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Slovo starosty
Vážení přátelé,
začal vánoční čas. Spolu
s panem farářem a dětmi
z MŠ jsme si 27. listopadu
připomněli tradici rozsvěcování vánočního stromu. Byla
to vždy příležitost k setkání,
poklábosení a pro děti nastartování adventního očekávání Vánoc a s tím spojená
setkávání a předávání dárků.
Letošní vánoční čas je trochu
jiný: všude kolem nás plno
děsivých zpráv o epidemii,
plno zákazů a příkazů a co je
smutné, že slovo pozitivní
má nyní ošklivý význam ve smyslu pozitivního
testu a kdo je negativní, je vlastně v pohodě,
protože není nemocný, není nositelem záludného viru.

Procházíme těžkou zkouškou, zkouškou,
zda se dokážeme s těmito smutnými a nepříjemnými věcmi vypořádat. Proto si v nadcházejícím čase užijte rodiny, blízkých, přátel
a prožijte vánoční čas v klidu a pohodě. Spolu
to zvládneme.

Vrcholem všeho nepříjemného je i to, že
vánoční strom před zámkem jsme rozsvítili
letos naposledy. Podobně jako nás napadá vir,
i tento kdysi krásný strom podléhá nemoci
a bude muset být příští rok pokácen.

Vše nejlepší v roce 2021 Vám přeje
Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Příjemné svátky vánoční plné radosti a spokojenosti,
hodně pracovních úspěchů, životních radostí,
zdraví a optimismu do nového roku 2021
Vám přejí
Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce
Mgr. Jaromír Chvostek, místostarosta obce
obecní zastupitelé a zaměstnanci
Obecního úřadu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

© Klein

3

SStaroveský zpravodaj
Vzpomínka na pana Ondřeje Borovského
V neděli 22. listopadu nás opustil
ve věku 82 let pan Ondřej Borovský.
V krátkém čase je to, po panu Radku
Ličkovi, již druhý obyvatel Košatky,
který obětoval mnoho času i úsilí pro
své košatecké spoluobčany.

zde byl zaveden v letech 1975–1977
vodovod, byla opravena základní
a mateřská škola a zasadil se také o to,
že byl v Košatce vystavěn obchod.
O vše se přičinil neúnavným úsilím
o prosazování zájmů Košatky v tehdejším okresním městě Frýdku-Místku.

Pan Ondřej Borovský se narodil
ve Velké Vsi na Slovensku, ale po
vyučení odešel za prací na Ostravsko. Tady
vystudoval střední školu a pak i Vysokou školu
báňskou. Základní vojenská služba jej přivedla
na radarovou stanici v Košatce, která se mu stala
na všechna další léta života domovem.

Po sloučení Košatky se Starou Vsí
pracoval na národním výboru jako předseda
finanční komise, po listopadové revoluci pak
v letech 1990 – 1998 vykonával na obecním
úřadu funkci místostarosty.
Za práci odvedenou pro Košatku děkují
košatečtí občané, k poděkování za práci pro
rozvoj obce se připojuje i Obecní úřad ve Staré
Vsi n. O.

Už v době, kdy byla ještě Košatka samostatnou obcí, pracoval na národním výboru jako
předseda stavební komise a pod jeho vedením

Starosta informuje
Jak pokračuje výstavba kanalizace
Tento rok byla naše obec poznamenána
nejen epidemií, která zastavila společenský život
v obci, ale i velkým stavebním ruchem. Výstavba
splaškové kanalizace nám přivodila spoustu problémů, zejména z důvodu uzavírek při výkopových pracích a následně při opravách místních
komunikací. Zdálo by se, že jde vše podle plánu,
avšak 2 nouzové stavy v průběhu výstavby způsobily, spolu s dalšími vlivy, že termín dokončení
byl posunut do 30. 6. 2021. Ve stanoveném termínu se nestihlo provést asi 10 % kanalizačních
stok a cca 30 % asfaltových povrchů. Nově bude
kanalizační část hotova do 15. 4. 2021 a souběžně
budou realizovány dokončovací práce na asfaltových površích.
Nejdůležitější je informace, kdy se můžou
napojit jednotlivé nemovitosti. Termín napojení
se odvíjí od kolaudace stavby a je tedy předpoklad, že by to mohlo být v průběhu prázdnin
roku 2021. Upozorňuji také na skutečnost, že
občan, který se chce připojit na splaškovou kanalizaci, musí mít pro domovní přípojku územní
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souhlas. Zde Obecní úřad Stará Ves n. O.
nabídne od začátku roku 2021 možnost pomoci
při vyřizování tohoto souhlasu.

nové cesty a pocit, že jsme udělali něco pro
přírodu.
Ještě jednou Vám děkuji za trpělivost a toleranci k této největší obecní stavbě v posledních
desetiletích.

Doufám, že omezení, která zažíváme se stavbou, budou ubývat a my si rychle zvykneme na

Jaký bude rok 2021 z hlediska obecních financí?
Jaký bude příští rok z hlediska obecních financí, nelze s určitostí říci, ale vyhlídky nejsou zatím nijak optimistické.
V parlamentu se projednává návrh rozpočtu ČR na rok 2021, který by znamenal
propad příjmů obce cca 9 mil. Kč. Na
základě rozhodnutí vlády, že je nejlépe se
z krize proinvestovat, se nám podařilo
získat relativně velký balík dotací, jenže
to má své „ale“. Tyto dotace sice znamenají příliv balíku peněz, ale zároveň si
vyžadují spoluúčast obce; to znamená čím
víc dotací, tím víc spoluúčastí z obecního
rozpočtu. To je spravedlivé, ale nemůže
se proti tomu postavit snižování příjmů
obce z tzv. rozpočtového určení daní. To
by mělo za následek nepřijatelné

rozevírání nebezpečných finančních nůžek s položkami příjmy/výdaje.
Ani další novinka nevyznívá příliš
optimisticky. Od nového roku bude platit
nový zákon o odpadech. Ten ještě nemá
dopracované prováděcí vyhlášky, ale jedno je jisté: výrazně stoupnou poplatky za
odpady, takže lze očekávat v průběhu
příštího roku posun v řádu stokorun.
Takže - jaký bude rok 2021 z hlediska
obecních financí? Odpověď je jednoduchá: složitý. Pevně však věřím, že se s tím
úspěšně „popereme“ a ještě nám zbude
na drobnosti, které dělají naší obec příjemnější, tedy například na údržbu
zeleně.

Cesta do Brušperku bude, ale…
Ulice Brušperská je jednou z našich páteřních komunikací a její technický stav je na hranici životnosti. V letošním roce jsme se jejím
stavem příliš nezabývali, protože byla celý rok
rozkopaná kvůli výstavbě kanalizace, ale co bude
dál? Na jednání s vlastníkem, kterým je Správa
silnic MSK, bylo dohodnuto, že generální oprava
je nutná a možná, mohla by se uskutečnit již
v příštím roce, ale… jak už to bývá, nic nemůže
být příliš jednoduché. Tento postup by totiž znemožnil v následujících letech výstavbu dlouho
plánovaného a připravovaného chodníku. Jednodušeji řečeno – do nové vozovky je po dobu

tzv. udržitelnosti zakázáno jakkoli zasahovat.
V praxi by to navíc velmi pravděpodobně znamenalo, že by řidiči krásnou, novou, rovnou
cestu využili jako zkušebnu k překonávání rychlostních limitů v obci a tím by ještě více „zdůraznili“ potřebu nových chodníků. Proto jsme
se – i když s těžkým srdcem - dohodli, že Brušperská zůstane v současném stavu do doby, než
budeme moci realizovat chodník, a oprava
vozovky v úseku od křižovatky silnice I/58 až po
„nové bytovky“ proběhne až v souběhu s výstavbou chodníku.
Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce
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Zpravodajství ze zámku
RO schválila dočasné užívání pozemku
pro stavbu „Odra, Jistebník, Košatka –
zprůchodnění spádových objektů v ŘKM
31,3–32,4“ pro firmu Povodí Odry, s.p.,
Ostrava.

ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření
č. 2/2020.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3/2020
(příjmy: dotace na volby do zastupitelstva
kraje – 93 tis. Kč, kompenzační bonus státu
při koronaviru – 3.452.500 Kč, dotace zámek aj. / výdaje: prodloužení vodovodního
řádu ul. Nad Rybníkem, navýšení úvazku
knihovnice, zvýšení výdajů na bioodpady,
nákup prostředků COVID–19, dovybavení
jednotky SDH aj.).

RO schválila nabídku Architektonické kanceláře – ing. arch. Tomáš Šonovský, Ostrava,
na projekční práce k vybavení knihovny
v zámku.
RO schválila rozpočtové opatření č. 2/2020
- oprava vozidla Bonetti (400 tis. Kč).

ZO schválilo prominutí nájmů obecních
nebytových prostor za dobu uzavření (březen - červen 2020) subjektům JILADAR
s.r.o., Ostrava, M. Petroš, Stará Ves n. O.,
J. Vítkovská, Kopřivnice, D. Weissmannová,
Brušperk.

RO rozhodla o výběru firmy Amethyst, s.r.o.,
Ostrava (1.926.700 Kč) na akci „ZŠ Stará Ves
n. O. – dodávka vybavení multimediální
jazykové laboratoře“.
RO neschválila uzavření pachtovních smluv
s f. MORAVAN Mléčná farma, a.s., Kateřinice 198, na pozemky, které jsou ve vlastnictví
Obce Stará Ves n. O.

ZO schválilo odkup pozemku p. č. 1259/4
pod komunikací Nad Pekárnou, p. č. 845/21
- ul. U Náhonu a přijetí daru (pozemek p.
č. 1071/8 - ul. Ke Kasárnám).

RO schválila kupní smlouvu na velkokapacitní hnojiště včetně jímky na pozemku
p. č. 2265 v k. ú. Stará Ves n. O. Prodávající
- obchodní spol. RenoFarma Beskyd, a.s.,
Palkovice 919, cena 500 tis. Kč, kupující obce Petřvald, Stará Ves n. O.

ZO neschválilo nákup pozemků parc.
č. 2880, 2883, a 2887 v k. ú. Košatka - pozemky pod obchodem (objekt ve vlastnictví
obce) a kolem obchodu, kterou předložil
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Bude uzavřena nájemní smlouva,
cena 10 tis. Kč/rok.

RO vzala na vědomí informace ředitelky
ZŠ a MŠ Stará Ves n. O. k zahájení školního
roku 2020-2021.

ZO schválilo smlouvu o poskytnutí návratné
bezúročné půjčky z OPŽP na pořízení moderního zdroje tepla (10 občanů).

RO schválila dodatek smlouvy o posunutí
termínu ke zpracování PD na stavbu „Zlepšení odtokových poměrů Horní konec“
s firmou HydroIdea s.r.o., Ostrava.

ZO schválilo zařazení projektu „Mateřská
škola Stará Ves n. O.“ do struktury cílů Místního akčního programu (MAP) Ostrava.

RO schválila nabídku ing. Tomáše Křikaly,
Ostrava, na výkon technického dozoru
k akci „Vybudování multimediální laboratoře ZŠ Stará Ves n. O.“

Starosta informoval ZO o získaných
dotacích (kanalizace II. etapa, kanalizace ul. Slunečná, rekonstrukce ZŠ
– 20 mil. Kč, multifunkční jazyková
učebna a hřiště u ZŠ, výstavba chodníků
v Košatce, sběrný dvůr).

ZO schválilo Smlouvu o kontokorentním
úvěru s Českou spořitelnou a.s., Praha 4
(smlouva na 1 rok, úvěr 4 mil. Kč, finanční
rezerva).
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RO projednala návrh obecně závazné vyhlášky k udržování čistoty ulic, veřejných
prostranství a ochraně zeleně.

Z obecních prostředků bylo v ZŠ vyměněno topení ve staré budově – 1 100 tis. Kč.
Připravované akce: výměna kotelny
v ZŠ, atletická dráha, rekonstrukce rybníka nad zámkem, vybudování prostor
technických služeb nad sběrným dvorem, cyklochodník Košatka – II. etapa,
přístavba MŠ při ZŠ, oprava/vybudování
nového zdravotního střediska, chodník
nebo cyklochodník na ulici Brušperské
(řeší se technické problémy).

RO schválila rozpočet ZŠ a MŠ Stará Ves n.
O. na rok 2021 (příjmy 35 199 tis. Kč, výdaje
35 199 tis. Kč) a střednědobý výhled na roky
2022-2023.
RO schválila nabídku ing. Michala Nykla,
Stará Ves n. O., na projekční práce projektu
„Novostavba technických služeb obce“ (cena
393 tis. Kč).
RO schválila smlouvu s f. Regionální
rozvojová agentura Východní Moravy,
Zlín, na zpracování žádosti a poradenství
projektu „Rekonstrukce vodních nádrží –
Stará Ves n. O.“

RO schválila odpisový plán pro zabezpečovací systém ZŠ a MŠ Stará Ves n. O.
RO schválila smlouvy s f. INNOVA Int.
s.r.o., O.-Vítkovice, na zajištění projektového
managementu, VZ a administraci projektů
„Vybudování multimediální jazykové laboratoře ZŠ Stará Ves n. O.“, „Sběrný dvůr
Stará Ves n. O.“, „Stará Ves n. O.– snížení
energetické náročnosti a rekonstrukce kotelny ZŠ“, „Chodníky Košatka n. O.“

RO schválila rozpočtové opatření č. 4/2020.
RO schválila ceník č. 1/2020, kterým je
stanovena pro období 1. 1. - 31. 12. 2021
cena stočného na 36,75 Kč/m 3 bez DPH
a 40,43 Kč/m3 s DPH.
RO schválila složení inventarizačních komisí, předseda HIK ing. Petr Šupík.

RO schválila dodatek ke smlouvě o nájmu
nebytových prostor (D. Růži 288) s p.
Janou Vítkovskou, Kopřivnice (rozšíření
masérských a regeneračních služeb o terapii
celostní medicíny, poskytovatel p. Petra
Bergrová, Příbor).

RO schválila návrh ceny pronájmů místností
v zámku.
RO schválila smlouvu se SFŽP ČR o poskytnutí dotace 2.850.488,71 Kč na akci
„Odkanalizování obce Stará Ves n. O. – ulice
Slunečná“.

RO schválila Smlouvu o poradenství s f.
VALUE ADDED, a.s., Praha 1, k projektu
„Stará Ves n. O. – odkanalizování obce
III. etapa – ulice Slunečná“.

Mgr. Jaromír Chvostek

Co se děje na zámku?
Na první pohled stavební ruch v zámecké
budově utichl. Už se neozývají rány ani zvuky
kladiv, všechno je vyčištěné, uklizené po nedávných kamenických pracích, restaurátorských zásazích nebo zapravování dalších krásných dveří v tělocvičně.

spíše drobnosti nebo reklamační závady. O to
usilovněji se ovšem pracuje ve sklepních prostorách. Zabudované agregáty klimatizace obřadní síně zaplnily dřívější zákoutí vedle schodiště, nově byla také položena elektroinstalace.
Nejvíce zásahů momentálně prodělávají dříve
zakryté a zaomítané stěny obou velkých sklepních míst nost í. Jejich k lenby, v y zděné

Pravda – větší zásahy v nadzemních podlažích už jsou opravdu minulostí, dolaďují se
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kombinací kamene a cihel, odhalují svoji syrovou krásu. Po náročné práci, spočívající v čištění, výměně vydrolených cihel, spárování
a konečné povrchové úpravě, se postupně odkrývá patina téměř pět století starých kleneb.
Do konce tohoto roku by měly tyto prostory
zářit „starobylou novotou“.

Asi každého napadne otázka: co potom?
Aby mohly být renovované prostory opět využity, bude třeba je dovybavit inventářem – vybavením kuchyňky, stoly, židlemi, dekoracemi.
A to je otázka dalších investic, nemalé hromádky korunek. Takže – uvidíme.
Mgr. Jaromír Chvostek

Sklepní prostory zámku

Cenu Patrimonium pro futuro … jsme nezískali
Pokud neumíte latinsky (a já, přiznávám,
také ne), můžeme význam tohoto spojení
„vygooglit“ a volně přeložit ve smyslu „zděděný
majetek pro budoucnost“. Proč taková neumělá
lekce latiny?

• objev, nález roku;
• prezentace hodnot;
• záchrana památky.
Územní odborné pracoviště NPÚ v Ostravě
zařadilo do nominace rekonstruovaný staroveský
zámek a už tento fakt může být důvodem pyšnit
se naší pozoruhodnou stavební památkou.

Již posedmé byly totiž letos uděleny ceny
Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za nejlepší počiny v oblasti
památkové péče za uplynulý rok. Odborníci
z regionálních pracovišť NPÚ mohou za každý
kraj zaslat nominaci dvou památek, jež potom
soupeří o ocenění ve čtyřech kategoriích:

Odborná porota letos vybírala vítěze z 23
nominovaných, udělena byla také tři zvláštní
ocenění generální ředitelky NPÚ, ostravské
historičky Nadi Goryczkové. Vzhledem ke koronavirové pandemii se letos nemohlo uskutečnit
lákavé slavnostní předávání cen, které se mělo

• obnova památky, restaurování;
8
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Jeden z objevených prevétů

Zděná šachtice pro odvod splašků

konat v Panteonu Národního muzea.

hádankou čekající na objasnění.

V kategorii obnova památky/restaurování
odborná porota ocenila obnovu lázeňské kolonády v Luhačovicích, v kategorii prezentace
hodnot byla cena udělena expozici Od kamene
k soše v Městském muzeu Hořice. Cena v kategorii záchrana památky byla udělena za obnovu
Beranova hostince v Trávníčku.

Původně dvoupodlažní stavba zámku
čtvercového půdorysu s arkádovým dvorem
byla postavena po roce 1566 pro hukvaldského
hejtmana, rytíře Jaroše Syrakovského z Pěrkova.
Na stavbě zámku se podíleli zedničtí mistři
a kameníci z Vlach, přicházející od jezera Como
a z města Lugana. Realizace sgrafitové výzdoby
zámku je datována po roce 1570, kdy se stal
majitelem objektu Ctibor Syrakovský. Figurální
výzdoba fasád se tematicky pojí s protitureckými
boji. Ctibor Syrakovský dokončil stavbu zámku
a dal přistavět další, třetí podlaží s mohutnou
lunetovou atikou, zdobenou malbami.

Nás, Staroveské, mimořádně zajímala kategorie objev/nález roku. Do ní přihlásili ostravští
památkáři náš zámek, kde byly při loňských
rozsáhlých rekonstrukčních úpravách nalezeny
mnohé vzácnosti, zejména pak sada původních,
renesančních prevétů. Méně vznešeně řečeno –
záchodků. Naše prevéty tentokrát v hodnocení
trumfl jedinečný archeologický nález hradby
z počátku 12. století na zámku v Břeclavi,
který v tomto rozsahu v českých zemích nemá
obdoby. Ale i když naše chlouba - staroveský
zámek - nezvítězila, myslím, že neuškodí ocitovat
nominační hodnocení památkářů:

Součástí celkové rekonstrukce stavby bylo
kromě obnovy interiérů a opravy arkádového
nádvoří také restaurování sgrafitových fasád
zámku včetně lunetové atiky, kompletní obnova
střechy zámku, a především osazení nové konstrukce cibulové střechy věže. Barokní cibulová
báň završovala zámeckou věž až do roku 1945,
kdy byla nahrazena provizorní stanovou stříškou. Ta nyní ustoupila replice původní báně.

Objev renesančních prevétů na zámku ve Staré
Vsi nad Ondřejnicí

V průběhu obnovy se objevilo několik dosud
neznámých stavebních konstrukcí zámku, které
do značné míry zpřesňují jeho stavební vývoj.
Objeveno bylo renesanční pískovcové schodiště
ukryté pod betonovými schodišťovými stupni,
trámový záklopový strop ve věži, řada vylehčovacích oblouků nebo arkád směřujících do
arkádového dvora, a především několik dosud
neznámých prevétů. Dva z nich byly dochovány
ve velmi dobrém stavu a byly také obnoveny.

V roce 2019 byla dokončena obnova renesančního zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Jde o jednu z nejcennějších zámeckých staveb
na severní Moravě, s ojedinělou figurální sgrafitovou výzdobou fasád. Při obnově byly objeveny
významné stavební detaily a také několik zazděných prevétů. Takto dobře dochované renesanční
toalety, a zejména jejich množství v rámci jedné
poměrně malé venkovské stavby, nemají v rámci
ČR obdobu. Staroveské prevéty jsou historickou
9
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Prevéty jsou vestavěny v síle zdiva zámku,
odvod splašků byl řešen pomocí zděné šachtice
ústící do kanalizace po obvodu stavby. Odvětrání přes obvodovou zeď je provedeno malým
trojúhelným otvorem ukrytým mezi sgrafitovou
výzdobou fasád. V boční stěně prevétu se nachází
malá nika pro umístění osvětlení.

U dvou z těchto prevétů se dochovala i dřevěná
sedací prkénka a na stěnách nápisy potvrzující,
že ještě v polovině 19. století byly toalety užívány.
Poté následovalo jejich postupné zazdění.
Více se o soutěži, jejích výsledcích
a oceněných památkách včetně
fotodokumentace dozvíte na
adrese http://www.npu.cz

Nevelký staroveský zámek disponoval patrně
devíti takto provedenými prevéty, což na danou
dobu svědčí o nebývale vysoké úrovni hygieny.

Mgr. Jaromír Chvostek

Působení terénní pečovatelské služby
ve Staré Vsi n. O.
Všechny nabízené služby jsou poskytovány
v domácnostech klientů, v předem vyjednaném rozsahu a podle stanovených pravidel.
Služba je poskytována na základě smlouvy
o poskytování pečovatelské služby, kterou za
Centrum sociálních služeb Ostrava uzavírá
vedoucí pečovatelské služby se zájemcem.

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám představili terénní
pečovatelskou službu Centra sociálních služeb
Ostrava, o.p.s., která ve Staré Vsi n. O. působí
již od roku 2017.
Cílem služby je poskytovat podporu
a pomoc osobám od 27 let se zdravotním
postižením, seniorům nad 65 let, kteří chtějí
zůstat ve svém domácím prostředí, a rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo
více dětí.

Služba je zpoplatněna částkou 130 Kč za
hodinu poskytované péče, nabízeny jsou také
fakultativní služby, jejichž rozsah a výše jsou
uvedeny v ceníku pečovatelské služby pro rok
2020.

Co Vám pečovatelská služba
může nabídnout?
•
•
•
•
•
•

Službu lze využívat po domluvě vícekrát
denně nebo naopak jen 1× týdně, vždy záleží
na individuální domluvě.

Podporu a pomoc při PÉČI O VLASTNÍ
OSOBU (oblékání, nácvik chůze);
Pomoc při OSOBNÍ HYGIENĚ (celkové
mytí, výměna inkontinenčních pomůcek);
Pomoc při POSKYTNUTÍ STRAVY (podávání stravy, pomoc s nachystáním stravy);
Pomoc při ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI (základní úklid, nákupy);
Zprostředkování KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM (doprovod na
úřady, k lékaři, za vlastními zájmy klientů);
Základní SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
(vyřízení příspěvku na péči, kompenzační
pomůcky).

Vážení spoluobčané, v případě potřeby
kontaktujte vedoucí pečovatelské služby na
telefonním čísle 739 424 175 nebo e-mailu:
abicanova@css-ostrava.cz
Obec Stará Ves n. O. od roku 2017 poskytuje
dotaci na každého našeho občana, který službu
využívá. Prostředky jsou směřovány k zajištění
finančně náročného provozu služby.
Bc. Alena Bičánová, vedoucí pečovatelské služby
Centrum sociálních služeb Ostrava o.p.s.,
Jahnova 867/12, 709 00, tel.: 739 424 175
abicanova@css-ostrava.cz
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Poslední advent a Vánoce
s obecním vánočním stromem
Vážení spoluobčané,
v pátek 27. listopadu 2020
se, jako už mnohokrát,
rozsvítila vánoční světla na
našem obecním vánočním
stromu. Až po Novém roce
2021 zase zhasnou, bude to
pro náš smrk pichlavý, Picea pungens varieta glauca,
poslední představení. Bohužel, jeho dny jsou sečteny. Vzrostlý, asi 40 let starý
smrk pichlavý, „stříbrný
smrk“, je těžce nemocný
nemocí, která se jmenuje
sypavka smrku. Původce
této choroby je houba štěrbinatka smrková (Lirula
macrospora), která napadá
jehlice smrku a způsobuje
jejich hnědnutí a následný
opad. Náš smrk už bohužel
většinu jehlic ztratil a není
mu už pomoci.
Smrk pichlavý pochází
z jihozápadu Severní Ameriky a je státním stromem
Utahu a Colorada. Do
Evropy se dostal ve druhé
polovině 19. století, a protože dobře snáší znečištění
ovzduší, byl například použit v Krušných horách,
kde zčásti nahradil původní smrk ztepilý.
obecní vánoční strom jen na období adventu
a Vánoc.

Vraťme se však zpět k našemu vánočnímu
stromu. Po jeho skácení jej pravděpodobně
nahradí jeden ze dvou vedle rostoucích smrků
omorik. Jsou mladší, jejich stáří je necelých 30
let, a jsou tím pádem samozřejmě menší. Plánujeme výsadbu odolnější jedličky, případně
budeme dočasně na jeho místě každoročně stavět

Každopádně nám je našeho „stříbrného
smrku“ líto a bude nám chybět.
Mgr. Vladimír Pavlosek,
předseda komise životního prostředí
11
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Myslivci informují
Vážení spoluobčané,

krmelištím. Při procházkách sledujeme život naší
zvěře a snažíme se
tlumit zvěř myslivosti
škodící. Při tom nás
však letos trochu ruší
větší pohyb lidí, kteří
využívají možnosti pobytu
ve volné přírodě, aby nemuseli být „zavřeni" v rušných
domácnostech plných křiku
dětí, nervozity dospělých a starostlivých a už
unavených babiček a dědečků.

s ohledem na četné dotazy a pochybnosti
Ministerstvo zdravotnictví po konzultaci s Ministerstvem zemědělství České republiky sděluje,
že zákaz volného pohybu osob a další krizová
opatření se nevztahují na:
• výkon práva myslivosti (např. lov drobné
nebo spárkaté zvěře),
• výkon rybářského práva (např. zarybňování,
lov elektrickým zařízením, hospodářská činnost v revírech),
• rybníkářství - výlov rybníka, prodej ryb tzv.
„z hráze" a další hospodářskou činnost (např.
oprava a údržba rybníka a zařízení).

A ještě jedna záležitost, která nenechá spát
všem, kteří se už nemohou dočkat, až bude otevřeno v našich restauracích a dáme si zase to
„jedno". I na myslivnu netrpělivě čekáme. Myslivna se připravuje k novému otevření. Je připravena nová nájemní smlouva, která bude po
schválení členskou schůzí MS ODRA předložena
k podpisu nové nájemkyni. A je to! Přeji spokojené a zdravé vánoční svátky, nový rok 2021 plný
r a d o st í, ště st í a z d r av í, b e z j a kýchs i
koronavirů!

Toto vše je možné, ale bez dalšího shromažďování účastníků a konání těchto akcí za účasti
nezbytného množství osob. Na základě všech
opatření a s přihlédnutím k možnostem v tomto
zvláštním období, zvláště pak s ohledem na naše
zdraví, myslivci našeho spolku nebudou letos
pořádat společný hon na drobnou zvěř.
Dále však pečujeme o zdravé stavy obyvatel
lesa, luk a polí našeho revíru. Pravidelně a s láskou kráčíme s plnými ruksaky, batohy a náklady
dužnatého krmení a odpadu obilí ke svým

Libuše Trybulovská

Zimní přikrmování ptactva
Přikrmování ptactva v zimním období je
u nás už tradicí. Pomáhá mnoha ptákům přečkat toto na potravu chudší období a nám zase
dělá radost vidět je při krmení, pozorovat jejich
chování i vzájemné vztahy.
Nejvhodnější potravou pro ptactvo v zimním období jsou semena, tukové směsi a bobule.
Jednotlivé druhy semen si můžeme nakoupit
v prodejnách chovatelských potřeb (obecně známých jako „zverimexy“), hotové směsi prodávají
hobby i hypermarkety.
Několik důležitých zásad:
12

-

Krmítka umisťujeme alespoň 1,5 m nad
zemí na závětrné a nerušené místo.

-

Potrava musí být chráněna před sněhem
a deštěm.

-

Do krmítka sypeme slunečnici, oves, proso,
pšenici a další obiloviny, pro kosy a drozdy
přidáme ještě pár jablek či jeřabin, strakapoudům, brhlíkům a sýkorám zavěsíme
tukovou směs.

-

Před prvním letošním použitím je důležité
krmítko vyčistit a vydesinfikovat. Doporučuje se použít buď naředěné Savo (Savo

www.staraves.cz
s vodou 1:9) nebo ocet (1:1 s vodou). Po
vymytí je třeba důkladně vypláchnout
všechny části čistou vodou a nechat je
vyschnout. V průběhu zimy ho pravidelně
čistíme od trusu a slupek.

Kromě různých druhů zpěvných ptáků, které
uvidíte na krmítku, můžete v naší obci v tomto
období pozorovat i další druhy ptáků. Možná
jste si všimli různě početných hejn „vran“ na
polích nebo loukách. Nejsou to ale vrány, jak
se lidé často domnívají, ale havrani, kteří k nám
každoročně přilétají přezimovat (většinou od
poloviny října). Jedná se o početné populace ze
severovýchodu Evropy, které zimu přečkávají
ve střední Evropě. Zhruba v polovině března
pak odletí zpátky na svá hnízdiště. V hejnech
mohou být s havrany polními i kavky obecné,
které jsou menší a tmavošedě zbarvené (havrani
mají peří černé s modrofialovým leskem a jsou
výrazně větší). Vrány černé na Moravě nehnízdí,
museli bychom se za nimi vypravit do západní
části Čech. V ČR se ale vyskytuje také vrána šedá
(„šedivka“), jejíž typické krákání můžete občas
zaslechnout i v naší obci.

Do krmítka zásadně nedáváme zbytky
z kuchyně, jako pečivo, těstoviny a kořeněné,
slané nebo uzené potraviny, které ptákům způsobují vážné zažívací potíže a mohou vést až
k jejich úhynu.
Videonávod, jak správně přikrmovat ptáky,
najdete na internetu, dole na stránce https://
ptacihodinka.birdlife.cz/cim-krmit/#/observe
Kdybyste měli zájem určit nějaký ptačí
druh na svém krmítku, pokuste se ho vyfotit (i
z mobilu) a fotku pošlete na e-mail fauna.staraves@seznam.cz (případně na mobil 737 832 014).
Pokud nemáte k dispozici internet, bude stačit,
když zavoláte na uvedené číslo a pozorovaného
ptáka mi popíšete.

Mojmír Foral
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Neodešli, jen nás předešli – Antonín M. Nademlejnský
Jsou jména, která mnohým dnešním lidem
řeknou málo, nebo vůbec nic. A přece patřila
osobnostem, které byly ve své době známé,
úspěšné a často velice populární. Patřil mezi ně
i Antonín Maria Nademlejnský, první rozhlasový
kapelník, dirigent, klavírista, hudební
skladatel.
Narodil se v květnu roku 1898. Osobně jsme
se potkali kolem roku 1970 zásluhou sólisty
opery pražského Národního divadla Lubomíra
Havláka. To byl rodák z Fryčovic, kterého jistě
znali mnozí „Starovjáci“, třeba manželé Marie
a Karel Petrovští, kterým v roce 1955 zpíval na
svatbě. Byl jsem u toho, protože jmenovaní jsou
mými příbuznými. No, a protože jsem se chtěl
v té době zdokonalovat ve zpěvu, pan Havlák mi
domluvil možnost návštěv u pana Nademlejnského. Zmíněný pan dirigent byl totiž známým
korepetitorem, chodila k němu řada pěvců
Národního divadla, ale nejen oni. Vyučoval
podle metody jedné Rakušanky, tuším, že se
jmenovala Lehmanová. Ta tvrdila, že hlas má
každý, jde jen o to, umět ho naučit správně připravit na zpěv. Každá hodina začínala rozmluvením a správným položením hlasu, poté pěveckým cvičením a až posléze došlo na zpěv.

1906 v USA, to byl A. M. Nademlejnský ještě
dítě. Kdy a kde se oba tito pánové seznámili,
nevím, ale muselo to být někdy později. K jeho
známým patřila také slavná operní pěvkyně Jarmila Novotná, která svoji kariéru začala v roce
1925 coby elévka v Národním divadle. Posléze
hostovala v řadě evropských měst, kupříkladu
v Paříži, Londýně, Miláně, Neapoli, ve Vídni.
V roce 1939 emigrovala s rodinou do USA, u nás
pak ještě hostovala v roce 1946 a 1947. Rodnou
vlast navštívila ještě párkrát. Proslavila se také
vystoupením s Janem Masarykem, který ji
doprovázel na klavír. A nesmím zapomenout ani
na řadu jejích filmových rolí. Zemřela v New
Yorku roku 1994, bylo jí 86 let.

Kromě zpěvu jsme si povídali o všeličem,
a tak jsem se mnohé od pana dirigenta dověděl.
Třeba už o zmíněném šéfování rozhlasovému
orchestru, kterému velel od srpna 1924. Stalo se
tak po úspěšném uvedení operních večerů, které
připravil ještě jako dirigent Vinohradské zpěvohry. Coby rozhlasový kapelník pak připravil
každý měsíc tři až pět operních večerů. Musím
připomenout, že pan Nademlejnský studoval na
varhanické škole a že jeho otec byl spoluzakladatelem České filharmonie. Před rozhlasovým
působením byl také divadelním kapelníkem
a sbormistrem v Plzni a Brně. Znal se s řadou
hudebních osobností, třeba s hudebním skladatelem Rudolfem Frimlem, autorem známé operety Rose Marie, z níž je populární Indiánská
píseň lásky. Neméně slavná je i Oslí serenáda
z filmu Španělská vyzvědačka. Friml žil od roku

Nejslavnější osobností, s níž A. M.
Nademlejnský úzce spolupracoval, byla pěvkyně
Ema Destinová. Na ni vzpomínal často a dlouze.
Pobýval u slavné pěvkyně ve Stráži nad Nežárkou, kde bydlela, a on coby klavírista paní Emu
doprovázel a připravoval na řadu vystoupení.
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Kromě toho s ní musel chodit i rybařit, protože
chytání ryb bylo velkou vášní slavné pěvkyně.
Byla to osobnost svérázná, a tak to neměla
v životě zrovna nejlehčí. Pana dirigenta jsem
jednou přemluvil, aby na dobu spolupráce
zavzpomínal, a tak vznikl malý asi třídílný seriál
pro tehdejší deník Svobodné slovo.

na zájezdy po republice a také je udržoval
v pěvecké kondici tím, že s nimi korepetoval.
Ještě rád připomenu, že sestrou pana dirigenta
byla herečka Marie Nademlejnská, která hrála
v desítkách filmů. Za mnohé jmenuji alespoň
Kladivo na čarodějnice, Jan Hus, Hotel Modrá
hvězda, Bílá nemoc, Páté kolo u vozu nebo Děvčica z Beskyd.

Nejdelší profesní období strávil A. M.
Nademlejnský v Městských divadlech pražských,
celkem 25 let. Kromě svého muzicírování skládal
také filmovou hudbu, hudbu k různým činohrám
a také operety. Až do vysokého věku jezdil
s operními pěvci, najmě z Národního divadla,

První rozhlasový kapelník, dirigent, klavírista, skladatel Antonín Maria Nademlejnský
zemřel v červnu 1985, bylo mu 87 let.
Radoslav Mácha

Zprávy ze staroveské školy
Vážení rodiče, přátelé staroveské školy.

hodnotit velice kladně. Velkou pochvalu a poděkování si zasloužíte právě vy, rodiče, kteří jste
byli svým dětem oporou a učiteli zároveň. Velice
si toho vážím a mnohokrát vám děkuji.

Blížíme se ke konci kalendářního roku, který
je pro nás všechny poznamenán covidovou epidemií. Zejména školy zasáhla zcela novým
jevem, a to je distanční výuka. Po jaru jsme si
všichni mysleli, že se již nic takového opakovat
nebude, ale skutečnost byla jiná. I přes nevěřícnost jsme se připravovali na další možnosti distančního vzdělávání. A ono opravdu přišlo.
Musím však konstatovat, že ho učitelé a žáci
zvládli velmi dobře. Výuku jsme podpořili dle
našich možností zapůjčením 10 notebooků, 3
tabletů a sluchátek s mikrofonem. Žáci se připojovali a pracovali běžným způsobem jako ve
škole. Ne vždy všichni na 100 %, ale tak je tomu
běžně i za normální výuky. Jen si vzpomeňte na
svá školní léta. Celkově však musím přístup žáků

Nyní již máme většinu žáků ve škole a užíváme si přímého kontaktu s nimi, neboť ten je
pro nás všechny nenahraditelný.
Rok 2020 si budeme pamatovat nejen jako
rok spojený s Covidem, ale také rok velkých
rekonstrukcí budovy školy a prostor kolem ní.
O prázdninách jsme provedli rekonstrukci
otopné soustavy na staré budově školy (budově
B). Na konci května bylo dokončeno multifunkční hřiště za školou, nyní je také dokončeno
fitness hřiště, areál dětských prvků pro mateřskou školu a venkovní učebna. Nejnáročnější

Již s novými okny

Jazyková učebna
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a nejrozsáhlejší akcí je však rekonstrukce nové
budovy školy. Nyní finišujeme s výměnou všech
oken, vstupních dveří – to jsou zcela viditelné
prvky, ale společně s tím se pracuje na střeše,
provádí se zateplení. V poslední fázi dojde
k obnově kotelny.

Závěrečné poděkování patří všem mým
zaměstnancům, kteří v těchto podmínkách vše
zvládají, dohlížejí na bezpečnost dětí a zajišťují
bezproblémový chod školy a školky.
Při tom všem ale nelze zapomenout na jedno
z nejkrásnějších období roku – Vánoce.

Společně s touto stavbou vzniká ve třetím
patře multimediální jazyková učebna pro výuku
cizích jazyků. Součástí tohoto projektu je také
výměna výtahu a osazení prostor za školou
zelení.

Rodinná setkání, vánoční stromeček, cukroví, pohádky, procházky přírodou, to vše nás
během Vánoc doprovází. Ta neopakovatelná
atmosféra, která k Vánocům patří, se nedá zapomenout. Proto se radujme z maličkostí a z každého upřímného úsměvu, a to nejen během
vánočních svátků, ale během celého roku. Zapomeňme alespoň na chvilku na všední starosti
a užívejme si dny pohody a klidu.

Konečná realizace je plánována na květen
příštího roku.
Děkuji všem firmám, které se podílejí na
těchto aktivitách, a těším se, až si všichni nových
prostor budeme už jen užívat. Děkuji panu starostovi za spolupráci a podporu při všech řešeních spojených se stavebními pracemi.

Přeji Vám hlavně mnoho zdraví a bezcovidový rok 2021.
Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka školy

Snížení energetické náročnosti ZŠ Stará Ves n. O.
V říjnu letošního roku byly zahájeny stavební
práce na budově základní školy. Objekt již nesplňoval parametry současných norem pro ekonomický a hospodárný provoz. Z tohoto důvodu
byla zahájena realizace projektu na snížení jeho
energetické náročnosti. Stavbu zajišťuje Sdružení
ZŠ Stará Ves n. O., jehož vedoucí společností je
S-O-D Holding s.r.o. Projekt zahrnuje stavební
úpravy od střechy až po základy. Mimo jiného
bude základní škola osazena novými okny, opraveny budou všechny střechy, celá fasáda bude
zateplena a dojde také na úpravu kotelny. Ta bude
nově vybavena moderními kotli, které výrazně

přispějí k hospodárnému vytápění. Dokonce
dojde na snížení stávajícího komínu kotelny,
sousedící s mateřskou školou, o celých 8 m.
Škola tuto rekonstrukci nutně vyžadovala,
do školy již přes střešní plášť a okna zatékalo.
V momentální době dokončujeme výměnu
oken na posledním objektu D (šatny). Celá stavba bude u konce v květnu následujícího roku.
S pozdravem
Ing. Michal Flassig,
Michal Martinisko, ředitel divize Ostrava
S-O-D Holding s.r.o., Petřvald u Karviné

Mikuláš ve školce 2020
I v letošním roce přišel do mateřské školy za
dětmi Mikuláš s čertem a andělem. Tentokrát
nám velmi ochotně vypomohl otec Jan se svým
týmem, za což jsme velice vděční. Děti tak o „mikulášský" zážitek s nadílkou ani letos nepřišly.
Nebály se a statečně Mikulášovi zazpívaly.

Přitom se dozvěděly, co všechno o nich má Mikuláš zapsáno ve své mikulášské knize. A protože
máme ve školce velmi hodné děti, většinou je
Mikuláš pochválil a těm ostatním poradil, co by
mohly ještě zlepšit.
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Mgr. Olga Machačová, zástupce ředitele pro
mateřskou školu
ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí

Ještě jednou posíláme za všechny děti i paní
učitelky z mateřské školy velký dík na staroveskou faru.
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Vánoce – svátky naděje
že i tato doba, kterou jsme si před rokem asi
nedokázali představit, má svůj smysl.

Drazí přátelé,
srdečně vás zdravím z fary, kde se život na
podzim (podobně jako většině z vás) už podruhé
v tomto roce velmi proměnil a omezil. Vagon
od října nikdo neobýval, v kostele se střídají
menší skupiny lidí (podle povoleného počtu),
na faře bývá o víkendu ticho… Prožili jsme
všichni a prožíváme zvláštní období, kdy i starší
lidé, kteří zažili mnohdy válku, mluví o daleko
větší izolaci, osamocení, nejistotě a strachu, než
kdysi.

Možná to „zastavení se“, které nás v tomto
roce zaskočilo, nám mohlo ukázat, že všechny
aktivity (nejen ty, které jsem jmenoval) nejsou
samozřejmostí. Vůbec, že náš život, zdraví, svoboda, prožívané vztahy, radost ze setkávání se
atd. nejsou samozřejmostí.
A tak se nabízí otázka (nebo nám to právě
tato doba mohla ukázat) – co zůstalo pevné v našich životech, bez čeho bychom opravdu nedokázali a nechtěli žít? Co člověku zbylo, když
nastala nejrůznější omezení a zákazy? Necítím
se na to a ani nechci dávat hotové odpovědi, ale
možná právě tato doba nás k tomu zamyšlení
mohla vybídnout a vybízí. Díky nejrůznějším
omezením jsme se na věci, lidi, aktivity, hodnoty
mohli začít dívat zase malinko jinak. Díky různým zákazům jsme měli možnost znovuobjevit
smysl a hodnotu věcí, které nám připadaly jako
normální, nebo jako samozřejmost, nebo už
v našem životě neměly podstatné místo.

Zřejmě bude jiné i letošní prožívání Vánoc
a všech možných akcí a setkání, která jsou typická pro tyto radostné svátky. Netroufnu si
vůbec pod článek napsat tradiční plán akcí. Není
vůbec jisté (aspoň v tuto chvíli, kdy píšu tento
článek), zda bude povolené setkání na tradiční
půlnoční mši svaté v kostele, jestli bude nějaká
alternativa otevírání Betléma, je jisté, že na faře
nebude probíhat tradiční Silvestr pro mladé lidi
z diecéze a taky bohužel musíme zrušit Střediskový ples, který jsme pořádali ve školní jídelně
vždy na začátku roku. Velkým otazníkem zůstává i Tříkrálová sbírka, která (pokud by probíhala) se bude konat oproti původnímu plánu v sobotu 9. ledna. A dala by se k tomu přidat i řada
aktivit, prožívaných společně v naší obci. Spousta otazníků a nejistot. Přes to všechno vnímám,

Vánoce, které jsou před námi, mám osobně
velmi rád. Byly vždy symbolem naděje – v pohanských náboženstvích spojených se slunovratem, od počátků křesťanství spojené s narozením Božího syna, který přišel člověku říct, že
ho Bůh neopustí – ať se děje cokoliv.
Moc nám všem přeji, abychom v těchto dnech tuto naději
v sobě všichni měli a navzájem se
jí povzbuzovali. Abychom v sobě
měli naději, že v novém roce se
budeme opět moci společně setkávat, radovat, bavit se, ŽÍT, ale
bohatší o tuto zkušenost, kterou
jsme prožili a která nám hodně
věcí mohla ukázat.
Přeji vám požehnané svátky
a všechno dobré do nového roku.
Modlí se a na setkání těší
o. Jan a tým z fary
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SDH Stará Ves nad Ondřejnicí v roce 2020
V letošním roce čelí nejen náš sbor dobrovolných hasičů závažné a vleklé epidemii koronaviru. V důsledku přetrvávajících hygienických i jiných opatření před šířením nemoci
Covid-19 a těžko předvídatelného vývoje jsme
se v rámci sboru rozhodli utlumit naši vždy
bohatou veřejnou, kulturní, společenskou
i sportovní činnost. Neuskutečnily se tradiční
akce pro širokou veřejnost jako Stavění máje,
denní soutěž O pohár obce či noční soutěž Staroveský kotel. Soutěžní týmy se nezapojily do
bojů v Moravskoslezské lize, neúčastnily se ani
ostatních běžných pohárových či jiných soutěží.
V obci se nekonaly tradiční Obecní slavnosti,
na které se náš sbor každoročně podílí zajištěním a obsluhou občerstvení, grilu a kuchyně.

Mezi účastníky byli i zástupci obecního úřadu,
kterým patří poděkování za poskytnutí dotace
na tuto slavnostní schůzi. Přítomným byla čtena zpráva o historii činnosti sboru, tedy jakýsi
průřez a připomenutí hlavních milníků z historie našeho sboru, a došlo k předání vyznamenání některým členům sboru za příkladnou
a dlouholetou činnost. Současně to byla zřejmě
poslední možnost setkání v tomto roce, neboť
záhy nato propukla druhá vlna koronaviru.
Vývoj epidemiologické situace je do budoucna stále nejasný, ale již nyní je jisté, že návrat k běžnému životu a také běžné činnosti
našeho sboru bude otázkou nikoli týdnů, ale
spíše měsíců. Plánovat jakékoli aktivity do budoucna je v tuto chvíli bezpředmětné a nezbývá
než doufat, že se nám tuto epidemii podaří
zvládnout co možná nejdříve.

Jedinou uskutečněnou společenskou akcí
našeho sboru určenou pro širokou veřejnost tak
byl hasičský ples, konaný ještě před vypuknutím koronavirové nákazy. Letos byl opět (s ohledem na kapacitu hasičské zbrojnice) rozprostřený do dvou v í kendov ých večer ů pod
taktovkou kapely MARAS.

Co se týče zásahové jednotky našeho sboru,
ta měla letos (covid-necovid) více než napilno.
Během roku zasahovala u devíti požárů (z toho
pěti na území obce), absolvovala více než 90
technických zásahů, mezi něž se řadí odstraňování následků prudkých dešťů a „velké vody“,
zásahy u dopravních nehod, transport pacienta,
odstraňování padlých stromů, čištění kanalizace a komunikací či odchyt bodavého hmyzu.
Uchráněný majetek činí více než 5 milionů korun. Mimo to jsme mezi občany distribuovali
desinfekci AntiCovid.

S rizikem okamžitého zrušení a za již zvýšených hygienických opatření oslavil náš sbor
dne 29. 9. 2020 výročí 125 let od založení Sboru
dobrovolných hasičů ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Ač se již projevila zpřísňující se opatření
druhé vlny nákazy, členové sboru i hosté, kteří
se v omezeném počtu této události zúčastnili,
se postarali o důstojnou a slavnostní atmosféru.
Tyto oslavy započaly Mší svatou, konanou
v kostele sv. Jana Křtitele, vedenou otcem Janem. Byla zmíněna záslužná činnost sboru
v rámci obce i mimo náš katastr, jakož i obětavá
činnost hasičstva obecně. Našemu sboru se dostalo požehnání do dalších let. Po Mši svaté se
staroveští hasiči přesunuli do místní zbrojnice,
kde se uskutečnila slavnostní členská schůze.

Závěrem našeho příspěvku dovolte, abychom jménem staroveských dobrovolných hasičů čtenářům Staroveského zpravodaje popřáli
krásné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví,
štěstí, energie, rodinné pohody a v rámci možností také přátelské pospolitosti do nového
roku.
Tomáš Janošek a Kamil Hutěčka
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Požár kravína v Petřvaldě (27.7.)

Odstraňování stromu z koryta Ondřejnice (14.10.)

Požár RD v Petřvaldě (5.4.)

Příprava na "velkou vodu" - pytlování písku (13.10.)

Fotografie ze zásahů SDH
SStaroveský zpravodaj
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Martin Palička, Tomáš Smutný, Kamil Hutěčka, Martin Janošek,
David Galásek obdrželi čestné uznání krajského sdružení hasičů (KSH
ČMS)

Mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele

Předání řádu Sv. Floriána Janě Kučové a Rostislavu Janoškovi
(přebírá syn Tomáš), pozn.: tento řád je druhé nejvyšší ocenění
u dobrovolných hasičů

Účastníci slavnostní schůze SDH Stará Ves n. O., konané
u příležitosti 125 let založení sboru

Oslava výročí 125 let SDH

www.staraves.cz
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Ohlédnutí za rokem v Ondřejnici
Takto dalekou cestu bychom nemohli absolvovat
bez podpory obce, Moravskoslezského kraje a Ministerstva kultury. Díky této
podpoře jsme byli schopni
v Jižní Americe zazpívat,
zatančit a zahrát i na cimbál, který přelet přes oceán
absolvoval s námi.
V září jsme rozběhli
zkoušky všech tanečních
skupin od nejmenších
předškoláků až po dospělé
s vidinou pořádání Podzimní slavnosti, na které se
sejdeme příští rok. Nyní
vymýšlíme nové choreografie, šijeme kroje
a uklízíme v zámku, tak aby bylo vše připraveno
na návrat ke zkouškám a vystoupením.

Lašský bál

S blížícím se koncem roku 2020 se nabízí
malé ohlédnutí, co nového nám tento rok přinesl. S velkou vděčností v souboru vzpomínáme
na první měsíce, kdy jsme mohli uspořádat
Lašský bál a uskutečnit dlouho plánovaný zájezd do Peru.

Soubor Ondřejnica přeje všem krásné prožití Vánoc a mnoho zdraví do dalšího roku.
PS: S písní na rtech jde všechno lépe :-)

Koncem ledna jsme
se sešli v plné síle v Krmelíně na 24. ročníku
Lašského bálu. V nově
opravených prostorách
sálu Na Benátkách jsme
si užili večer plný folklóru, večer plný tance
a hudby za doprovodu
cimbá lov ých muzik
Ondřejnica a Ohnica.
V polovině února
se 20členná výprava
tanečníků a muzikantů
v ydala na zájezd do
Peru, kam jsme jeli reprezentovat Českou
republiku a Starou Ves
na mezinárodní festival Mi Perú v Limě.

Zájezd do Peru
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Tábor Ondřejnica
S velkou slávou a zároveň obavami jsme
se letos vydali do podhůří Beskyd, abychom
si užili 14denní putování po Hedvábné stezce.
Osádka 49 dětí a 21 vedoucích, letos řádně
omlazená o nové instruktory, měla za úkol
projít starou obchodní stezku, kterou vedli
zkušení kupci SaMo a SeTo. Z rodné Staré Vsi
se vydaly tři obchodnické rodiny Koldingů,
Si Frédů a Tregtarů přes Středozemní moře,
čtvero zemí (Egypt, Persie, Arábie, Indie) až
do daleké Číny. Obchodnické rodiny měly
utržit po cestě co největší výdělek, jak na trzích, tak v úkolech, za které je SaMo se SeTem
odměnili zlaťáky. Na závěr výpravy proběhlo
set ká ní s císa řem a uzav ření obchodní
smlouvy.

Celý tábor se obešel bez zranění a jiných
komplikací, za což jsme nesmírně vděční. V rámci hygienických doporučení jsme nepodnikli
žádný výlet za hranice tábora a ani návštěvní den.
Všichni vedoucí skvěle pracovali a děti odjížděly
spokojené a smutné, že už se musíme rozloučit.
Touto cestou bych ráda poděkovala obcím
Stará Ves n. O., Krmelín a Petřvald za finanční
podporu a také rodičům za užitečné hmotné
dary. Další díky patří instruktorům a vedoucím, a hlavně Kristě Kučové za práci zdravotníka, Honzovi Urbancovi za program a Ondrovi Sedlářovi za kuchařské umění.
Barbora Vaňková, členka rady LSPT
Ondřejnica a hlavní vedoucí tábora

Mládežnická organizace KONDOR
Hezký den, milí spoluobčané,

Druhý turnus se konal v termínu od 18. 7. –
1. 8. 2020. S turnusem se každoročně pojí velký
zájem o přihlášky. Letošnímu táboru přálo hezké
počasí, o které měl v minulých letech bohužel
nouzi. Dle dlouhodobých statistik se návratnost
dětí pohybuje okolo 70 %, což mluví samo za
sebe. V příštím roce tomu určitě nebude jinak,
jelikož po programu s názvem Zlaté tajemství
velkého náčelníka byly děti nadšené. Nyní pár
slov jedné tábornice: „Kdybych tady měla vypsat,
co všechno se na táboře děje nebo co jsem tam
zažila, tak by to bylo na hodně dlouho dobu. Takže

dovolte mi shrnout poslední dění v naší
organizaci Kondor.
Ani po dvou odložených startech se nám
nepodařilo uskutečnit jarní Toulání s Kondorem 2020. Budeme se tedy na vás těšit v jarních
měsících příštího roku.
Z minulého čísla zpravodaje se nám vytratily postřehy ohledně našeho druhého turnusu,
přikládám je proto nyní.
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jediné, co bych vám mohla říct, je, že tábory jsou
skvělé a je fajn tam posílat vaše děti. Nikdy nevíte,
koho potkají, jestli nejlepšího přítele nebo lásku
svého života. Těžko říct, ale jedna věc je jasná:
že jednou na to budou moc hezky vzpomínat“.
I přes nastalou situaci jsme stihli zorganizovat novou akci s názvem Kondorský
Koloběh. V září se uskutečnil 1. ročník tohoto
netradičního závodu pro celou rodinu. Cílem
bylo absolvovat danou trať ve dvojici co nejrychleji. Každá dvojice měla k dispozici jedno
kolo, které si mohla libovolně střídat. Kolo si
museli předávat z ruky do ruky a být od sebe
celý závod na viditelnou vzdálenost. Závodilo se
ve dvou kategoriích. Muž a žena museli zdolat
trať dlouhou 16 km (2 okruhy). Kategorie dítě
a rodič (dospělý) musela uběhnout (ujet na kole)
8 km (1 okruh). V cíli na závodníky a fanoušky
čekalo drobné občerstvení. Všichni účastníci
obdrželi upomínkový diplom a přední příčky
byly odměněny medailemi a drobnými cenami.

Kondorský Koloběh. Budeme se na Vás těšit
příští rok, který bude – věřme – na program
daleko bohatší.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří
v letošním roce jakýmkoliv způsobem podpořili
naši organizaci.
Děkujeme a těšíme se na příští rok.
Přeji všem pevné zdraví a krásné prožití
svátků vánočních.

Letošní rok byl náročný pro všechny. Mnoho
akcí jsme museli zrušit, proto jsme rádi, že i v
této době se nám podařilo uskutečnit alespoň

David Ulrich, vedoucí skupiny Kondor

24

www.staraves.cz

Spolek přátel veselého stáří
Takovou jsme měli radost, když jsme se –
my, senioři - po uvolnění epidemiologických
opatření sešli po půl roce 2. září, že už se budeme
zase veselit na pravidelných posezeních. Avšak
s nástupem druhé vlny koronaviru a vzhledem
k vládou vyhlášeným hygienickým opatřením
se nekonaly plánované akce na říjen a listopad,
tj. beseda o staroveské fauně, Martinská zábava
a nemohla se konat ani prosincová Mikulášská
nadílka. Přišlo nám to tak líto, že se nemůžeme
sejít, a proto se výbor dohodl s Mikulášem, že
nadílku provede „korespondenčně“ a při dodržení hygienických opatření doručíme balíčky od
Mikuláše všem členům spolku domů. K balíčku
s nadílkou byl přiložen Pozdrav od Mikuláše,
který, jak doufáme, trošku pozvednul našim
seniorům veselou mysl, neboť alespoň tak naplňujeme poslání spolku – veselé stáří.

POZDRAV OD MIKULÁŠE

S nůší dárků,
s náladou jak na jarmarku,
zastavil jsem se u staroveské hasičárny,
však senior tam nebyl žádný.
V doprovodu čert a anděl praví:
„Mikuláši, tys na webu nečetl opatření
k ochraně zdraví?
Tož z důvodu antivirových omezení,
žádné mikulášské mecheche tady není.“
To však znamenat by nemělo,
že nemůže být veselo.
Vyklopil jsem nůši s dárky
a pověřil výbor Spolku k tomu,
ať doručí je až k vám domů.
To nejdůležitější, ať vám zdraví svědčí,
je však jen a jen ve vaší péči.
Veselou mysl, životní elán a to zdraví vám
přejeme,
s vírou, že se zase sejdeme.
Že si výsknem při muzice,
zábavy že bude více.
Bez roušek a omezení,
že zas bude veselo pro společné potěšení.

Co bude dál? To se všichni ptáme a zatím jen
končíme u přání, ať už pandemie opadne. Kdy
to však bude? Naší touhou je, abychom se co
nejdříve mohli začít scházet. Protože se do konce
roku žádné naše setkání neuskuteční, rozhodl
se výbor předložit návrh, že členské příspěvky
zaplacené na rok 2020 budou platit také pro rok
2021. Pevně věříme, že se opět rozběhne naše
činnost a bude zase jen a jen veselo v kruhu
přátel veselého stáří.
Ing. František Šupík
Termíny akcí nejdříve v případě
stavu PES 1 (shromažďování
100 lidí ve vnitřních prostorách)
nebo po úplném rozvolnění:
20. 1. 2021

Výroční členská schůze

16. 2. 2021

Pochování basy

17. 3. 2021

Tradiční posezení

7. 4. 2021

Mikuláš a anděl s čertem přeje,
ať se vám všem dobře daří,
za přispění Spolku přátel veselého stáří.

Pomlázková zábava
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Rok 2020 v rodinném centru Starovjáček
V dubnu tohoto roku došlo ve Starovjáčku
k zásadní administrativní změně, a to k přepisu
spolku a také ke změně předsedy. Původní předsedkyní byla Mgr. Adéla Adamusová, která svou
funkci předala Tereze Sýkorové, aby si mohla
oddechnout od administrativních povinností,
které obstarávala dlouhých osm let. Adéle bych
tímto také ráda poděkovala za všechnu práci,
kterou pro Starovjáček udělala, a hlavně za to,
že se jí svůj nápad podařilo zrealizovat a spolu
s ostatními zakládajícími maminkami vytvořit
úžasný spolek, kterým Starovjáček bezpochyby
je. A i když už není předsedkyní, tak zůstane
člověkem, který bude mít navždy ve Starovjáčku
své čestné místo.

ještě pořád doufáme, že se nám podaří se s tímto
zvláštním rokem alespoň důstojně rozloučit
a uspořádat malé Předvánoční setkání s ochutnávkou voňavého cukroví. A pokud už se nám do
konce roku nepodaří uskutečnit vůbec nic, tak
i přes to Starovjáček žije alespoň na sociální síti
na adrese https://www.facebook.com/starovjacek, kde se můžete dozvědět případné novinky.
Pevně věřím, že příští rok bude o hodně
lepší, než byl ten letošní. Bez ohledu na to,
jakým směrem se situace bude vyvíjet, tak
i nadále budeme plánovat a těšit se na to, co by
mohlo být, a budeme doufat, že se nám to také
podaří proměnit ve skutečnost. Také věřím, že se
v budoucnu budeme moci bez větších omezení
v našem Starovjáčku opět scházet a společně si
hrát. Doufám, že se k nám připojí i maminky
nové a taky třeba nějaký ten tatínek. V herně
jsme pro děti připravily překvapení v podobě
barevného stanu, ve kterém se mohou schovávat,
a pořídily jsme bílá trika s logem Starovjáčku
a děti si je v dílničce mohou dle libosti nazdobit.
Moc se na to těšíme.

A teď už k samotným aktivitám Starovjáčku.
Moc ráda bych začala pozitivní zprávou o tom,
kolik pěkného se nám pro maminky s dětmi
podařilo zrealizovat, ovšem, jak už asi tušíte,
vše bylo nakonec úplně jinak. Na začátku roku
jsme se skalními maminkami plánovaly spoustu
akcí, z nichž se nám podařilo uskutečnit pouze
jednu, a to Dětský den se Starovjáčkem, který se
konal na začátku června na hřišti pod školkou.
Děti si všechna stanoviště užily a na konci na ně
za odměnu čekalo malé překvapení. V seznamu
jsme měly ještě spoustu dalších akcí, například
přednášku o nachlazení s PharmDr. Karolinou
Tížkovou, Velikonoční tvoření, Podzimní drakiádu a Mikulášskou besídku. Také jsme musely
zrušit pravidelné pondělní cvičení pro maminky
s dětmi a herna rodinného centra po většinu
roku také zela prázdnotou. I přes to všechno

Tento rok nás všechny naučil, že věci, které
dříve byly samozřejmostí, zase tak samozřejmé
nejsou, a proto bychom si jich měli více vážit. Na
úplný závěr bych vám chtěla popřát hezké prožití
adventního času s vašimi nejbližšími, všem také
přeji hodně zdraví, což je momentálně to nejcennější, a hlavně neztrácejte víru v lepší zítřky.
Za RC Starovjáček Tereza Sýkorová
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Spolek staroveské historie
Milí přátelé Spolku staroveské
historie. Rádi bychom Vás společně
pozdravili aspoň touto formou.
Tento rok se nám podařilo uspořádat pouze tři setkání. První z nich
proběhlo v únoru s tématem staroveského divadla. Po pauze dané nouzovým
stavem jsme se znovu sešli začátkem
července, kdy jsme se věnovali výročí
národní házené.
Jako poslední akci tohoto roku se
nám podařilo uspořádat procházku
Starou Vsí, tentokrát s tématem staroveských hostinců. Ač jsme měli ambice
Začátek procházky Starou Vsí
dojít až na Horní konec, zapovídali
jsme se u současného i minulých hosPřejeme Vám do nového roku vše dobré
tinců tak dlouho, že jsme taktak došli k bývalé
a zejména pevné zdraví a dobrou imunitu
Paličkově hospodě. Což ale vůbec nevadí, zbylo
a těšíme se, že se opět v dohledné době setkáme
nám spoustu témat na další procházky.
i osobně, byť by to mělo být formou historických
Z plánovaných akcí se nám nepodařilo
výletů po Staré Vsi.
uskutečnit setkání věnované výročí sboru dobrovolných hasičů, ale alespoň se budeme moci
Zdraví Michal, Petr, Michaela a Richard
příští rok podívat na celých 125 let s nadhledem.

Procházka Starou Vsí
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Staroveská kultura
s Arnoštem Vašíčkem. Věřím, že tyto akce
neměly negativní vliv na zdravotní stav zúčastněných a přispěly alespoň k malému oživení
chudé kulturní scény pořádané pod taktovkou
kulturní komise.

Letošní rok se v kultuře pravděpodobně
zapíše jako rok připravování, přesunování
a rušení kulturních akcí, jejich opětovného
plánování a následného odvolávání. Pominu-li
naprostý obrat v osobním a pracovním životě
nás všech, asi nejmarkantnějším důsledkem
epidemie koronaviru z pohledu kultury v obci
bylo nekonání obecních slavností, které se za
ty roky staly navštěvovanou událostí nejen
místních občanů, ale i hostů z blízkého i vzdálenějšího okolí. Ruku v ruce vzaly za své také
plánované výstavy, některé besedy a rovněž
tradiční rozsvícení adventního stromu, folklórní přestavení, koncerty, dále pak bezpočet
akcí staroveských spolků, souborů, zájmových
skupin.

Pokud se na to podíváme optimisticky,
máme na příští rok v zásobárně poměrně
vysoký počet akcí. Jedná se o tři výstavy: umělecké kresby Evy Šrámkové, výstavu technik
materiálů Kamila Baláže a Kristýny Sasínové
nazvané Medúzy ve Staré Vsi a výstavu historických kočárků vášnivé sběratelky paní Ivánkové. V případě nejen příznivého počasí pak
letní kino a koncert klasické hudby na nádvoří
zámku v podání Theatre Brass Quintetu z ND
Moravskoslezského v Ostravě. Předjednány
máme také zajímavé cestovatelské besedy.

Těsně po prázdninách vyšlo nicméně alespoň promítání letního kina, sice na rozhraní
prudké letní bouřky, ale diváci vydrželi až do
konce. Co nevydrželo, bylo plátno, které se
pár minut před koncem filmu postaralo pod
náporem větru o efektní „stmívačku“.

Nezbývá tedy než doufat v pozitivní zvrat
celosvětové situace a pokud možno obnovení
nejen kulturního života, ale navrácení se do
co nejpodobnějšího rozchodu kolejí jako před
vypuknutím epidemie. Pokud to bude jen
trochu možné, rádi bychom za odpovídajících
podmínek zaplnili co nejvíce řádků kalendária
nového staroveského kalendáře na rok 2021
a aspoň některé z plánovaných akcí uskutečnili.

V průběhu roku jsme také doplnili a znovu
otevřeli úspěšnou výstavu Staroveský zámek
v běhu času, kterou si v průběhu léta prohlédlo
na dvě stě návštěvníků. A co bylo obzvláště
potěšující, mimo domácí se jednalo v převážné
míře o návštěvníky ze vzdálenějších míst,
a dokonce i ze zahraničí.

Pozitivní zvrat nejen v kulturním společenském životě a dobrý start do nového roku přejí
členové kulturní komise.

Před opětovným zpřísněním opatření
jsme ještě stihli besedu Fantastické záhady

RNDr. Michal Janošek, Ph.D.
předseda kulturní komise
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Tříkrálová sbírka bude

místního rozhlasu či tisku. Pokud se chcete
zapojit i vy, neváhejte nás kontaktovat a staňte
se dobrovolníkem. Výtěžek sbírky využijeme
k přípravě projektové dokumentace nové
budovy, k opravě a nákupu kompenzačních
pomůcek i podpoře volnočasových aktivit dětí
ze sociálně slabých rodin v obcích, kde se sbírka
bude konat. I malý příspěvek je pro nás důležitý
a každá koruna pomůže dobré věci.

Již mnoho let se můžete s tříkrálovými
koledníky setkávat vždy na počátku nového
roku. Možná letos nebude koleda znít ulicemi,
ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především
požehnání do roku 2021 chtějí koledníci přinést
do vašich domovů i navzdory koronavirovým
opatřením. Určitě sledujte naše webové stránky
studenka.charita.cz nebo facebokoový profil
Charity Studénka, abyste věděli, v jaké podobě
sbírka proběhne. Také místní koordinátoři
Vám včas podají informace prostřednictvím

Jarmila Pomikálková

SPORT
Národní házená
Na jaře se naše soutěže nedohrály kvůli
pandemii COVIDU-19. Stejně to dopadlo i v
podzimní části ročníku 2020-2021. Poslední
zápasy se odehrály 10. a 11. 10. 2020 už bez
diváků. A pak se amatérský sport zastavil.
Také finále Zimní ligy mládeže (pro dorost),
Zimního halového přeboru (pro žactvo)
a finále Českého poháru dospělých, které byly
přeloženy z jara na listopad a prosinec, byly bez
náhrady zrušeny.

Všem družstvům v oblastním přeboru chybí
dohrát 1-4 zápasy, našim ženám v 1. lize zápasy
dva. Vše by se mělo odehrát na jaře.
Na halovou sezónu 2021 jsou naplánovány
turnaje ZHP, ZLM i Český pohár. Ve staroveské
hale by se mělo hrát základní kolo ZLM dorostenek 9. 1. 2021, ZHP mladších žaček 16. 1. 2021,
ZHP starších žaček 6. 2. 2021 a ZHP žen 6. 3. 2021.
Jestli se však bude hrát, je „ve hvězdách“.
Rozhodne situace kolem COVIDU-19.
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Neúplné tabulky po podzimu 2020:
Dorostenky:

Mladší žačky:
1. Svinov
2. Studénka A
3. Chropyně
4. Pustějov
5. Stará Ves
6. Osek
7. Studénka B
8. Rokytnice

112:83
53:16
53:34
65:56
48:30
63:91
23:81
11:97

1. Studénka
2. Chropyně
3. Stará Ves
4. Osek
5. Kokory
6. Svinov

10 b.
10 b.
6 b.
6 b.
4 b.
4 b.
2 b.
0 b.

75:40
55:46
68:68
98:104
59:58
82:87
73:107

7 b.
6 b.
4 b.
3 b.
0 b.
0 b.

70:43
93:84
77:68
86:73
52:72
59:97

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

177:113
120:91
129:131
74:112
108:166

14 b.
8 b.
8 b.
1 b.
1 b.

Dorostenci:
1. Studénka
2. Stará Ves
3. Chropyně
4. Osek
5. Svinov
6. Vítkovice

Starší žačky:
1. Studénka A
2. Svinov
3. Chropyně
4. Pustějov
5. Stará Ves
6. Studénka B
7. Kokory

66:54
67:47
75:64
52:54
25:57
20:29

7 b.
5 b.
5 b.
4 b.
4 b.
4 b.
1 b.

1. liga – ženy – sk.D
1. Krčín
2. Opatovice
3. Stará Ves
4. Svinov
5. Vracov

Za oddíl národní házené přeji všem našim fanouškům i občanům Staré Vsi a Košatky pěkné
prožití vánočních svátků a v novém roce 2021 mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody.
Rostislav Horkel st.

ACK Stará Ves n. O.
v rámci tréninkových aktivit. Platná omezení
byla lehce benevolentnější v Polsku, a proto celá
řada českých závodníků startovala na soutěžích
právě tam.

Všudypřítomná a stále se měnící protiepidemická opatření ovlivňují každodenní život
a samozřejmě i související sportovní aktivity.
Začátkem září, před začátkem cyklokrosové
sezóny, ještě situace vypadala nadějně a plánovali jsme mimo jiné pořádání staroveských cyklokrosů a starty na různých soutěžích v rámci
cyklokrosového kalendáře. Realita bohužel
byla nakonec úplně jiná. Cyklokrosová sezóna
se rozběhla, ovšem během měsíce října došlo
k postupnému rušení závodů a k omezením

Z nejmladších závodníků sbírala své první
zkušenosti v terénu Linda Sítková, která se
postupně zlepšovala a probojovala se dokonce
na třetí místo v Polském poháru (21. 11.
Kędzierzyn-Koźle). V kategorii žáků bojovali
Jakub Sasín, Matouš Filgas, Jan Kyas a Adam
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Motaň. Jakub se pravidelně umísťoval v první
desítce a útočil na pódiová umístění. Zlepšující se formu potvrdil vítězstvím v polském
Hucisku. Matouš bojoval za první desítkou
a nejlepšího výsledku (8. místo) dosáhl na
Oderském poháru v Uničově. V juniorech
Marek Majdanics atakoval pódiová umístění
a dokázal zvítězit například v polském Hucisku
či Kozieglowách. V ženách Katka Mudříková
stabilně bojovala o přední pozice a zaslouženě
dostala šanci startovat na domácím závodě
Světového poháru v Táboře. Cyklokrosovou
sezónu by měly zakončit závody mistrovství
České republiky, které by se měly konat 13.
12. v Kolíně (mládežnické kategorie) a 9. 1.
v Jabkenicích (muži a ženy).

Jakub Sasín - 1. místo Hucisko

23. 10. udělal obrovskou radost všem fandům cyklistiky staroveský odchovanec Josef
Černý, který zvítězil v 19. etapě závodu Giro d'Italia (Abbiategrasso -›Asti). Šlo o 124 km dlouhou a extrémně rychlou etapu s průměrnou
rychlostí přes 49 km/h. Josef si svými výsledky
v současném týmu CCC udržel angažmá v nejvyšší cyklistické lize a pro příští sezónu bude
součástí týmu Deceuninck-QuickStep.

Josef Černý - vítěz 19. etapy Giro d'Italia

Aktuality z chodu oddílu naleznete na
internetových stránkách www.ackstaraves.cz.

ACK Stará Ves n. O. Vám přeje pohodové
Vánoce a mnoho úspěchů v novém roce 2021.

Karel Nepraš

Opustili nás…
p. Helena Dvorská
p. Čestmír Kolek
p. Stanislav Polášek
p. Pavel Pilař
p. Vojtěch Janečka
p. Libor Chvostek
p. Oldřiška Sýkorová
p. ing. Ondřej Borovský

roč. 1930
roč. 1930
roč. 1954
roč. 1950
roč. 1930
roč. 1967
roč. 1926
roč. 1938
Bronislava Pavlosková,
matrikářka

Věnujte jim tichou vzpomínku.
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Oznámení
Kalendář 2021 v prodeji!

2021
2021

Stará
Ves
nad Ondřejnicí
obec

Kulturní komise přichází s nabídkou stolního kalendáře na rok 2021, tentokrát v nové, netradiční úpravě. Rozdílem oproti předchozím ročníkům je nezávislá obrazová a textová část.
Věříme, že v kalendáři naleznete zajímavé momenty, které Vám zpříjemní nadcházející rok.
Kalendář si můžete zakoupit v době úředních hodin na obecním a farním úřadě, v době
půjčovních hodin v knihovně ve Staré Vsi a Košatce, v prodejně potravin Lucie Buchtové
a ve firmě Unipol. Prodejní cena kalendáře činí 95 Kč.
01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Záhumení, autor Jaromír Chvostek

02

Stará
Ves
nad Ondřejnicí

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Stará
Ves
nad Ondřejnicí
obec

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Zákostelí, autor Filip Dekleva
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Zámek Syrakovských, autor Kateřina Machancová

Stará
Ves
nad Ondřejnicí

obec

Obecní byty, knihovna a památník v Košatce,
autor Jaromír Chvostek
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Kostel sv. Jana Křtitele, autor Jaromír Chvostek

06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Stará
Ves
nad Ondřejnicí

obec

obec

32

Selská stavení K Pálenici, autor Michal Janošek
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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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Připomínka vzniku samostatného československého státu

Stará Ves plná chuti

Kulturní a společenské dění ve Staré Vsi
a Košatce v 1. čtvrtletí roku 2021
DATUM

AKCE

MÍSTO

POŘADATEL

Tříkrálová sbírka

obec

Charita Studénka

20. 1. 2021

Výroční členská schůze

hasičská zbrojnice

Spopves

16. 2. 2021

Pochování basy

hasičská zbrojnice

Spopves

17. 3. 2021

Tradiční posezení

hasičská zbrojnice

Spopves

Pomlázková zábava

hasičská zbrojnice

Spopves

9. 1. 2021

7. 4. 2021

Vzhledem k probíhající pandemii koronaviru
prosím sledujte aktuální informace k pořádaným akcím.

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