dle 
své věkové kategorie.

Aktuality z chodu oddílu naleznete na inter-
netových stránkách www.ackstaraves.cz.

Karel Nepraš
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p. Zdeněk Merta roč. 1950
p. Zdeněk Hložánka roč. 1946
p. Marie Hamalová roč. 1949
p. Anna Strachotová roč. 1947
p. Radovan Lička roč. 1949
p. Miroslav Lyčka roč. 1943
p. Pavel Novák roč. 1980

Věnujte jim tichou vzpomínku.

Opustili nás…

Bronislava Pavlosková,  
matrikářka

Oznámení

O Z N á M E N í

V souladu s § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
oznamujeme:

1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční: 
v pátek  2. 10. 2020 v době od 14.00 

do 22.00 hodin
v sobotu 3. 10. 2020 v době od 8.00 do 

14.00 hodin

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 
– volební místnost v zařízení Tělovýchovné 
jednoty Stará Ves n. O. 
pro voliče trvale bydlící od silnice Ostrava-
-Mošnov směrem na Brušperk

ve volebním okrsku č. 2 
– volební místnost v zámku
pro voliče trvale bydlící od silnice Ostrava-
-Mošnov směrem ke Košatce

ve volebním okrsku č. 3 
– volební místnost v klubovně TJ v Košatce
pro voliče trvale bydlící v Košatce

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním pasem 
České republiky. Neprokáže-li uvedené 
skutečnosti stanovenými doklady, nebude 
mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny 
přede dnem konání voleb hlasovací lístky. 
V den voleb volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti.  

Ve Staré Vsi n. O.
Dne 18. 8. 2020

Ing. Dalibor Dvořák, v. r.
starosta obce
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ROZPiS ZáPASů NH

1. liga žen DOROSTenky DOROSTenci STaRší žačky MlaDší žačky

Vracov   V
06.09.2020 10:45

Kokory    V
06.09.2020 9:45

Pustějov   V
06.09.2020 12:45

Svinov   V 
12.09.2020 14:15

Osek n.B.   V 
12.09.2020 10:00

Svinov    V
12.09.2020 12:45

Rokytnice  V 
13.09.2020 11:00

Opatovice    V 
19.09.2020 14:30

Studénka   D
19.09.2020 12:30

Pustějov   D
19.09.2020 11:00

Osek n.B.   D
19.09.2020 9:30

Krčín    V
20.09.2020 9:30

chropyně  D 
20.09.2020 16:00

Studénka B    V
20.09.2020 11:30

Studénka A    V
20.09.2020 9:00

Svinov   D 
26.09.2020 11:00

Svinov   D
26.09.2020 9:30

Kokory   V 
27.09.2020 11:30

Vítkovice    V 
27.09.2020 14:00

Čechy - Morava
Bakov - 3.10. - 4.10.2020

Turnaj ve Staré Vsi
04.10.2020

Turnaj ve Studénce
03.10.2020

Svinov   D
10.10.2020 15:00

chropyně  D
10.10.2020 13:30

Studénka A    V
10.10.2020 14:30

Studénka B    V
10.10.2020 13:15

Vracov   D 
11.10.2020 10:30

Studénka    V 
11.10.2020 13:30

krčín    D
17.10.2020 10:30

Svinov    D
17.10.2020 9:00

chropyně   D
17.10.2020 13:15

chropyně   D
17.10.2020 12:00

Opatovice    D
18.10.2020 10:30

Osek n. B.  V
18.10.2020 12:45

těLOVýCHOVNá jEdNOtA NABíZí VEŘEjNOSt
 tytO PRAVidELNé SPORtOVNí AKtiVity:

Halové sporty:
Pondělí:
19:30-21.00 futsal muži
Úterý:
19:00-21:00 badminton muži 
a ženy
Čtvrtek:
19:00-20:00 badminton muži 
a ženy
20:00- 22:00 florball
Pátek:
19:00-21:00 volejbal muži a ženy

Malý sál:
Pondělí:
17:30-18:30 aerobic
Úterý:
17:30-20:00 taneční kroužek 
Maki a Kači
Středa:
18:00-22:00 stolní tenis
Čtvrtek:
17:30-18:30 břišní tance
Neděle:
17:00-20:00 stolní tenis

Přihlášení:
dostavit se na daný termín 
cvičení, kde zájemce získá 
všechny potřebné informace, 
popřípadě na tel. čísle: Radim 
Hyneček 724935353

národní házená:
Především pro dívky a chlapce 
od 8 do 12 let, přihlášky a info 
na tel. č. 724935353 nebo pří-
mo na tréninku – pondělí, 
středa, čtvrtek 16:00-18:00 hod.

Dále nabízíme možnost pronájmu haly, malého sálu i venkovního hřiště.
Hala:   350 Kč/hod. Malý sál:   200 Kč/hod. Hřiště:   1500 Kč/1den



www.staraves.cz

23

MAtRiKA

Dne 24. října se ve staroveském zámku uskuteční VíTÁní OBčÁnkŮ STaRÉ VSi n. O.

Vzhledem k epidemiologické situaci žádáme rodiče dětí narozených od poloviny října 2019 do 
konce září 2020, kteří mají zájem o tento slavnostní akt, aby kontaktovali p. matrikářku B. 
Pavloskovou, e-mail: pavloskova@stara-ves.cz.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás!

Mgr. Jana Boháčová, předsedkyně sboru pro občanské záležitosti 

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí
zve občany na koncert klasické hudby

na nádvoří zámku

9. 10. 2020 v 18:00

Vystoupí Theatre brass quintet z Národního divadla 
moravskoslezkého. Délka cca 60 minut. Skladby z období 

baroka, klasicismu, romantismu.

vstupné dobrovolné

Pozvánky
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CHARitA OStRAVA ZAjišťujE PORAdENStVí  
PŘi PéČi O BLíZKé A ZVE NA KuRZ

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na 
semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními 
zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout domácí péči 
o člověka se sníženou pohyblivostí, částečně nebo plně imobilního člověka a získáte související 
informace ze zdravotní a sociální oblasti. Termín společného kurzu je 22. 10. 2020, 14-17 h. 
v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. 
Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či po-
lohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou praktické ukázky, jsou připraveny infor-
mace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které 
pomáhají při naplňování potřeb nemocného člověka. Na kurz se přihlaste předem na kontaktu 
níže. Pro zájemce nadále poskytujeme konzultace v rámci telefonických nebo video hovorů. 
Konzultace vedené zdravotními sestrami poskytujeme každou středu (nebo dle domluvy). 
Těšíme se na Vaši účast!
Kontakt: Charita Ostrava - Charitní hospicová poradna, Mgr. Alexandra Čubová, 731 534 002, 
e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz 

Více na webu: 
https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-konzultace/
https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-22-10-2020/

S fotbalem se kluci dostanou do různých měst a 
obcí našeho kraje, výhledově se podíváme i na 

jiná místa naší republiky nebo sousedních států. 

Případné další informace: ing. Jiří Dlouhý, 602 744 064
Email: jirikdlouhy@seznam.cz,www.fotbalbrusperk.cz

Mladší žáci – ročníky 2008 + 2009
Tréninky pondělí, středa, pátek 17.00 – 18.30,  od 

10.8.2020

Starší přípravka–ročníky 2010+2011
Tréninky pondělí, středa, pátek 16.00–17.30,  od 

17.8.2020

Mladší přípravka–ročníky 2012+2013
Tréninky úterý a čtvrtek 16.00–17.30, od 

25.8.2020

Předpřípravka-ročníky 2014 a mladší
Tréninky úterý a čtvrtek 16.00-17.00 od 3.9.2020

Nikdy není pozdě začít.
Hledáme kluky do níže uvedených kategorií.
Rádi mezi námi přivítáme samozřejmě i zájemce o fotbal 

ročníků 2006 a 2007 (starší žáci), 2002 – 2005 (dorostenci). 
K dispozici máme na fotbalovém stadiónu 

trávu, umělou trávu 90 x 45 m pro 
případ špatného počasí, malou umělku
40 x 20 m pro ty menší. K dispozici mají 

fotbalisté taky halu a bazén
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ČZS Stará Ves nad Ondřejnicí pořádá 

Výstavu 
ovoce, zeleniny a domácích produktů v Domě zahrádkářů 

 
Zahájení výstavy:  sobota 31. 10.	2020 
Otevřeno:   sobota	 31. 10. od 09:00 do 18:00	hodin 

neděle    1. 11. od 09:00	do 18:00	hodin 
pondělí   2. 11. dopoledne pro mateřskou a základní školu 

 
Sběr vzorků:  ve čtvrtek 29. 10.	od	15:00	do	18:00	hodin 

v pátek 30. 11. od	15:00	do	18:00	hodin 
Vyzvednutí vzorků: v pondělí 2. 11.	od	15:00	do	18:00	hodin  

 
Pro návštěvníky je připraveno občerstvení z domácí kuchyně. 

 
Srdečně zve a na Vaši účast se těší výbor organizace 

• iNZERCE  •  iNZERCE  •  iNZERCE  •  iNZERCE  •  iNZERCE  •  iNZERCE  •

 

 

 

Pekařství Šeděnka hledá nové členy do svého týmu 
pro výrobu svatebních koláčů a kvalitního pečiva 

vyráběného s láskou. 
Nabízíme: DPP, HPP 

Pracovní doba: ranní směny pondělí až pátek  

Práce vhodná pro důchodkyně, maminky na mateřské dovolené či 
studenty. 

 
Více informací na telefonech: 558 669 119,	731 444 344 

e-mail:	petrasedenkova@centrum.cz 
adresa: Zákostelí 612, Stará Ves nad Ondřejnicí  
Po – Čt: 6:30 – 14:00, Pá: 6:30 – 15:00 
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                   Zdravíčko – Krmelín,Kostelní 177

                 Program Volnočasového centra 
Zdravíčko

Zdravicko-Krmelin@seznam.cz
fm.me/ZdravickoKrmelin

Otvíráme Listopad 2020!!!
Cvičení rodičů s dětmi od 3 měsíců!

Sauna a solná komora už pro ty nejmenší, děti MŠ, ZŠ a 
širokou veřejnost.

Otevíráme „ MUZIKOHRÁTKY“ s úžasnou Mgr. Natálkou 
Marynčákovou.

Ukázkové hodiny zdarma!

Cvičení  „ Aby záda nebolela“ pro dospělé vedené 
zkušenou fyzioterapeutkou.

Nabízíme k pronájmu prostory tělocvičny.

Ve vybrané dny bude v provozu dětská hernička.

Součástí Zdravíčka je útulná kavárna s dětským 
koutkem a venkovním posezením.
A mnoho dalšího…..

V případě zájmu či dotazů nás prosím kontaktuje na 
email,FB nebo tel.: 720452155

Těšíme se na Vás,
tým Zdravíčka - Krmelín
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Mini turnaj ve stolním tenise  
s Renátou štrbíkovou (3. 7. 2020)



Kulturní a společenské dění ve Staré Vsi 
a Košatce v 4. čtvrtletí roku 2020

datum akce místo pořadatel

3. 10. 2020 Stará Ves plná chutí Lesní školka 
Mraveniště Mraveniště

7. 10. 2020     Beseda o staroveské 
fauně Hasičská zbrojnice          Spopves

9. 10. 2020 Vernisáž výstavy 
Medúzy ve Staré Vsi IC zámek KK

9. 10. 2020 Koncert klasické hudby Zámek - nádvoří KK

10. 10. - 29. 11. 
2020

Výstava Medúzy ve 
Staré Vsi Zámek - IC KK

10. 10. 2020 Toulání s Kondorem Klubovna Kondor Kondor

10. 10. 2020 Rybářská soutěž 
Brušperk Koupaliště MO ČRS St. Ves

24. 10. 2020 Vítání občánků Zámek Obec, SPOZ

31. 10. - 1. 11. 
2020

Výstava ovoce, zeleniny 
a dom. produktů Dům zahrádkářů ČZS St. Ves

2. 11. 2020 Dušičková pobožnost Obřadní síň, hřbitov Farnost St. Ves

7. 11. 2020 Podzimní slavnost hala TJ Ondřejnica

7. a 8. 11. 2020 Staroveský cyklokros Areál nad halou TJ ACK Stará Ves

11. 11. 2020 Martinská zábava Hasičská zbrojnice          Spopves

27. 11. 2020 Rozsvícení adventního 
stromu Areál zámku KK

2. 12. 2020 Mikulášská nadíka Hasičská zbrojnice          Spopves

16. 12. 2020 Vánoční koncert Kostel sv. Jana Křtitele       ZŠ a MŠ Stará Ves

24. 12. 2020 Otevírání Betléma  
a půlnoční mše Kostel Farnost St. Ves

29. 12. 2020 Silvestr Hasičská zbrojnice          Spopves
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