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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

tento př íspěvek píšu 
krátce před komunálními 
volbami, které proběhly v ter-
mínu 23. 9.-24. 9. 2022. Jak 
bude naloženo s Vašimi hlasy 
se ukáže v příštích týdnech, 
a  proto - než se tak stane - 
dovolte mi malé ohlédnutí. 

Období let 2018-2022 bylo 
pro naši obec velmi významné, 
neboť se nám podařilo realizovat spoustu inves-
tičních akcí. Namátkou jmenuji rekonstrukci 
zámku, II. etapu výstavby kanalizace, chodníky 
v Košatce, rekonstrukci a zateplení budovy školy, 
výstavbu školního hřiště, výstavbu sběrného 
dvora, rekonstrukci rybníků nad zámkem 
a mnoho dalších drobných akcí, na které se nám 
podařilo získat dotace v  celkové výši takřka 
150  mil. Kč. Toto všechno se navíc odehrálo 
v dosud pro nás všechny nepoznané době – době 
covidové, která všechno nesmírně zkompliko-
vala; množil se výskyt nemoci, chyběly ochranné 
pomůcky a  desinfekční prostředky, omezeny 

byly sociální kontakty. Přesto 
se nám podařilo zachovat 
chod obce a pomáhat řešit kri-
zové situace. Myslím, že 
bychom měli zachovat tichou 
vzpomínku těm, kteří neměli 
tolik štěstí jako my a zákeř-
nému covidu, ať už přímo či 
nepřímo, podlehli. 

Po překonání této zlé 
doby jsme se pustili znovu do 

práce. Na poli společenském se obnovily plesy 
a tradiční akce, které vyvrcholily letošními Sta-
roveskými obecními slavnostmi. 

Dovolte mi, abych za práci v této nelehké 
době, v uplynulých 4 letech, poděkoval všem 
zastupitelům, pracovníkům obce a všem obča-
nům, kteří pomohli společně vytvářet místo, 
kde se dobře žije. 

Věřím, že to není jen fráze, neboť podle 
našich posledních údajů bude mít, již brzy, Stará 
Ves nad Ondřejnicí a Košatka 3000 obyvatel.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce 

Výsledky voleb do zastupitelstva

Pořadí 
zvolení Jméno a příjmení Věk Počet hlasů

Volební strana č. 1  
- SPOLEČNĚ PRO STAROU VES A KOŠATKU 
1. Pavel Folta 57 393 
2. Otakar Mlčoch 41 332 
3. Marcel Janošec 43 298 

Pořadí 
zvolení Jméno a příjmení Věk Počet hlasů

Volební strana č. 3  
- Sdružení nezávislých 2022 
1. Dalibor Dvořák 58 567 
2. Jaromír Chvostek 62 538 
3. Jana Boháčová 42 496 
4. Yvona Korpasová 53 447 
5. Adam Šeděnka 26 444 

6. Kamila 
Chvostková 34 463

Volební strana č. 2 
- Naše obec – sdružení pro Starou Ves a Košatku 
1. Michal Janošek 41 564 
2. Jan Menšík 60 542 
3. Ondřej Sedlář 31 391 
4. Tereza Sýkorová 38 381 
5. Pavla Hranická 51 359 
6. Daniel Venclík 29 370 

Děkujeme všem,  
kteří přišli k volbám.



SStaroveský zpravodaj

4

Zpravodajství ze zámku

RO schválila zveřejnění záměru na prodej 
vodovodního řadu „Vodovodní přípojka 
lokalita Nový Svět" v délce 925,23 m firmě 
SmVaK Ostrava, a.s.

RO schválila PD úpravy křižovatky silnic 
I/58 x  III/48615 na křižovatku okružní 
o vnějším průměru 44 m. Součástí stavby je 
také úprava chodníků, napojení ulice Spor-
tovní, veřejného osvětlení a přeložení tech-
nické infrastruktury.

RO schválila nabídku fy Ostravské komu-
nikace, a.s., O.-Mariánské Hory na prove-
dení vel koplošných oprav místních 
komunikací.

RO schválila dodatek k SOD na zpracování 
studie „Revitalizace areálu vč. stavebních 
úprav objektu na parc. č. 1105 a 1102" (vo-
jenský monoblok), s  f. Inpros F.-M., s.r.o., 
o prodloužení termínu odevzdání studie do
31. 8. 2022.

RO schválila dar 5.000 Kč pro letní dětský 
tábor Ondřejnica, Asociace TOM ČR, se 
sídlem Zámecká 1, Stará Ves n. O., na nákup 
nových podsadových stanů.

RO schválila SOD na projekt „Virtuální re-
alita ve výuce na ZŠ Stará Ves n. O." s f. BBF 
Group s.r.o., O.-Mariánské Hory (studie 
proveditelnosti, administrace projektu, vý-
běrové řízení – celkem 345.000 Kč bez 
DPH).

RO schválila prodej inženýrské sítě - kana-
lizačního řadu „Odkanalizování RD TH 151 
a TH 152 ve Staré Vsi n. O." firmě Axiom 
line spol. s r.o., O.-Mariánské Hory.

RO schválila poskytnutí daru 5.000 Kč pro 
podporu Linky bezpečí,  z .s . ,  Praha 
8-Bohnice.

RO schválila dodatky ke smlouvě s SmVaK 
Ostrava, a.s., o pachtu a provozování vod-
ního díla na akce „Prodloužení vodovodu 
ul. Slunečné" a  „Prodloužení vodovodu 
v ulici Nad Rybníkem“.

RO schválila prodloužení výstavy „Dobové 
kočárky“ do 23. 12. 2022 s možností jejího 
dalšího prodloužení.

RO schválila Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene s Povodím Odry, s.p., Mor. Ostra-
va, na opevnění břehu vodního toku Lubiny 
podél polní cesty C5 v k.ú. Košatka n. O.

RO schválila prodej stavby „Vodovodní pří-
pojka lokalita Nový Svět" firmě SmVaK Os-
trava, a.s.

RO schválila dar 5000 Kč soukromému ze-
mědělci, p. Markétě Nováčkové, pro zajiš-
tění kulturního programu Poznej svého 
farmáře rozvíjející se firmy Farma ve vsi.

RO rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky 
na zakázku „Dodávka multifunkčního na-
kladače“ ve prospěch firmy SDO Technika 
s.r.o., Šenov u  Nového Jičína, za cenu
915.000 Kč bez DPH.

RO schválila nabídku na akci „Odstranění 
havarijního vyústního čela dešťové kanali-
zace“ fy Lesostavby Frýdek-Místek, cena 
169.652,10 bez DPH.

RO schválila rozpočtové opatření č. 3/2022.

RO schválila nabídku fy ASIO NEW, Brno, 
„Čerpací stanice – kanalizace II. etapa“, cena 
47.270 Kč bez DPH.

RO schválila organizaci šk. r. 2022/23 (pro-
voz v době prázdnin) v mateřské škole.

RO schválila nabídku fy MSGas s.r.o., Svia-
dnov, na akci „Přeložka plynu a plynovodní 
přípojky v k.ú. Košatka n. O.“

RO schválila poskytnutí dotace pro SDH 
Košatka ve výši 35.000 Kč.

RO schválila aktualizovaný ceník služeb 
a poplatků obce Stará Ves n. O.

RO schválila povodňový plán pro stavbu 
„Realizace plánu společných zařízení Ko-
šatka – I. etapa“, doba platnosti do 04/2023.
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 RO schválila konání výstavy drobného zví-
řectva 7.-8. 10. 2022 bezplatně v  objektu 
bývalého vojenského monobloku.

 ZO vza lo na vědomí závěrečný účet 
SMOPO.

 ZO schválilo prodej pozemku p.č. 2335, ko-
munikace, 2460 m2, Ministerstvu obrany 
ČR, Praha 6, za 443.000 Kč.

 ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření 
č. 3/2022 a schválilo RO č. 4/2022.

 ZO schválilo smlouvu o  kontokorentním 
úvěru s Českou spořitelnou, a.s., Praha 4.

 ZO schválilo vytvoření dočasné funkce 
2. místostarosty.

Mgr. Jaromír Chvostek

17. ročník Festivalu Poodří 
Františka Lýska proběhl v osvěd-
čené podobě koncertů pěveckých 
sborů a národopisných souborů 
v městském obvodě Proskovice 
– rodišti Františka Lýska, v Jistebníku 
– obci Jistebnických zpěváčků a  ve 
Staré Vsi nad Ondřejnicí – v sídle Laš-
ského souboru písní a tanců Ondřej-
nica,v dubnu, květnu a červnu. 

Prezentací kvalitních pěveckých 
sborů a  národopisných souborů 
našeho regionu jsme představili naší 
veřejnosti bohaté kulturní tradice 
našeho kraje a zapojili do tvořivé kul-
turní činnosti děti a  mládež. Tento 
záměr se v průběhu festivalu mnoho-
násobně potvrdil.

V  samostatných koncertech zde 
vystoupilo celkem 10 pěveckých sborů, 
11 národopisných souborů a 3 dechové 
orchestry. Vedle koncertů mohli 
posluchači, jichž bylo zhruba 1350, 
shlédnout v  každé obci tematické 
výstavy, které dotvářely komplex umě-
leckých zážitků festivalových dní. Sou-
částí festivalu byl také pochod Krajem 
Jistebnických zpěváčků a široká veřej-
nost byla seznámena s výjimečnou tradicí „Jizdy 
kole obila“ ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Zvolená 
bezbariérová místa konání koncertů v jednotli-
vých obcích byla stanovena tak, abychom mohli 

přivítat místní i přespolní diváky 
včetně zdravotně postižených 
občanů. Na realizaci projektu se 
podílelo více než 600 účinkují-
cích, především dětí a mládeže.

O organizaci 17. ročníku FPFL se 
postaral spolek FPFL. Realizační týmy 
festivalu zřízené v jednotlivých obcích 
spolupracovaly při zajišťování účinku-
jících sborů a  souborů, prostor pro 
konání koncertů, propagace, mediali-
zace a dokumentace festivalu. Projekt 
je podporován od počátku své exis-
tence Moravskoslezským krajem. 
Vážíme si podpory Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, městského 
obvodu Proskovice, obcí Staré Vsi nad 
Ondřejnicí a Jistebníku, jejichž záslu-
hou má náš festival stoupající úroveň 
a těší se velké oblibě příznivců sboro-
vého zpěvu a  lašského, valašského 
a slezského folklóru. 

Výčet rea l izovaných počinů 
v rámci FPFL svědčí o zájmu zpěváků, 
tanečníků, muzikantů, sbormistrů 
a vedoucích národopisných souborů 
pokračovat v letité tradici našeho kraje, 
nezapomínat na kulturní dědictví, 

které nám naši předkové předali, a rozvíjet je ve 
prospěch současné společnosti.

Mgr. Marie Matějová, předsedkyně spolku

Festival Poodří Františka Lýska 17. ročník
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Školní rok 2022/23 je zahájený. Ve škole jsme 
za pěkného počasí přivítali 251 žáků, z toho 27 
prvňáčků. Tradičního vítání se účastnilo vedení 
školy spolu s panem starostou ing. D. Dvořákem 
a panem farářem Mgr. J. D. Štefíkem. 

Do našeho kolektivu jsme uvítali p. uč. Ivanu 
Kurkovou a p. vychovatelku J. Jarošovou. Na 
konci školního roku jsme se rozloučili s paní 
učitelkou Zdeňkou Dlouhou, která do naší školy 
přišla 1. 9. 1998. Patří jí velké poděkování za její 
práci, ochotu, pěkný vztah k žákům. Přejeme jí 
hodně poklidných a sluníčkových dnů.

Vzdělávání v základní škole se uskutečňuje 
podle vzdělávacího programu „Škola pro 
všechny“. Cílem je poskytovat výchovu a vzdě-
lávání v rámci školní docházky, pomáhat žákům 
rozvíjet jejich osobnost, získávat poznatky 
o světě, životě, člověku apod. Žáci pracují nejen 
v kolektivu třídy, ale i v kolektivu jiných žáků, 
např. během projektových dnů. V letošním škol-
ním roce nabízíme žákům dostatek mimoškol-
ních aktivit, ale také opět doučování, které je 
financováno z Národního plánu obnovy. 

V mateřské škole máme celkem 94 dětí, což 
je plná kapacita školky. Paní učitelky pracují 
s dětmi podle školního vzdělávacího programu 
„Společně si hrajeme, učíme se a poznáváme svět 
kolem nás“. Podle školního vzdělávacího pro-
gramu sestavují paní učitelky výchovně vzdělá-
vací plán pro každou třídu tak, aby co nejlépe 
odpovídal potřebám dětí v dané třídě, byl pestrý, 
zajistil, aby se děti učily co nejpřirozeněji a nej-
efektivněji a trávily bezpečně a kvalitně svůj čas 

ve školce. Školní vzdělávací program je zpraco-
ván tak, aby bylo možné vhodně reagovat na 
aktuální situaci v každé třídě, na dění v obci i ve 
světě. Broučci a Berušky jsou opět v budově Nad 
Zámkem a ve škole jsou ti nejstarší, Hvězdičky 
a Sluníčka. Po rodičovské dovolené se vrátila p. 
uč. Helena Klučíková.

Ve školní družině máme letos 4 oddělení, 
vyčerpali jsme tak její kapacitu, což je 100 při-
hlášených dětí. Rozšířili jsme také provoz ranní 
družiny, který je stejný jako v mateřské škole, tj. 
od 6:15 hodin do 16:30 hodin.

Chtěla bych poděkovat paní Kolbové, která 
nám na začátku školního roku přivezla sponzor-
ský dar – obaly, složky, kancelářské potřeby, 
které budou k dispozici našim dětem. Děkuji 
paní Machancové za fotografie ze slavnostního 
zahájení školního roku. Poděkování patří i panu 
Milanu Sýkorovi a  Filipu Deklevovi opět za 
záznam a fotografie z dronu.

Na začátku roku se převážná většina alespoň 
těch mladších žáků do školy těšila. Doufám, že 
jim to vydrží a my všichni zaměstnanci je po celý 
rok budeme motivovat. Máme krásné sportovní 
zázemí za školou, které budeme co nejvíce vyu-
žívat nejen k  výuce, ale i  k  mimoškolním 
aktivitám. 

Rodičům přeji pevné nervy, mnoho radosti 
z úspěchů svých dětí. Poklidný a příjemný školní 
rok přeje 

Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka školy,  
se svými kolegyněmi a kolegy

A je to tady!



www.staraves.cz

7

Neodešli, jen nás předešli  
– František Vlček

Jsou jména, která sama o sobě vět-
šině lidí mnoho neřeknou. Doplníme-
-li je o další údaje, už je vše jasnější. 
Scénárista František Vlček je toho 
dokladem. Asi není mnoho diváků, 
kteří nesledovali třeba televizní seriál 
Chalupáři, neznají televizní komedii 
Bohouš, filmy Tři vejce do skla, Pytlá-
kova schovanka, Dovolená s Andělem, 
Anděl na horách, Nebe a  dudy, Pla-
vecký mariáš, Šíleně smutná prin-
cezna, Cirkus bude. To je jen stručný výběr 
z toho, co pan Vlček napsal pro film a televizi. 
Nesmím ale zapomenout na oblíbený rozhla-
sový a později i televizní pořad Sedmilháři, ve 
kterém František Vlček vystupoval. A  s  ním 
spisovatel Zdeněk Jirotka, novinářka Dita Ská-
lová, spisovatelka Jindřiška Smetanová, malíř 
Jaroslav Otčenášek nebo profesor Ivan Osvald. 
To bylo v  šedesátých letech minulého století. 
O kvalitě práce pana Vlčka svědčí i to, že mnohá 
díla, ke kterým sám nebo s někým napsal scé-
nář, mají své příznivce i dnes a na kvalitě jim 
čas neubral.

S panem scénáristou jsem se setkal v roce 
1973, navštívil jsem ho v  Jungmannově ulici 
v Praze, kde tehdy bydlel. Rozhovor byl určen 
pro dnes už neexistující Ostravský kulturní 
zpravodaj. Přiznám se, že jsem měl obavy, jak 
to zvládnu, protože být partnerem člověku, 
který je takřka celý život spojen s českým jazy-
kem, který jej nejen bravurně ovládá, ale dovede 
všechna jeho zákoutí přetvářet tak, aby mu 
rozuměli lidé bez rozdílu věku a vzdělání , není 
jednoduché. Má nejistota zmizela hned u dveří, 
pro pana Vlčka jsem byl rovnocenným partne-
rem, rozprávěli jsme o všem možném, hlavně 
o  humoru a  psaní. Samozřejmě jsem se ho 
zeptal, proč se věnuje právě humoru, když je 
všeobecně známo, že humor není žádná legrace. 
Tato slova Miroslava Horníčka pan Vlček sto-
procentně potvrdil. A  dodal, že humor je 
zvláštní pohled na obyčejné věci člověka, 

pohled z nezvyklého zorného úhlu. 
„Ono totiž dělat si špás jenom proto, 
že je to legrační, nestačí. Proto je to 
těžké. Ale když se vám to povede, máte 
hezký pocit, že se to líbí lidem a že to 
berou za své. A nemusí to být žádná 
velká legrace“, dodal a připomněl, že 
život také není velká legrace. S humo-
rem začal vlastně proto, že je životní 
optimista. Nesdílel názor, že oprav-
dové umění musí být vážné. „Umění 

není nic k smrti vážného, tak jako není k smrti 
vážný život. Netvrdím, že je nutno smát se 
všemu. Ale lidé by se měli zasmát situacím, ve 
kterých se poznají, ve kterých se vidí. K tomu je 
ale potřeba umět si udělat legraci sám ze sebe. 
Když to člověk dovede, ztrácí tím komplexy“.

Františka Vlčka jsem se samozřejmě zeptal 
na jeho scénáristické začátky. Nechtěl moc 
vzpomínat, ale připomněl historku, která spa-
dala do prvopočátků jeho práce. Stalo se to 
dávno, uvedu, že František Vlček se narodil 
v roce 1910. Začínal psaním drobné prózy pro 
časopisy, posléze svoje povídky více rozpraco-
vával a to tak, že mohly být námětem pro fil-
maře. Kolem režiséra Václava Wassermana měli 
jakousi školní družinu, jako tomu bývalo ve 
středověku. Byla to vlastně taková první FAMU. 
Podle pana Vlčka scházeli se v  kavárně 
u Karla IV. „Škola měla zvláštní řád. Neplatilo 
se školné a taky se neplatilo žádné stipendium. 
Prostě jste dělal, a pokud jste se uživil, tak jste 
u toho zůstal, pokud ne, musel jste odejít. Bylo 
to spravedlivé, protože to prosívalo talenty a uka-
zovalo, kdo je kdo a co umí“. František Vlček 
připomněl, že se jednou museli přestěhovat 
z kavárny u Karla IV. do Tůmovy kavárny. „Bylo 
ráno, seděli jsme za kamny a každý něco psal, 
když přišel humorista, spisovatel, novinář Karel 
Poláček. Přišel přímo z redakce Lidových novin, 
z noční služby. Unavený, od cigaretového popelu 
a bylo na něm vidět, že dělat humor opravdu 
není legrace. Díval se na nás, na naše růžové 
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Drazí přátelé,
tímto způsobem vás pravidelně v  tomto 

zpravodaji po několik let oslovoval o. Jan Slavík, 
staroveský farář. Dovolím si vypůjčit jeho slova 
k  prvnímu svému příspěvku adresovanému 
vám všem.

Jak bylo totiž zmíněno v minulém čísle, o. 
Jan posunul „káru“ svého kněžského života zas 
o kousek dál do nádherných jesenických hor na 
Malou Morávku. Biskup Martin David tak vlo-
žil správu místní farnosti na má bedra. I když 
pocházím z nedalekého Nového Jičína, působil 
jsem 5 let v Ostravě-Zábřehu a pak 4 roky na 
Prajzske v Šilheřovicích. Přicházím však nejen 
jako farář ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, ale také 
jako ředitel Diecézního centra a střediska mlá-
deže v Ostravsko-opavské diecézi.

Vím, že není jednoduché navázat na mé 
předchůdce – o. Víta Zatloukala, o. Kamila 
Straka a o. Jana Slavíka. Přesto se budu snažit 
být zde pro vás, být nápomocen duchovně, ale 
také konkrétním způsobem. Těším se na spo-
lupráci s vedením obce, základní a mateřskou 

školou i místními spolky. Věřím, že si k sobě 
najdeme cestu a budeme vedle sebe nejen bydlet, 
ale také žít. Už teď se velice raduji ze setkání 
s mnoha lidmi a těším se na další!

Jak jistě víte, pokračují práce na dostavbě 
Komunitního centra vedle fary. Pevně doufám, 
že se dílo podaří a stavba bude hotova do konce 
listopadu tohoto roku. A pokud vše půjde podle 
plánu, tak bychom mohli v nových prostorech 
centra fungovat počátkem příštího roku. 

Farní aktivity tím ale nepolevily a neutr-
pěly, život ve farnosti pokračuje dál, a jak to 
bývá s  příchodem nového kněze, s  malými 
změnami. První významnou změnou je spuš-
tění nov ých webov ých stránek farnost i  
– www.farnoststaravesno.cz kde také průběžně 
najdete informace k akcím a programům, které 
se na faře, v kostele i v okolí dějí. 

Přeji vám všem pohodový podzimní čas 
a  v  modlitbách vyprošuji celé obci Boží 
požehnání

o. Jakub Dominik Štefík

Staroveská farnost informuje

tváře, na rozzářené oči, na ruce, které svištěly 
po papíře, protože každý nápad, který jsme měli, 
byl krásný, kouzelný. A pan spisovatel po chvilce 
řekl: Vám se to píše, když nemáte talent“. Pan 
Vlček na chvíli na Karla Poláčka zanevřel, ale 
později ho mnohokrát odprosil. Uvědomil si, 
že když začnete hodnotit svou práci, když se 

začnete o ni bát, abyste nešel níže, začnete bed-
livě vážit každé slovo, které napíšete. Slova 
platná dodnes, možná ještě více než před lety.

Scénárista František Vlček nás předešel 
v roce 1981, bylo mu 71 let.

Radoslav Mácha

Dožínky Farní tábor
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Spolek přátel veselého stáří vznikl na pod-
zim 2018 jako pokračovatel činnosti Klubu 
důchodců. Letošní podzim vstupuje do své páté 
sezóny 2022/2023. Minulé dvě zimy byly silně 
ovlivněny covidem a  činnost spolku se zbrz-
dila. Situace se snad nebude opakovat a  akce 
naplánované do konce roku (viz poslední strana 
zpravodaje) se všechny uskuteční.

O prázdninách se členové spolku sešli na 
neoficiálních posezeních, a  to jednou v  Mys-
livně a podruhé v Zámecké vinárně. Tradiční 
setkání v  hasičské zbrojnici proběhlo 7. září 
a  všichni se na ně těšili, přestože je nečekal 
žádný kulturní program a k dobré zábavě sta-
čilo setkání s  přáteli a  připravené pohoštění. 
Návštěvníci se dověděli o  připravovaných 
akcích, o zajištěných divadelních představeních 
a mnozí se zajímali, kdy se zase začne cvičit:

od pondělí 12. září každý týden 
v hasičské zbrojnici od 10 do 11 hodin.   

Na další setkání i s nově příchozími se těší

Bedřiška Bičanovská, předsedkyně spolku

Soubor Ondřejnica má za sebou rok plný 
změn. Naše nejstarší skupina se přehoupla 
k  dospělákům. Dále jsme přivítali množství 
nových členů, z  čehož máme velikou radost. 

A nezaháleli jsme ani co se týče akcí. Během jara 
jsme stihli několik menších vystoupení, napří-
klad na Svatebním veletrhu v Ostravě nebo na 
Obecních slavnostech v Řepištích. Nejvíce jsme 

se již tradičně těšili na červen 
a  Staroveské obecní slavnosti, 
kde jsme mimo klasických laš-
ských tanců zabrousili i do tanců 
renesančních. Naším milým 
hostem byl soubor Šmykňa.

O  týden později jsme se 
konečně po dvou letech sešli na 
našem milovaném Zámeckém 
létě v  rámci festivalu Poodří 
Františka Lýska. Našimi hosty 
byli Soubor Heleny Salichové 
a Veselá partyja z Boršic. Nechy-
běla ani tradiční beseda u cim-
bálu. Atmosféra na zámeckém 
nádvoří je zkrátka nezamě-
nitelná a  my děkujeme všem 

SPOlek Přátel VEselého Stáří

Ondřejnica jede dál
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Na přelomu července a srpna již tradičně 
proběhl náš tábor na Ostravici. Na dva týdny 
plné zábavy se tentokrát těšilo 40 dětí. Letos 
jsme sestavili stroj času a cestovali do různých 

období minulosti, kde jsme se snažili změnit 
výsledky určitých událostí a  zachránit tak 
planetu před apokalypsou. Celou misí nás 
provedli dva lidé z  budoucnosti – Ginny 

Tábor Ondřejnica

ROZPiS ZkOušEk 
folklorního souboru  
MALÁ ONDŘEJNiCA 

pro školní rok 2022/2023

Stará Ves nad Ondřejnicí  
– zámek – 2. patro

Nejmladší skupina (4–6 let)  
– PONDĚLÍ od 17:00 do 18:00, od 19. 9.
Vedoucí Gabriela Makarová, 
tel. 603 112 092

Střední skupina (6–10 let)  
– PONDĚLÍ od 18:00 do 19:00, od 19. 9.
Vedoucí Jana Boháčová,  
tel. 777 080 568

Nejstarší skupina (10–15 let)  
– STŘEDA od 16:30 do 18:00
Vedoucí Barbora Sedlářová, 
tel. 737 286 859

divákům za podporu. Po prázdninové pauze 
jsme koncem srpna vystoupili na Sochových 
slavnostech ve Lhotce pod Ondřejníkem.

Nesmíme zapomenout ani na naše šikovné 
děti, se kterými budeme od září opět pilně tré-
novat, zpívat a tančit. V loňském školním roce 
se účastnily mnoha vystoupení – mimo výše 
uvedené také například Folklorních slavností 
v Paskově pod záštitou souboru Paskovjánek.

A co nás čeká dál?

Největší událostí, na kterou se nyní těšíme, 
jsou Podzimní slavnosti, které se uskuteční 
v sobotu 12. listopadu 2022 ve sportovní hale 
TJ Stará Ves n. O. Tímto Vás srdečně zveme. 
Soubor Ondřejnica zde oslaví již 45. výročí od 
svého založení a na pódiu vystoupí děti, dospělí 
i speciální host. Budeme se těšit, až to tam spolu 
opět pořádně roztočíme!

Za LSPT Ondřejnica 
Markéta Zachová
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Po úspěšném okresním kole, které se konalo 
v prostorách ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí, jsme 
se zúčastnily 54. ročníku celostátního kola 
Soutěže mladých chovatelů konané ve dnech 
17. - 21. srpna. Letošní ročník pořádal Kraj 
Vysočina a  konalo se v  areálu Střední školy 
stavební v Jihlavě. Opět nastala změna v odbor-
nostech. Vrátily se činčily, fretky a  nutrie 

a nově se vytvořila i odbornost pro mladší děti 
- všeobecná. My jsme náš okres Frýdek–Místek 
reprezentovaly ve 3 odbornostech, jako tradičně 
v drobných hlodavcích (v mladší i starší kate-
gorii), králících (ve starší kategorii) a po dvou 
letech i v ušlechtilých kočkách (starší kategorie). 
Konkurence byla v každé odbornosti silná.

Ze Staré Vsi byla 3 děvčata. Amálka Gol-
ková, která se umístila na krásném 3. místě 
v  odbornosti hlodavci a  dovezla z  Jihlavy 
jedinou medailovou příčku. Poprvé soutěžila 
i Dorotka Golková, která se umístila na krás-
ném 4. místě. Podruhé se zúčastnila i Zuzanka 
Bogyi, která se taktéž velmi úspěšně umístila 
na 4. místě v  odbornosti kočky. Z  Krmelína 
nás reprezentovala už naposledy Nikola Vávrů, 
která získala ve velmi početné skupině 7. místo. 

Program byl jako každoročně velmi 
nabitý a zajímavý. Měli jsme možnost navští-
vit rozsáhlé chovy dvou chovatelů, podzemí 
a muzeum Jihlavy a nesměla ani chybět pro-
hlídka historické části města nebo spousta 
přednášek. Cílem celodenního výletu byla 
nedaleká jihlavská ZOO.

Mladé chovatelky

Mladé chovatelky v Jihlavě

a  Dorian, kteří apokalypsu viděli na vlastní 
oči. Tento ročník byl jiný také díky rozřazení 
do týmů – na každou misi bylo úplně nové, 
abychom si díky pořadí v jednotlivých hrách 
vytvořili unikátní kódy, které jsme si následně 
psali na trička.

Každý den jsme cestovali jinam – do staro-
věkého Řecka, Říma, do Incké říše nebo třeba 
na Velkou Moravu. Když už jsme si začínali 
myslet, že zvládnout všechny mise bude brn-
kačka, pokazil se nám stroj. Nakonec jsme ale 
zjistili, že nám ho někdo zničil úmyslně! Objevil 
se doktor Ajzlíř, který chtěl pravý opak než my 
– vyhladit lidstvo a zničit planetu. A nám bylo 
jasné, že budeme muset bojovat. 

Když už jsme tedy splnili vše, co jsme měli, 
zbýval poslední úkol – porazit doktora Ajzlíře 
a  jeho družinu. Nebylo to vůbec jednoduché, 
ale naštěstí vše dobře dopadlo a my mohli začít 
slavit – zachránili jsme budoucnost!

Na oslavu jsme pak naposled použili stroj 
času a  pozvali ty nejlepší tanečníky ze všech 
různých období. Nakonec jsme však museli stroj 
času zakódovat, aby ho nikdo nemohl zneužít.

Všichni jsme se rozloučili a už teď se těšíme 
na další ročník.

Za tábor LSPT Ondřejnica
Barča Černíková
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Hezký den, milí spoluobčané,
prázdniny nám utekly jak voda a  s  tím 

i naše tábory. Předem děkuji za Váš zájem o naše 
tábory, protože to je ta nejhezčí odměna za 
práci, kterou děláme. Dost povídání a teď slova 
hlavních vedoucích jednotlivých turnusů. Jako 
první Matouš Pchálek.

„Letos jsme na prvním turnusu spolu s dětmi 
cestovali časem. Již při jarním setkání jsme se 
pomocí stroje času dostali někam do neznáma. 
Na táboře děti zjistily, že jsme se ocitli v pravěku 
a musíme se dostat zpátky do roku 2022. Nakonec 
se to všem, i přes mírně složitou cestu přes staro-
věký Řím a dalekou budoucnost, povedlo a vrátili 
jsme se na konci tábora zpátky do současnosti. 
Tábor nám letos i přes nepřízeň počasí vyšel a děti 
si to moc užily. Měli jsme plno a jsme rádi, že se 
k nám každoročně děti vracejí a budeme se na 
mnohé těšit i příští rok. Teď už jen vydržet školní 
rok a  na začátku prázdnin se zase na táboře 
setkáme. Už teď se těšíme!“

Navazoval turnus druhý a  ten má na starost 
Adam Šeděnka. 

„V letošním roce jsme se na druhém turnusu 
přesunuli do světa nelegálního obchodu, padělání 
peněz a pašování zbraní – tedy do světa organi-
zovaného zločinu a mafie. Děti byly rozděleny do 
4 mafiánských rodin, a vedly mezi sebou boj o to, 
která z rodin zvládá nejlépe všechny mafiánské 
dovednosti. Kápo z nejsilnější a nejbohatší rodiny 
byl poté určen novým donem celého Annina údolí. 
Počasí nám pro tento boj velmi přálo, mohli jsme 
si proto zahrát většinu her a tím prověřit všechny 
naše mafiánské dovednosti. Navíc při vedrech 
jsme zkusili několik her v  řece, naopak v dešti 
jsme si užili zábavu v  jídelně. Jediné, co nám 
kvůli dešti nevyšlo, byl závěrečný táborák, který 
jsme nahradili tancovačkou v  jídelně. Po dvou 
letech plných opatření byla příjemným zpestře-
ním programu celodenní etapa na koupaliště ve 
Vítkově, spaní pod širákem u žebříku, či sportovní 
turnaj s vedlejším táborem z Paskova. I když jsme 
letos měli trochu drsnější téma, proběhl naštěstí 
tábor bez vážnějších zranění a nemocí jak u dětí, 

tak u vedoucích. Těch několik odřenin a klíšťat 
k  pobytu v  lese přece patří. Velké poděkování 
patří našim kuchařům, kteří si pro nás připra-
vili spoustu vynikajícího jídla, kdy na palačinky 
musely být nakonec zřízeny přídělové lístky. Jako 
vždy jsme si tábor všichni užili a už se těšíme na 
příští rok a na další zajímavé téma.“ 

Hlavním vedoucím třetího turnusu je Matěj 
Trepáč a ten vypráví:

„Rok 2022 se na třetím turnusu nesl ve vědec-
kém duchu. 56 dětí letos cestovalo časem, aby 
sestavily Tokamak a zajistily lidstvu neomezený 
zdroj energie a  zachránily budoucí generace. 
Všichni jsme si užili 15 krásných dní a  našli 
kamarády na celý život. Už se těšíme na rok 2023 
a na dobrodružství, které nám přinese!“

Číslo čtyři nese náš poslední turnus, který něko-
lik let vede Blanka Tylečková 

„Po třech turnusech v Annině údolí následo-
val v polovině srpna 2022 turnus čtvrtý - prarodiče 
+ rodiče s dětmi pod názvem „Vezeme dřevo do 
lesa“. Toto heslo jsme museli doslova splnit, aby-
chom mohli fungovat. Čekalo nás krásné počasí, 
které jsme využili k vodním hrám, sportovnímu 
vyžití a  pobytu v  lesním prostředí. Ostřílený 
maminkovský tým připravil zábavné hry pro ty 
nejmenší i odrostlejší děti jak v prostorách tábora, 
tak v povoleném území lesa. Nejoblíbenější zába-
vou byla hra „Náhoda“. A  tak se stalo, že hra, 
která byla pro děti, se tentokrát obrátila a soutěžit 
museli rodiče a prarodiče. Dětičky určily plnění 
úkolů a rodičové byli zapojeni do jejich plnění. 
Myslím, že všech 80 účastníků si užilo spousty 
aktivit a  bylo velice spokojeno. Poděkování 
patří L. Ulčákovi a V. Vodvářkovi za nezištnou 
pomoc s přepravou zavazadel a materiálu dle 
hesla „Vezeme dřevo do lesa“. S poklonou p. V. 
Rumiánovi a B. Ulrichovi se těšíme na další rok, 
abychom mohli dětem přiblížit táborovou činnost.

Na závěr mi dovolte Vás pozvat na třetí 
ročník Kondorského koloběhu, který proběhne 
5. 11.  2022. Více informací na facebooku Kon-
dora Stará Ves.

Za vedení skupiny - Ulrich David

kondor Stará Ves
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POZVÁNkA NA kONDORSkÝ kOLOBĚH
5. listopadu se bude konat III. roč-

ník Kondorského KOLOBĚHU. Jedná se 
o  netradiční závod ve dvojici, kdy jeden 
jede na kole a druhý běží. Závodu se můžete 
zúčastnit v  kategorii RODIČ-DÍTĚ (5  km 
dlouhá trasa), nebo v  kategorii dospělý 
MUŽ-ŽENA (10 km dlouhá trasa).

Pravidla jsou jednoduchá:
1. Do dvojice jedno kolo.
2. Jeden běží, druhý jede na kole.
3. Je jen na Vás, kdy se budete střídat.
4. Kolo si musíte předávat z ruky do ruky. 

(V dětské kategorii většinou děti jedou 
a rodiče běží).

5. Během závodu musíte být od sebe na 
viditelnou vzdálenost.

Na závod se můžete registrovat předem 
na e-mailu kondorskykolobeh@seznam.
cz až do konce října. Na místě už bude jen 
omezené množství startovních čísel, proto 
nenechávejte svou registraci na poslední 
chvíli. Včasnou registrací nám usnadníte 
veškeré přípravy závodu a  navíc ušetříte. 
V e-mailu stačí uvést jméno, datum narození 
obou závodníků, kategorii a telefonní kon-
takt. Startovné je 120 Kč/tým při registraci 
předem. Na místě 240 Kč/tým. Pro všechny 
závodníky jsou připravené diplomy a  pro 
nejlepší z Vás i medaile a malé překvapení. 
Start i  cíl je v  klubovně Kondora ve Staré 
Vsi, kde bude nachystáno občerstvení pro 
závodníky a fanoušky. Po závodě se můžete 
těšit na sportovní doprovodný program. 
Moc se na Vás těšíme.



SStaroveský zpravodaj

14

Skončily žně a  myslivci se připravují na 
přikrmování zvěře v  našem revíru. Jednot-
liví vedoucí úseků se postarali o  dostatečné 
množství krmiva pro zásypy. Bažanti, zajíci 
a srnčí zvěř budou malým množstvím obilného 
odpadu navedeni ke krmelcům a zásypům, aby 
si zvykli po chodníčcích najít svoje zásoby na 
zimní období. Vrcholí odlov srnců a probíhá 
odlov holé srnčí zvěře. Krásné je večerní nebo 
brzké ranní sezení na posedu nebo v kazetelně. 
Každý myslivec tak prožívá ty vzrušující chvíle, 

kdy sleduje život na palouku mezi lesy. Tu se 
najednou objeví hlava srny a za ní poskakuje 
mladý srneček nebo srnečka. A hleďte! Za nimi 
je majestátný srnec, který nad nimi bdí a pyšně 
vztyčuje své silné, perlené parůžky. Myslivec 
s tlukoucím srdcem všechno sleduje a pyšní se 
spolu s nimi, jaká to krása. Mlaďochy necháme, 
ty starší probereme a slabé či nemocí ohrožené 
ohlušující ranou skolíme. Je to myslivcova 
odměna za celoroční péči o revír. 

Pomalu nastává klidné období v  našich 
lesích a na poli po sklizni. Takže i my všichni 
zachovejme klid a  pohodu při procházkách 
po lesních pěšinkách a  hledejme: možná už 
najdeme i krásné dubáky nebo kozáky, podbo-
rováky nebo něžná kuřátka.

Přírodě a lesu zdar!

Mgr. Libuše Trybulovská

Pozn.: Během letních měsíců došlo ke 
změně ve vedení místní organizace. Dlouhole-
tého předsedu Ing. Iva Trybulovského vystřídal 
pan Mgr. Jiří Malysjak.

Staroveští myslivci na podzim

Příspěvek na bydlení
S  účinností od 1. července 2022 došlo ke 

změnám v oblasti příspěvku na bydlení. U stá-
vajících příjemců dávky není nutné podávat 
novou žádost, příspěvek na bydlení bude nadále 
vyplácen na základě předchozí žádosti za před-
pokladu, že příjemce doloží náklady na bydlení 
a příjem rodiny za druhé čtvrtletí. Podklady je 
možné nově doložit také elektronicky.

S účinností od 1. října 2022 bude možné 
prokazovat náklady na bydlení a příjmy rodiny 
jen dvakrát ročně (v  případě, že nedojde 
k žádným změnám v příjmech a nákladech na 
bydlení rodiny) a příspěvek na bydlení bude 

vyplácen po období šesti měsíců ve stejné 
výši. Povinně se budou dokládat náklady na 
bydlení a příjmy rodiny za 1. a 3. čtvrtletí 2022 
kalendářního roku (pro stanovení nároku na 
příspěvek na bydlení ve druhém a  čtvrtém 
kalendářním čtvrtletí). Nepovinně se budou 
dokládat náklady na bydlení a příjmy rodiny 
za 4. a  2. čtvrtletí kalendářního roku (pro 
nárok na příspěvek na bydlení v  prvním 
a třetím kalendářním čtvrtletí), pokud žada-
tel o příspěvek na bydlení nabude dojmu, že 
se mu v tomto kalendářním čtvrtletí zvýšily 
náklady na bydlení, případně snížil příjem 
rodiny a může to mít vliv na dosažení vyšší 
výše příspěvku na bydlení.

Aktuální informace ze sociální oblasti
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Nárok na výplatu dávky vzniká dnem 
podání žádosti a  nárok lze uplatnit max. 
3 měsíce zpětně.

Důchodové pojištění
Od 1. září 2022 dojde k  valorizaci všech 

důchodů. Procentní výměra se zvýší o 5,2 %. 
To v  průměru znamená přilepšení ve výši 
700 korun. Jde přitom už o  třetí valorizaci 
v letošním roce – poprvé se důchody zvyšovaly 
v lednu, podruhé v červnu a potřetí v září. Cel-
kový růst průměrného důchodu (dle MPSV) tak 
v tomto roce přesáhne 2 500 korun.

Životní a existenční minimum
Od 1. července 2022 došlo ke zvýšení částek 

životního a existenčního minima. Výše život-
ního minima pro jednotlivce dosahuje částky 
4 620 Kč a existenčního minima 2 980 Kč. Od 
nových částek se budou odvíjet i dávky vyplá-
cené v rámci pomoci v hmotné nouzi a dávky 
státní sociální podpory.

Jednorázový příspěvek na dítě
Od 1. srpna 2022 bude rodinám s dětmi do 

18 let věku vyplácen jednorázový příspěvek ve 
výši 5 000 Kč. Tento příspěvek obdrží domác-
nosti s celkovým ročním příjmem za rok 2021 
do jednoho milionu korun hrubého. Rodiče, 
kteří pobírají přídavek na dítě, dostanou jed-
norázový příspěvek vyplacen automaticky, není 

nutné si o něj žádat. Ostatní budou muset podat 
žádost elektronicky prostřednictvím webové 
aplikace nebo osobně na vybraných CZECH 
POINTECH na obecních či krajských úřadech. 
Toto bude možné od 18. srpna 2022.

Milostivé léto ii
Milostivé léto II začne 1. září 2022 a bude 

trvat do 30. listopadu 2022. Akce je určena 
pouze fyzickým osobám, které mají dluh vůči 
státu nebo jiným veřejnoprávním věřitelům. 
Podmínkou je, aby byl dluh vymáhaný soud-
ním exekutorem a  aby daná fyzická osoba 
nebyla v insolvenci. Nesmí tedy zrovna prochá-
zet oddlužením. K zastavení exekuce je nutné, 
aby dlužník během tříměsíční lhůty uhradil 
původní dluh (tzv. jistinu) nebo její část, na 
kterou je vedena exekuce, a  zároveň zaplatil 
paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1500 
Kč bez DPH za náklady řízení. 

Další informace k  řešení sociální situace 
Vám může poskytnout sociální pracovnice 
Bc. Zuzana Baierová Petrášová, DiS., která 
má každou první středu v měsíci na Obecním 
úřadě Stará Ves nad Ondřejnicí v době od 13:00 
do 14:45 hod. pravidelné konzultace, případně 
si můžete sjednat schůzku telefonicky na čísle 
602 134 029, e-mailem zbaierovapetrasova@
ostrava.cz nebo prostřednictvím pracovníků 
obecního úřadu.

Je dokázáno, že nejen fyzická, ale také 
duševní aktivita se významně podílí na tom, 
abychom se i  ve vyšším věku cítili svěže, 
zdravě a spokojeně. Jednou z možností, jak si 
v důchodovém věku rozšířit obzory, je studium 
univerzity třetího věku, které probíhá prezenční 
formou na některých vysokých školách. Toto 
studium ale neumožňují zdaleka všechny 
vysoké školy, nabídka oborů je poměrně ome-
zená a  ne všichni zájemci z  řad seniorů mají 

možnost a chuť dojíždět na přednášky někdy 
i spousty kilometrů.

Provozně ekonomická fakulta České země-
dělské univerzity v  Praze proto v  roce 2013 
přišla s myšlenkou virtuální univerzity třetího 
věku (VU3V), což je jedna z forem celoživot-
ního vzdělávání, založená na kombinaci kolek-
tivního a distančního způsobu studia. Je určená 
všem seniorům, kteří by se rádi vzdělávali, ale 

Virtuální univerzita třetího věku
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z různých důvodů se nemohou účastnit výuky 
přímo v sídlech vysokých škol. Aby se výuky 
mohli zúčastnit i studenti z malých obcí, pro 
které by dojíždění bylo prakticky nemožné, byla 
pro ně postupně po celé republice vybudována 
síť konzultačních středisek.

S podporou obce by se od nového roku mezi 
konzultační střediska VU3V chtěla zařadit také 
naše knihovna.

A jak studium VU3V probíhá? Studenty se 
mohou stát všichni, kdo dosáhnou důchodo-
vého věku a invalidní důchodci bez ohledu na 
věk. Celé studium je tříleté, rozdělené do šesti 
kurzů – semestrů. Každý semestr se skládá 
ze šesti videopřednášek. Posluchači se 1 x  za 
14 dní scházejí v  konzultačním středisku 
(v  prostorách OÚ, knihovně, klubu seniorů 
apod.), kde společně zhlédnou videopřednášku 
a vypracují online test. Přednáška, konzultace 
a společný test trvají zhruba dvě hodiny. Test 

pak musí posluchači vypracovat znovu indivi-
duálně. Po ukončení semestru získá posluchač 
Pamětní list. Studium je možno kdykoli přerušit 
a po přihlášení se k němu opět vrátit. Pokud 
posluchač studium úspěšně ukončí (získá šest 
Pamětních listů), obdrží Osvědčení o absolu-
toriu U3V a může se zúčastnit promoce v aule 
ČZU v Praze. Jednotlivé semestry jsou placené 
– cena za semestr je 400,- Kč, zahrnuje i tištěné 
studijní materiály.

Podrobnější informace o studiu VU3V 
a nabídku kurzů najdete na stránkách  

e-senior.czu.cz.

Pokud vás nabídka kurzů a  podmínky 
studia osloví a  chtěli byste se stát studenty 
VU3V, můžete se přihlásit do konce letošního 
roku v knihovně osobně nebo telefonicky na t. 
č. 725 994 674.

          Michaela Daňková

Poděkování p. ing. Mgr. šárce Trčkové 
V  sobotu 27. 8. 2022 

pr o b ě h l o  v   Ná c h o d ě 
v Městském divadle finále 
projektu „Anděl mezi 
zdravotníky 2022“, kterého 
se zúčastnilo 12  finalistů, 
reprezentujících zdravot-
nické a  pečovatelské pro-
fese.

Na pódiu vedle sebe 
nastoupili nejen lékaři 
a zdravotní sestry, ale hlavně 
odborníci ve svých oborech 
a sympatičtí lidé. V krátkém 
představení, v rozhovorech 
se známými osobnostmi 
a při znalostních otázkách 
finalisté prokázali svoji 
pohotovost, komunikativ-
nost a empatii.

Vítězi byli všichni, 
nicméně porota složená 
z  osobností kulturního, 
společenského a  pol i-
t ického života v ybra la 
a ohodnotila i p. Trčkovou, 
staniční sestru na neuro-
chirurgické JIP v Městské 
nemocnici Ostrava-Fifejdy 
a  staroveskou rodačku, 
která celkově obsadi la 
2. místo.

Blahopřejeme!

Rostislav Trčka

Pozn.: Se srdečným 
blahopřáním se jménem 
všech staroveských občanů 
připojuje i redakční rada 
Staroveského zpravodaje.

Šárka Trčková, Marta Vachová,  
Lucie Kozáková. Zdroj: herminapress
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Soutěže národní házené začaly pro nás 
4. 9. 2022. Do soutěží jsme přihlásili družstva 
starších žaček, dorostenců, do 2. ligy muže a do 
1. ligy ženy.

Minulý ročník pro nás dopadl poměrně 
úspěšně. V  mládežnických kategoriích se tři 
naše družstva probojovala do závěrečných 
republikových turnajů. Ženy hrály v 1. lize finá-
lovou skupinu. Málo zkušené a prakticky nej-
mladší družstvo skončilo nakonec na 8. místě. 
Mistrem republiky se stal Sokol Dobruška.

Mladší žačky skončily v oblastním přeboru 
na 2. místě za SK Studénka A a postoupily na 
Pohár České republiky v  Ostravě – Svinově. 
Pro děvčata to byla první zkušenost zahrát si 
národní házenou na vyšší úrovni. Žačky skon-
čily na 6. místě.

Turnaje se zúčastnily: Natálie Novobil-
ská, Zuzana Hamalová – Daniela Hrebičková, 
Simona Jančáková, Veronika Hýlová, Eliška 
Buchtová, Julie Špidlová, Martina Hutěčková, 
Anna Velímová, Petra Hellerová, Sabina 
Chvostková, Anna Janošcová, Sabina Bujno-
chová, Elen Korbelová.

Vedení družstva: Robert Bernát, Zbyněk 
Čech, Jitka Hrebičková, Alena Netoličková.

Třetí nejlepší střelkyní turnaje byla Anička 
Velímová. Dala 29 branek.

Tabulka PČR:

Dorostenky vyhrály oblastní přebor 
a  postoupily na Mistrovství České republiky 
ve Vracově na jižní Moravě. Tam se hráčkám 
nedařilo a obsadily 6. místo. Všichni jsme čekali 
trošku lepší umístění.

Sestava dorostenek: Amálie Klepková, 
Lucie Hamalová – Kateřina Říčná, Anna Hre-
bičková, Tereza Lukešová, Anna Lichnovská, 
Karolína Volná – Gabriela Mačková, Kristýna 
Bednářová, Barbora Janošková, Anna Bechná, 
Julie Netoličková, Barbora Buchtová, Elen 
Čechová.

Vedení družstva: Radim Hyneček, Karin 
Hynečková. 

Tabulka MČR:

Dorostenci skončili v  oblastním přeboru 
na 2. místě za SK Studénka. Bylo jich málo, ale 
hráli pěknou házenou, a to i na Poháru České 
republiky v Novém Městě n. M. – Krčíně. Do 
posledního zápasu hráli o 1. místo, to nakonec 
uniklo, ale i bronzová medaile je pěkný úspěch.

Sestava dorostenců: Marek Malík – Matěj 
Hranický, Martin Mácha, Tomáš Sulowski, 
Patrick Kornecký – Vojtěch Klečka, Vilém Hýl, 
Richard Chvostek, Filip Suchý

Vedení družstva: Petr Straňánek, Jitka 
Rohelová, Oldřich Sýkora.

1. Tymákov 97:24 12b 
Stará Ves  
- Tymákov 6:28

2. Příchovice 52:43 10b - Příchovice 4:15
3. Draken Brno 59:52 8b - Draken Brno 5:9
4. Žatec 54:48 6b - Žatec 8:10
5. Svinov 55:67 3b - Svinov 11:11
6. Stará Ves 47:80 3b
7. Březno 18:78 0b - Březno 13:7

1. Přeštice 132: 69 9b 
Stará Ves  
- Přeštice 18:33

2. Vracov 103: 49 9b - Vracov 9:25
3. Dobruška 84:105 6b - Dobruška 17:26
4. Stará Huť 109: 97 4b - Stará Huť 21:36
5. Žatec 67:116 2b - Žatec 16:20
6. Stará Ves 81:140 0b

Národní házená

SPORT
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Tabulka PČR:

Jak dobře naši chlapci hráli, potvrdila 
individuální ocenění od trenérů a  vedoucích 
zúčastněných družstev:

nejlepší obránce turnaje Matěj Hranický,

nejlepší útočník turnaje Vojtěch Klečka, který 
byl s 39 brankami třetí nejlepší střelec.

Starší žačky obsadily v oblastním přeboru 
5. místo.

V nové sezóně bychom si přáli, aby hráči, 
hráčky, trenéři i  fanoušci měli radost ze hry 
i dobrých výsledků a my bychom rádi v oddíle 
přivítali ty, kteří by měli zájem a chuť vycho-
vávat novou generaci národních házenkářů.

Na podzim přijďte povzbudit.

Rostislav Horkel st.

1. Řevnice 120: 88 9b 
Stará Ves  
– Řevnice 16:16

2. Přeštice 125: 91 8b - Přeštice 14:24
3. Stará Ves 97: 80 7b - Dobruška 17:26
4. Jihlava 79:116 4b - Jihlava 25:10
5. Žatec 82:102 2b - Žatec 18:14
6. Krčín 92:118 0b - Krčín 24:16

p. Moric Pavelka roč. 1942

p. Věra Mrkvicová roč. 1982

p. Bohumil Velart roč. 1947

p. Anežka Galásková roč. 1927

p. Jana Chvostková roč. 1947

p. Marie Šrámková roč. 1938

Opustili nás spoluobčané …

Oznámení

VÝSTAVA DOBOVÝCH kOčÁRků 
Výstava dobových kočárků paní Ivánkové, 

nacházející se v 1. patře zámku, je prodloužena až do 2. 10.  
Po tomto datu je možné výstavu navštívit 

jen po telefonické domluvě na tel. čísle 558 669 201.

Věnujte jim tichou vzpomínku.

Bronislava Pavlosková,  
matrikářka
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ZO ČSCH STARÁ Ves nad Ondřejnicí
pořádá

Místní výstavu
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU 7. 10. 2022 14.00 - 18.00

8. 10. 2022        8.00 - 17.00
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
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www.dogbarf.cz

Máme otevřeno:
Po – Pá: 09.00 – 18.00, So: 08.00 – 12.00, Ne: Zavřeno

Na adrese:
Přívozská 134/6, 702 00 Ostrava

ZDRAVÉ

KRMIVO

PRO PSY

PSI BY NAKUPOVALI
V DOGBARF
Široká nabídka B.A.R.F. 
stravy a kompletů
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Kocourek Josef
vám nabízí:

▪ čištěni ́koberců ▪

▪ sedacićh souprav ▪

▪ autosedaček ▪

▪ půjčováni ́stroje Kärcher ▪

▪ mytí oken ▪

mobil: 606 363 300
 731 490 561
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Zelený
internet

nordictelecom.cz

Nordic Wi-Fi 20
395 Kč/měs.

Nordic Optika 100
od 595 Kč/měs.

Nordic Plus 1Gb/s
od 895 Kč/měs.

Snižujeme ceny internetu natrvalo

od  295 Kč

od  495 Kč

245 Kč

Nyní k internetu
Nordic TV HD na 3 měsíce ZDARMA
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O pohár obce 

koncerty

Koncert skupiny Zhaslo v pecu v Košatce Koncert lovecké hudby na zámku 
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Aktuální kulturní a společenské dění  
ve Staré Vsi a košatce

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

datum akce místo pořadatel

1.10. 60 let zahrádkářů ve Staré Vsi Dům zahrádkářů ZO ČZS

1.10. Stará Ves plná chutí školka Mraveniště Lesní mateřská 
školka Mraveniště

1.10.-2.10. Výstava Kočárky, 
panenky,paraplíčka zámek kulturní komise

1.10.-2.10. Výstava Hana Kumalová – Obrazy zámek kulturní komise

5.10. Beseda – Naši ptačí sousedé hasičárna SPOPVES

7.10.-8.10. Výstava drobného zvířectva monoblok ZO ČSCH

21.10. Cestovatelská beseda – Mexiko hala TJ malý sál kulturní komise

22.10. Vítání občánků zámek sbor pro obč. zál.

29.10.-30.10. Výstava ovoce a zeleniny Dům zahrádkářů ZO ČZS

5.11. Kondorský koloběh klubovna Kondora Kondor

5.11. a 6.11. Cyklokrosové závody areál TJ ACK Stará Ves

9.11. Martinská zábava hasičárna SPOPVES

12.11. Podzimní slavnost hala TJ LSPT Ondřejnica

25.11. Rozsvícení vánočního stromu zámek a okolí kulturní komise

7.12. Mikulášská nadílka hasičská zbrojnice SPOPVES

15.12. Vánoční koncert ZŠ a MŠ kostel sv. Jana Křtitele ZŠ a MŠ Stará Ves

28.12. Silvestr hasičárna SPOPVES


