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Slovo starosty

Vážení a milí,
prosinec se blíží ke konci 

a to znamená, že přicházejí nej-
krásnější svátky v roce. Za pár 
dní usedneme k prostřenému 
vánočnímu stolu, kde nás čeká 
cukroví a ten nejlepší brambo-
rový salát, na který se všichni 
těšíme.

Rok 2022 byl pro spoustu 
z nás ve znamení velkých změn. Změny s sebou 
nesou vždy patřičnou dávku nejistoty, ale jsou 
také něčím, co nás neustále posouvá vpřed. Je 
tedy dobré dívat se do budoucna na to, co nás 
čeká, s optimismem.

Nenechme se vykolejit strachem a nervozi-
tou z neznámého. Nenechme se ani ovlivňovat 
názory a předsudky jiných. Využijme síly  
vánoční doby k oprášení všeho, co nás dělá lid-
mi. Zdravý rozum, ohleduplnost i lidskou sluš-
nost budeme potřebovat i v příštím náročném 
roce. Tyto vlastnosti zázrakem o Vánocích  
nezískáme, vánoční čas nám k nim ale může 
ukázat cestu.

Při této příležitosti proto dovolte, abych se 
vám v pár řádcích představil.

Narodil jsem se v roce 1991 v Ostravě-Vít-
kovicích, kde tehdy pracovala jako porodní 
asistentka moje babička Milada Sedlářová, kte-
rou určitě starší ročníky budou pamatovat. Celý 
život jsem prožil v Košatce a Staré Vsi, kde jsem 
v roce 1997 nastoupil na základní školu v nové 
budově.

Dále jsem absolvoval osmileté gymnázium 
v Ostravě-Hrabůvce a Ostravskou univerzitu, 

kde jsem dokončil baka-
lářský titul v lingvistice a pře- 
kladatelství.

Po škole jsem se chvíli  
věnoval překladatelství, nic-
méně jsem zjistil, že tato práce 
mě nenaplňuje. Když přišla 
nabídka vyzkoušet si práci 
v kuchyni, neváhal jsem a při-
jal ji. Za několik let jsem si 

prošel mnoho provozů, které mě toho hodně 
naučily.

Už od mala mě rodiče posílali na dětské 
tábory. Nejprve to byl tábor, který pořádalo již 
zaniklé košatecké sdružení Racek, následně 
Kondor a v dospělosti jsem se podílel na chodu 
táboru Ondřejnica. Na všechna ta období vzpo-
mínám velice rád a z každého z nich mi zůstalo 
mnoho přátel.

Tyto zážitky a lidé ve Staré Vsi a okolí mě 
ovlivňovaly a formovaly. Jako člověka, kterým 
jsem dnes. O dění v obci jsem se vždy zajímal 
a nebylo mi lhostejné.

K funkci starosty přistupuji s největší poko-
rou, respektem a chutí do práce. Je mi ctí zastu-
povat naši skvělou obec po následující 4 roky.

Chtěl bych vás poprosit, ať alespoň na chvíli 
zapomenete na práci a stres kolem vás a myslíte 
více na lidi kolem sebe bez ohledu na to, jaký 
na ně máte názor.

Vážení a milí, přeji vám i vašim blízkým 
pohodové prožití Vánoc. Ať se Vám splní všech-
na vaše přání a v neposlední řadě vše nejlepší 
do nového roku 2023. 

Bc. Ondřej Sedlář, starosta obce 

Slovo 1. místostarosty

Vážení spoluobčané,
vítám Vás na stránkách našeho obecního 

zpravodaje. Tento rok se událo množství změn 
na různých úrovních, od těch celosvětových až 

po ty komunální. Na další čtyři roky nás, občany 
Staré Vsi a Košatky, nejvíce ovlivní změna na 
komunální úrovni. Po 24 letech máme nového 
starostu, velkých změn se dočkala rada obce, celé 
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zastupitelstvo se výrazně proměnilo a na chodu 
obce se podílejí lidé napříč generacemi. Jsem rád, 
že se do komunální politiky chtějí zapojit jak ti 
starší a zkušenější, tak i mladší občané.

V září tohoto roku proběhly v naší obci, tak 
jako v celé republice, komunální volby, aby  
záhy započala volební vyjednávání. Tak jak 
nebyl do poslední chvíle jasný volební výsledek, 
výsledné rozložení bylo ujednáno až několik 
dní před ustavujícím zastupitelstvem.

Základem jednání byl dialog se všemi usku-
peními, která získala své zastupitele do nového 
zastupitelstva obce. S nikým jsme dopředu spo-
lupráci neodmítali, jednání probíhala několik 
týdnů a nebyla vůbec jednoduchá. K dispozici 
byly různé varianty. Uskupení Ing. Dvořáka jsme 
dokonce nabízeli místo uvolněného starosty s naší 
převahou v radě. Na této variantě jsme se nakonec 
nedomluvili. Na finálním uspořádání rady obce 
a obsazení míst starosty a místostarostů jsme se 
v závěru dohodli s uskupením Společně.

Starostou obce byl zvolen Ondřej Sedlář, 
1. místostarostou Michal Janošek a 2. místosta-
rostou Otakar Mlčoch. Dostal jsem několik 
dotazů, proč jsem já sám nepřijal funkci staros-
ty. Situace se neustále mění, jak u mého stá- 
vajícího zaměstnavatele, tak v osobní rovině, 
a v této chvíli jsem se rozhodl, že mohu obci 
nejlépe prospět jako místostarosta obce. Se sta-
rostou a druhým místostarostou pracujeme 
jako tým, zásadní věci řešíme společně, navíc 
ve spojení s  univerzitou, na které pracuji, se 
otevírá perspektivní spolupráce na tématech 
blízkých obci jako urbanismus, implementace 
chytrých technologií atd. Od dvou místostaros-
tů, kteří si rozdělili úvazek původního mís-
tostarosty napůl, očekáváme větší flexibilitu 
a zastupitelnost.

Starostou, místostarosty a radou obce však 
možnosti zapojení do dění v obci nekončí. Další 
zastupitelé se podílejí na chodu obce prací 
v kontrolních výborech obce a komisích obce. 
Zastupitelstvo a jeho zastupitelé mají nejvyšší 
pravomoce v řízení obce a tyto jsou pro všechny 
zastupitele stejné bez rozdílu.

Cílem tohoto příspěvku bylo stručně infor-
movat o současném stavu, podrobnější popis 
by přesahoval zaměření tohoto periodika. Po-
kud byste měli zájem o další debatu, rádi se 
s vámi setkáme a můžeme si popovídat o ja-
kémkoliv tématu, nejen o průběhu povolebních 
jednání, ale i dalších věcech, které Vás zajímají 
a trápí.

Jedním z mých hlavních cílů bylo dát do-
hromady kvalitní kandidátku lidí různých zá-
jmů, zkušeností a názorů s perspektivou pro-
sadit konstruktivní názory a nápady.

Děkujeme za Vaši podporu, uvědomujeme 
si, že nelze vyhovět všem a ve všem. Za svým 
rozhodnutím si stojíme, a ač by to tak mohlo 
vypadat, nebylo vůbec jednoduché k němu do-
jít. Věřím, že se v následujících letech budeme 
společně podílet na práci pro naši obec a děkuji 
všem členům zastupitelstva, že mají zájem pro 
obec pracovat.

RNDr. Michal Janošek, Ph.D.,  
místostarosta obce

JAK FUNGUJE OBEC

Nejvyšším orgánem s největšími 
pravomocemi je zastupitelstvo. To 
může rozhodovat o nejširší paletě věcí, 
může žádat vysvětlení od rady či sta-
rosty, případně zrušit usnesení svá 
vlastní nebo i rady obce. Rada obce je 
operativnější orgán, jelikož se schází 
několikrát do měsíce a řeší urgentnější 
záležitosti. Starosta, potažmo místosta-
rostové, se zabývají nejběžnějšími čin-
nostmi obce. Řeší sice nejvíce věcí a jsou 
nejblíže jednáním s občany, ale mají  
tu nejmenší pravomoc. Jako zpětná 
kontrola jsou zde zákony zřízeny dva 
výbory, a to kontrolní výbor, kontro- 
lující zejména plnění usnesení rady 
a zastupitelstva, a finanční výbor, kon-
trolující zejména hospodaření obce.
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Ustavující zastupitelstvo

Zastupitelé na období 2022–2026
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Z agendy 2. místostarosty

Kromě běžné činnosti, jako je řešení řádění 
vandalů na ulici Zámecká, kde následkem toho 
došlo k rozbití oken na poště, v lékárně a výplní 
autobusové zastávky (musím zde vyzdvihnout 
práci zaměstnanců úřadu, kteří neváhali a ve 
svém volnu objekt pošty a lékárny provizorně 
zabezpečili), řešení provozních problémů s au-
toparkem obce, výpomoci s akcemi, jako je 
rozsvěcení vánočních stromů (jen pro doplnění, 
máme v obci stromy tři), zodpovídání a řešení 
podnětů vás – občanů, již všichni pracujeme  
na úkolech ve střednědobém a dlouhodobém 
výhledu. Od konkrétních činů až po projekty 
ve stadiu vize.

Z těch konkrétních bych rád jmenoval  
řešení nevyhovující kotelny staroveské so- 
kolovny a kotelny na zámku. V obou přípa- 
dech se jedná o zastaralá zařízení s mizernou 
účinností a s ohledem na to vše je i servis velmi 
komplikovaný. V současnosti zpracováváme 
propočty návratnosti případné výměny tech-
nologií tak, aby tato případná investice byla 
odůvodněná.

Když píši o sokolovně ve Staré Vsi – jsem 
moc rád za schůzku s výborem TJ Sokol Stará 
Ves n. O., kde jsme se dotkli mnoha témat 
ohledně fungování Sokolstva ve Staré Vsi, což 
obci pomáhá v určení priorit při stanovení bu-
doucích cílů. Názory všech členů výboru Sokolu 
na provoz, bolesti a případnou rekonstrukci 
hřiště a sokolovny jsou velmi podnětné a je jas-
né, že jednou schůzkou to neskončilo!

Z toho, co teď v rámci sokolovny běží – 
v současnosti byl obci předán projekt na nové 
osvětlení a informační tabuli na hřišti, v plánu 
je obhlídka sokolovny odbornou firmou za úče-
lem výměny hlavního osvětlení sokolovny.

V řešení je výměna veřejného osvětlení ve 
Staré Vsi za nové světelné zdroje na bázi LED 
technologií, které vedou ke značné úspoře na 
energiích a omezení neblahých vlivů na životní 
prostředí.

Schůzka se Sokoly ze Staré Vsi samosebou 
nebyla jedinou schůzkou se zástupci jiných 
spolků. Jedna taková proběhla v Košatce za 
účasti zástupců hasičů, Sokolů z Košatky, my-
slivců a jednotlivých občanů Košatky. Kromě 
řešení provozu Kulturního domu v Košatce 
a jeho nové kuchyně jsme projednávali zamýš-
lené obnovení osadního výboru. Kolektivně 
jsme došli k názoru, že osadního výboru není 
třeba, že obdobné schůzky s občany a zástupci 
spolků se všem přítomným zamlouvaly daleko 
více. Pracuji tedy na stanovení formy takových 
setkání, abychom tato setkání uvedli v život 
ihned po začátku nového roku 2023. Za tuto 
schůzku všem zúčastněným moc děkuji! Byť 
byla pracovní, byla velmi příjemná plná inspi-
rací k práci budoucí.

Ne jenom radosti nás v Košatce potkávají. 
Velkým problémem se začíná jevit košatecký 
bytový dům s knihovnou, kde se intenzivně  
šíří plíseň a vlhkost celou stavební konstrukcí. 
V současnosti realizujeme přestěhování jedné 
rodiny do náhradních prostor. Poté v uvolně-
ném bytě provede odborná firma stavební prů-
zkum a dle jeho výsledků budeme postupovat 
v nápravě. Obávám se však, že nás čeká gene-
rální oprava budovy.

Po návštěvě školy ve Staré Vsi je jasné, že 
nás čeká rekonstrukce školní jídelny. Ale to 
jsem předběhl celý průběh návštěvy, během 
které nás provedla paní ředitelka celou školou 
včetně přilehlých prostor. Zejména u nově vy-
budovaného hřiště se objevila myšlenka na jeho 
umělé osvětlení a jeho využití v odpoledních 
a  večerních hodinách nejen žáky naší školy. 
Paní ředitelka nám sdělila veškeré problémy, 
které na škole jsou. Naštěstí je jich výrazně 
méně než věcí pozitivních. A šlo i o nápady do 
budoucnosti, zejména v rozšíření vzdělávání 
v oblasti nových technologií.

Se školou se mi vždy spojuje knihovna. Tu 
staroveskou čeká stěhování do zámku, na čemž 
nyní pracujeme. Ta košatecká má problém 
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s místností, kde sídlí. O tom jsem však již psal 
dříve. Nyní těžko říci, zda nečeká stěhování 
i košateckou knihovnu.

Po těchto konkrétních záležitostech přejdu 
k zmiňovaným vizím. Zjišťujeme možnosti  
pro částečnou energetickou soběstačnost obce. 
Pokračujeme v úvahách, jak naložit s budo- 
vou vojenského monobloku, kde směřujeme 
k širší debatě s občany obce. V rámci menších 
oprav sokolovny přichází úvaha o celkové 

rekonstrukci sokolovny. Po opravě hlavních 
průtahů obcí se chceme zaměřit na opravu 
všech vedlejších cest. A určitě přijdou i další 
projekty.

Práce je hodně, ale určitě mi dáte zapravdu, 
že raději více práce, než práce žádná!

S přáním poklidného adventu a požehna-
ných vánočních svátků

Otakar Mlčoch, místostarosta obce

Ohlédnutí, bilancování…

V kalendáři máme polovinu prosince, čas 
adventu, který je podle zvyklostí časem pří-
prav Vánoc, ale také časem bilancování, hod-
nocení. V následujících řádcích bych se rád 
ohlédl za bezmála čtvrtstoletím, které jsem 
strávil – kromě školních a rodinných povin-
ností – i službou ve prospěch naší vesnice jako 
člen Rady obce, předseda kontrolního výboru, 
člen kulturní komise, redaktor Staroveského 
zpravodaje a v posledních 10 letech jako místo- 
starosta.

Čím začít? Vezmu to hned zkraje, nástu-
pem, pro někoho dávno zapomenutým (nebo 
nepoznaným) pravěkem naší vesnice. 

Komunální volby roku 1998 se nesly ve zna-
mení chystané změny ve vedení obce. Starosta 
pan Václav Sedláček se chystal na zasloužený 
odpočinek a ve vzduchu visela otázka – kdo 
bude jeho nástupcem? Nově založené Sdružení 
nezávislých kandidátů získalo hned napoprvé 
6 mandátů v obecním zastupitelstvu s 39,57 % 
hlasů všech voličů a starostou se tak stal Ing. 
Dalibor Dvořák. K ruce měl zkušeného prů-
vodce a znalce místních poměrů, místostarostu 
Jaroslava Máchu. 

Dvacet čtyři let, to už je hezky dlouhá doba. 
Mnozí dnešní voliči ještě nebyli na světě, stovky 
lidí se přistěhovaly či přiženily z blízkého 
i  vzdálenějšího okolí, nemohou tedy mít 

srovnání mezi rokem 2022 a 1998. Proto si do-
volím krátký pohled do minulosti.

Pamětníci mi potvrdí, že vytápění domků 
zajišťovalo spalování fosilních paliv – v lepším 
případě koksu, většinou ovšem kalů, lidově 
zvaných šlam. Pan Venclík vyklopil nějakých 
100 metráků topiva, no a při jeho sklízení se 
majitel domku zahřál poprvé, naštěstí ne na-
posledy. Teprve plošná plynofikace, zorganizo-
vaná starostou Sedláčkem, přinesla výrazné 
zlepšení ovzduší, v zimě se konečně dalo dýchat. 
V obci neexistovaly chodníky, interiéry i exte-
riér zámku byly (zvláště po vystěhování 1. stup-
ně základní školy do nové budovy v roce 1997) 
v neutěšeném stavu, zámku vévodila „provi-
zorní“ stanová stříška z roku 1946, fungovalo 
hřiště TJ Sokol s asfaltovým povrchem, neexis-
tovala (kromě „školkového“) dětská hřiště, 
knihovna se potácela mezi přízemím zámku 
a ulicí D. Růži, starosta úřadoval v archaických 
prostorách budovy vedle hasičárny, do Košatky 
krkolomně vjížděly autobusy po stařičkém 
mostě a tamnímu sportu sloužil travnato-škvá-
rový plácek mezi chátrající budovou restaurace 
Odra a ostudnými „šatnami“ s klubovnou od-
dílu Rackové… Bylo tedy co zlepšovat.

Střihem se ocitáme v roce 2022. Co se za 
více než dvě desetiletí změnilo? Tady to už bude 
většině dnešních občanů bližší, i tak nebude na 
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škodu alespoň něco připomenout a pojmenovat 
změny se zaokrouhlenými náklady. Máme za 
sebou 2 etapy budování kanalizace (2 x 100 mi-
lionů korun), několik fází rekonstrukce zámku 
od sklepa až po věž (jen ta poslední, generální 
oprava, asi 40 milionů korun), 2 fáze rekon-
strukce školní budovy (5 + 35 milionů), vybu-
dování školního hřiště (5 milionů) a moderní 
jazykové učebny (4,5 milionu), realizaci proti-
povodňových opatření řeky Ondřejnice (kolem 
5 milionů), stabilizaci svahu s hrozbou sesuvu 
půdy na Zákostelí (4 miliony), ozelenění obce 
se zkulturněním několika lokalit, vybudováním 
turistických odpočívek a informačního systému 
(2 miliony), výstavbu moderního sběrného dvo-
ra (18 milionů), odbahnění a rekonstrukci Vaň-
kova rybníka (2 miliony). Stranou nezůstala ani 
Košatka, kde proběhla výstavba chodníku 
(9 milionů), vybudování hřiště s umělým povr-
chem včetně rekonstrukce zázemí, nákladná 
oprava kulturního domu, aktuálně stavební 
úpravy a instalace nového vybavení kuchyně 
KD Odra. V celé obci jsme všichni ocenili bu-
dování a úpravy kilometrů místních komuni-
kací, cyklostezek, mostů i chodníků. 

Stranou pozornosti nezůstaly ani spolky 
a podpora kultury, samostatnou kapitolou pak 
zůstává rozvoj spolupráce s partnerskými obce-
mi – slovenskou Rakovou a polskou Lipowou. 
Na partnerské (kdysi ještě družební) vztahy 
staroveských a rakovských zahrádkářů navázala 
spolupráce škol, obcí (v r. 2003 byla podepsána 
dohoda mezi starosty Dvořákem a Brošem), 
chovatelů, hasičů, rybářů. V r. 2009 následoval 
podpis partnerské dohody s Lipowou. Poté se 
uskutečnila dlouhá řada společných projektů, 
při nichž například staroveští žáci mohli poznat 
krásy sousedního Polska, například úžasný sol-
ný důl Wieliczka, a rakovské děti třeba kouzelné 
Janáčkovy Hukvaldy. Pevnou součástí společen-
ského vyžití našich občanů se staly Staroveské 
obecní slavnosti s Jizdou kole obila, koncerty, 
besedy, Renesanční dny, Dny dětí a mohl bych 
pokračovat ještě hodně dlouho.

Není toho na obec se současným ročním 
rozpočtem kolem 40 milionů korun zrovna málo 
– co říkáte? Asi si kladete otázku, proč to všechno 
píšu. Důvody jsou dva: jak napovídá už titulek, 
tak je to uzavření jedné kapitoly mého života, 
jednak také připomenutí, jakou proměnou prošla 
obec za uplynulá dvě desetiletí. 

A vlastně je ještě třetí důvod, který má svoje 
kořeny v minulosti ne zrovna dávné. 

Všechno jednou končí a něco začíná, také 
se říká, že nikdo není nenahraditelný. V mém 
případě přišel zlom v podobě vážných zdravot-
ních problémů, které mě donutily rezignovat 
na znovu získaný post zastupitele. Těm, kdo mi 
dali v zářijových komunálních volbách svůj 
hlas, chci poděkovat za podporu a zároveň se 
omluvit, že není momentálně možné pokračo-
vat v tak psychicky náročné práci, jakou je práce 
pro obec.

Mnozí z vás byli osobně přítomni volební 
schůzi Zastupitelstva obce, kde si zastupitelé 
v zaplněném sále hasičárny vybírali vedení obce 
na další období. Východiskem byly (či měly  
být) výsledky zářijových komunálních voleb 
s podílem stran 15členného zastupitelstva v po-
měru 6-6-3. Ambicemi na znovuzvolení se ne-
tajil dosavadní starosta Ing. Dvořák, který se 
stal absolutním vítězem voleb s 567 hlasy 
a  s  podporou bezmála 41 % voličů. Pro mě  
(a jsem přesvědčen, že zaskočených diváků bylo 
v sále podstatně více) bylo překvapením, že ne-
jenom se nestal opět starostou, ale dokonce ani 
členem Rady obce a zůstal řadovým zastupite-
lem, stejně jako jeho dalších 5 kolegů. V hlaso-
vání se opakovala magická čísla – 9:6, 6:9. A to 
je pro mě – s ohledem na exstarostův lví podíl 
na všech změnách obce a dosaženou vysokou 
prestiž na obecní i oblastní úrovni – největším 
překvapením i zklamáním. 

Mgr. Jaromír Chvostek
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Zpravodajství z obce

Místní samospráva
Starosta obce: Bc. Ondřej Sedlář
1. místostarosta: RNDr. Michal Janošek, Ph.D.
2. místostarosta: Otakar Mlčoch
Rada obce
Bc. Ondřej Sedlář, RNDr. Michal Janošek, Ph.D., 
Otakar Mlčoch, Ing. Jan Menšík, Favel Folta
Zastupitelstvo obce
Mgr. Jana Boháčová, Ing. Dalibor Dvořák, 
Ing. Radislav Folta, Pavel Folta, Mgr. Pavla Hra-
nická, Mgr. Kamila Chvostková, Ing. Marcel 
Janošec, RNDr. Michal Janošek, Ph.D., Ing. Yvona 
Korpasová, Ing. Jan Menšík, Otakar Mlčoch, 
Bc. Ondřej Sedlář, Tereza Sýkorová, Bc. Adam 
Šeděnka, Daniel Venclík

Osadní výbor pro část obce Nový Svět 
a V Zahradách
předseda: Ing. Pavel Rokyta
členové: Vladimír Šindelka, Bc. Ilona Galiová

Výbory a komise obce
KONTROLNÍ VÝBOR
předseda: Mgr. Kamila Chvostková
členové: Mgr. Jana Boháčová, Ing. Marcel Ja- 
nošec

FINANČNÍ VÝBOR
předseda: Ing. Yvona Korpasová
členové: Ing. Dalibor Dvořák, Bc. Adam Šeděnka

KOMISE STAVEBNÍ
předseda: Ing. Jan Menšík
členové: Ing. Michal Nykel, Ing. Radislav Folta, 
Bc. Adam Šeděnka, Ing. David Kříž, Ing. Dušan 
Novobilský, Bc. Michaela Janošková, DiS., 
Jaroslav Dorotík, Tomáš Daněk.

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
předseda: Pavel Folta
členové: Ing. Dagmar Jančáková, Kateřina 
Polášková, DiS., Mgr. Vladimír Pavlosek, 
Renata Pudová, Ing. Ivo Trybulovský, Ing. Eva 
Kauzlaričová, Jaroslav Dorotík.

KOMISE KULTURNÍ
předseda: Mgr. Pavla Hranická
členové: Marcela Tylečková, Mgr. Věra Závidčá-
ková, Mgr. David Ulrich, Adam Pavlík, Mgr. Mar-
kéta Zachová, Martina Palagyiová, RNDr. Michal 
Janošek, Ph.D., Michaela Daňková.

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
předseda: Mgr. Jana Boháčová
členové: Karla Lyčková, Mgr. Jaroslava Hrabov-
ská, PharmDr. Dana Ryšavíková, Jarmila Ze- 
zulková, Bronislava Pavlosková, Marie Sošková, 
Mgr. Radomíra Čechová, Ing. Miroslav Nykel, 
Jiřina Dvorská, Ing. Zlatuše Paličková, Michaela 
Vodvářková, Dagmar Galásková.

Usnesení zastupitelstva a rady obce

   RO schvaluje cenovou nabídku „Technicko-
-ekonomická studie nakládání s odpadními 
vodami, v k.ú. Košatka nad Odrou“, kterou 
předložila firma KONEKO, spol. s r.o..

   RO schvaluje cenovou nabídku na „Zpra-
cování a vytvoření podkladů, technických 
materiálů a dokumentace pro výběrové 
řízení na obnovu VO v obci Stará Ves nad 
Ondřejnicí – EFEKT 2022“.

   RO svěřuje výkon nevyhrazené (zbytkové) 
pravomoci Rady obce Stará Ves nad Ond-
řejnicí zcela starostovi obce.

   RO pověřuje členy Zastupitelstva obce  
Mgr. Janu Boháčovou, Ing. Dalibora Dvo-
řáka, p. Pavla Foltu a Ing. Jana Menšíka  
k přijímání projevu vůle, že snoubenci spolu 
vstupují do manželství v obvodu matričního 
úřadu obce Stará Ves nad Ondřejnicí.
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   RO stanovuje, aby členové Zastupitelstva 
obce Stará Ves nad Ondřejnicí Mgr. Jana 
Boháčová, Ing. Dalibor Dvořák, Pavel Folta 
a Ing. Jan Menšík užívali při občanských 
obřadech v obvodu matričního úřadu obce 
Stará Ves nad Ondřejnicí závěsný odznak 
se státním znakem České republiky.

   RO Stará Ves nad Ondřejnicí schvaluje 
aktualizovaný ceník poplatků a služeb  
s platností od 21. 11. 2022.

   RO schvaluje vytvoření další pracovní 
pozice úředníka s předpokládaným nástu-
pem v březnu 2023.

   RO schvaluje s účinností od 1. 1. 2023 cenu 
stočného ve výši 46,40 Kč/m3 bez DPH 
(51,04 Kč/m3 s DPH).

   ZO schvaluje zaplacení mimořádné splátky 
úvěru na financování investičních akcí ve 
Staré Vsi nad Ondřejnicí – snížení ener- 
getické náročnosti a rekonstrukce kotelny 
ZŠ, Sběrný dvůr Stará Ves nad Ondřejnicí, 
Chodníky Košatka nad Odrou ve výši 
10.000.000 Kč.

   ZO schvaluje Pravidla rozpočtového pro-
vizoria obce Stará Ves nad Ondřejnicí na  
I. čtvrtletí roku 2023.

   ZO schvaluje Střednědobý výhled obce Stará 
Ves nad Ondřejnicí na období 2024–2025.

   ZO určuje Bc. Adama Šeděnku jako urče-
ného zastupitele pro pořizování územně 
plánovací dokumentace a jejich změn.

   ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce 
Stará Ves nad Ondřejnicí, o místním po- 
platku za užívání veřejného prostranství  
s účinností od 1. 1. 2023.

   ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce 
Stará Ves nad Ondřejnicí, kterou se zrušuje 
obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o sta-
novení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se sta-
vebním odpadem na území obce Stará Ves 
nad Ondřejnicí s účinností od 1. 1. 2023.

   ZO schvaluje část žádosti Zámecké restau-
race o prominutí plateb za nájemné provo-
zovny na ul. Zámecká čp. 1, na 3 měsíce 
(leden, únor, březen).

Veškerá usnesení naleznete na stránkách 
obce, nově také v aplikaci UZOb (https://uzob.
cz/obce/info/167).

Výběrová řízení

V horizontu tohoto volebního období 
odchází velká část stávajících zaměstnanců do 
důchodu. Z toho důvodu budeme postupně 
vypisovat výběrová řízení na tyto pozice tak,  
aby popis pracovních činností vyhovoval sou-
časným potřebám obce a aby byl zajištěn chod 
úřadu a předání zkušeností mezi zaměstnanci.

Úřední hodiny

Prosíme občany o respektování úřed-
ních hodin úřadu. Je to z důvodu, aby bylo 
možné efektivně dokončit agendu, na kte- 
rou není prostor během úředních hodin. 
Mimo úřední hodiny je obecní úřad uza-
vřen, v případě urgentních požadavků je 
možné využít telefonický kontakt nebo elek- 
tronickou komunikaci (např. e-mail nebo 
datová schránka).

Po      7:30–11:30   12:15–17:00
Út      7:30–11:30
St       7:30–11:30   12:15–17:00
Čt      7:30–11:30
Pá      7:30–11:30

RNDr. Michal Janošek, Ph.D.

Zastupitelstvo 
 a rada obce online (UZOb)
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Staroveská kultura

Milí spoluobčané, 

ráda bych Vás touto cestou seznámila s ak-
cemi připravovanými kulturní komisí, která od 
října letošního roku pracuje v mírně obměně-
ném složení: Michaela Daňková, Pavla Hranic-
ká, Michal Janošek, Martina Palagyiová, Adam 
Pavlík, Marcela Tylečková, David Ulrich, Mar-
kéta Zachová a Věra Zavidčáková. V nastáva-
jícím roce se pokusíme pro Vás připravit lákavé 
akce, tradiční, a třeba i nové. Rádi bychom si 
zachovali přízeň dosavadních návštěvníků, ale 
také upoutali zájem dalších příznivců. Nejlepší 
odměnou pro nás totiž bude bohatá účast spo-
kojených spoluobčanů. 

A co již proběhlo na podzim? 
V pátek 21. října se uskutečnila v malém sále 

místní Sokolovny cestovatelská beseda o Mexiku 
vedená paní Valérií Volnou, která v této vzdálené 
zemi strávila se svým manželem a dvěma malý-
mi dětmi dva měsíce. Díky jejímu poutavému 
vyprávění a mnoha fotografiím jsme se na chvíli 
ocitli na zcela jiném kontinentu.

V pátek 25. listopadu proběhla už tradič- 
ní akce Rozsvícení vánočního stromu. Od  
16:00 hodin se návštěvníkům otevřelo nádvoří 
zámku s připraveným vánočním jarmarkem, 
kde jsme mohli obdivovat zručnost našich dětí 
z mateřské i základní školy, tvořivost spoluob-
čanů, ale i prodejců z blízkého okolí. Poté pro-
gram pokračoval na připraveném podiu 
před zámkem. Po příchodu světelného 
průvodu z kostela a přivítání občanů 
panem starostou Ondřejem Sedlářem 
a panem jáhnem Jiřím Pilnáčkem vy-
stoupily děti z mateřské školky z oddě-
lení Sluníček a skupina koledníků ze 
souboru Ondřejnica. Po společném 
rozsvícení stromu nám příjemnou at-
mosféru na závěr večera podpořila sku-
pina Acustrio Václava Fajfra. Celý večer 
jsme mohli ochutnávat dobroty při- 
pravené místními zahrádkáři a členy 

skupiny Kondor. Účast byla po loňské pauze 
opravdu veliká. 

A na co Vás v příštích měsících srdečně 
zveme? 

Už 6. ledna 2023 Vás rádi přivítáme opět 
v našem zámku na Novoročním koncertě, kde 
vystoupí Classic kvartet – členové Janáčkovy 
filharmonie Ostrava a zahrají skladby oblíbe-
ných autorů klasické i moderní hudby, napří-
klad W. A. Mozarta, G. F. Händela, J. S. Bacha, 
ale také taneční melodie skupin Beatles, Queen 
a dalších. 

Samozřejmě se na jaře rádi prostřednictvím 
další cestovatelské besedy společně s Vámi vy-
dáme za poznáním do zcela jiných krajin. Vý-
stava historických kočárků, doplněná o nové 
exponáty, bude opět přístupná o sobotách,  
nedělích a svátcích a 27. května okolí našeho 
zámku opět ožije Obecními slavnostmi a Jizdou 
kole obila. 

Pokud si nechcete nechat žádnou akci ujít, 
sledujte kalendář kulturních akcí na stránkách 
obce, odkaz na kalendář naleznete také na po-
slední straně zpravodaje.

Těšíme se na Vás a přejeme krásné a poklid-
né Vánoce. 

Za kulturní komisi 

Mgr. Pavla Hranická
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Vážení občané, níže Vám předkládáme vy-
brané stavební projekty, kterými se aktuálně 
zabývá stavební komise:

Proběhlé stavby (již dokončené)
   Most přes Lubinu v Košatce – investor 

Moravskoslezský kraj
   Rekonstrukce stávajících vodních nádrží 

– investor obec (Vaňkův rybník)
   Sběrný dvůr Stará Ves n. O. – investor obec

Probíhající stavby (ve výstavbě)
   Realizace SZ Košatka n. O. + polní cesta C5 

(1.část) propustek P25, příkop O6 – investor 
Státní pozemkový úřad 

   Napojování soukromých částí kanalizač-
ních přípojek – II. etapa – investor vlastníci 
jednotlivých nemovitostí

Připravované stavby (většina již se staveb-
ním povolením, výběr realizátora)

   Zlepšení odtokových poměrů v obci Stará 
Ves n. Ondřejnicí – Horní konec

   DVT Kulišovka – Stará Ves n. Ondřejnicí 
(úsek DVT na pozemku p. Pěkníkové) – je 
vydané SP – investor obec

   Mlýnský náhon, Důlek – vydáno sdělení 
k ohlášení udržovacích prací – investor obec

   Rekonstrukce propustku ul. K Mostu Stará 
Ves n.Ondřejnicí – investor obec, předpo-
klad vydání SP 2023

Probíhající projekty (příprava podkladů 
pro územní a stavební řízení)

   Cyklostezka Stará Ves – Košatka (etapa  
od ul. Petřvaldská k napojení na stávající  

Nový a starý most přes Lubinu, autor: Arnošt Svoboda

Stavební komise



www.staraves.cz

13

Pole neválečné, pole stavební

Kdo bydlíte v Košatce, nebo jí projíždíte, 
dáte mi za pravdu, že zdejší situace připomíná 
více průjezd stavbou než průjezd vesnicí. Ko-
šatku potkalo několik velkých staveb v jeden 
čas, což přináší nejednu komplikaci, ale zase 
bude téměř vše opraveno během jediného roku. 
Dovolte mi informovat vás o postupu prací na 
jednotlivých stavbách.

Lubinský most
V pátek 2. 12. bylo zahájeno předání stavby, 

což by mohlo naznačovat, že je stavba u konce. 
Avšak není tomu tak zcela. Tímto dnem začalo 
období předávání, které má určité trvání, bě-
hem něhož se řeší nejen nedostatky stavby, ale 
i dodělávky a vícepráce. Nicméně v současnosti 
je již most průjezdný a občasná omezení jsou 
zapříčiněna těmito pracemi. V posledních 
dnech finišují terénní práce v okolí mostu, jako 
je zpevňování břehů, úpravy odvodu dešťových 
vod, či dlažba v okolí mostu. Byla reinstalová- 
na Boží muka, která jsou téměř na stejném mís- 
tě jako před stavbou mostu, nicméně tím, že 
trasa nového mostu je jiná, kouzlem se nám 
muka přesunula na druhou stranu mostu. Jisté 

nedodělky mají před sebou plynaři, kteří čekají 
na vhodnější klimatické podmínky. V týdnu od 
5. 12. bude probíhat instalace veřejného osvět-
lení na mostě a zároveň bude probíhat nové 
zprovoznění nyní odstaveného veřejného osvět-
lení v okolí mostu – snad Mikuláš a jeho dopro-
vod nebude potřebovat čelovky…

V rámci této stavby se nezastaví ani naše 
komise pro životní prostředí, která dnes a denně 
řeší výsadbu cca 90 stromů po celé Košatce jako 
náhradu za stromy pokácené během stavby 
mostu. 

Nové stromy máme u Tabákového po- 
toku, v Hůrce u hřbitova a na mnoha dalších 
místech.

Hlavní cesta v Košatce
V současné době je již hotový povrch vo-

zovky včetně vodorovného dopravního značení. 
Práce probíhají zejména na propustku u koša-
tecké sokolovny – zakončovací práce a příprava 
osazení zábradlí na obou stranách cesty. Zbývá 
osadit cca 26 dopravních značek jak u hlavní 
cesty, tak u Lubinského mostu.

cyklostezku za Hůrkou) – investor obec, 
předpoklad vydání SP 2023

   Chodník Krmelínská – investor obec, před-
poklad vydání SP 2023

   Chodník Stará Ves – Brušperská – investor 
obec, rozdělení na 2 etapy, 1. etapa od kři-
žovatky I/58 po UNIPOL, 2. etapa od 
UNIPOLU po bývalý obchod GANY

   Autobusové zastávky Košatka – investor 
obec, předpoklad vydání SP 2023

   Technická infrastruktura, ul. Delfínova – 
investor obec, předpoklad vydání SP 2023

Připravované projekty (ve fázi rozpraco- 
vanosti)

   Technicko-ekonomická studie nakládání 
s odpadními vodami v k.ú. Košatka n. O.

   Splašková kanalizace – Sluneční stráň 
(změna stavby před dokončením)

   Výměna kotlů v zámku obecního úřadu
   Rekonstrukce vytápění sportovní haly 
   Údržba objektů ve vlastnictví obce (Stará 

Ves, Košatka)
   Okolí páteřní komunikace v obci Stará Ves 

n/Ondřejnicí (od ul. Dušana Růži po 
restauraci U Babek včetně chodníku od 
parkoviště u zámku k poště)

   Revitalizace areálu včetně stavebních úprav 
objektu, parc.č.1105 a 1102, k.ú. Stará Ves 
n/Ondřejnicí (bývalý vojenský monoblok)

Ing. Jan Menšík,  
předseda stavební komise
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Zpevněná polní cesta 
Košatka–Proskovice,  
I. etapa

Tato stavba se může jevit 
jako opravdu velká. Je to 
dáno nestabilním podložím 
v úseku u Lubiny, kde je nut-
né provádět velmi důkladné 
zpevnění podkladu pod ces-
tou. Těleso cesty je již hoto-
vé, pokládá se první vrstva 
asfaltu. Bohužel, stavbaři 
zřejmě nestihnou položit 
vrchní – obrusnou vrstvu 
asfaltu, která se může poklá-
dat jen za určité teploty podkladu. To je velká 
komplikace, protože po této vrstvě nemohou 
jezdit vozidla. Komplikace to je zejména pro 
místní zemědělce, kteří musí pole obdělávat 
cesta necesta. Problému si je vědom i dodavatel 
stavby a v součinnosti s obcí hledá řešení.

Mnoho problémů lze sledovat u všech zmí-
něných staveb, ať to jsou dopravní komplika- 
ce, poškození stávajících vozovek a přilehlých 
prostor, hluboké silniční příkopy u hlavní  

košatecké cesty, nedořešený vjezd na zahradu 
za domem čp. 71, omezení občanů dotčených 
stavbou atd. atd.

Nicméně všechny tyto nepříjemnosti jsou 
sledovány a u všech hledáme takové řešení, aby 
byli všichni spokojeni. Tak, aby se jednalo 
o pole stavební, ne pole válečné. Ale nejde vše 
hned! I přesto se můžeme těšit z velké obnovy 
infrastruktury v Košatce během jediného roku!

Otakar Mlčoch, místostarosta obce

Výstavba zpevněné polní cesty z Košatky do Proskovic

Činnost SPOZ v pocovidovém období

Komise pro občanské záležitosti v tomto 
roce pracovala ve složení Jana Boháčová, Bro-
nislava Pavlosková, Karla Lyčková, Mgr. Jaro-
slava Hrabovská, PharmDr. Dana Ryšavíková, 
Jarmila Zezulková, Marie Sošková. Mgr. Rado- 
míra Čechová, Ing. Miroslav Nykel, Luděk 
Palička, Jiřina Dvorská, Ing. Zlatuše Paličková, 
Dagmar Galásková a Michaela Vodvářková. 
V  loňském roce jsme se vrátili k pravidelné 
osobní návštěvě našich jubilantů 80, 85, 90 
a více, kdy jsme naše seniorky a seniory potěšili 
balíčkem a ženy kytičkou. Uspořádali jsme také 
Vítání občánků – v dubnu 3krát a v říjnu 2krát. 
Vítání se uskutečnilo v příjemném prostředí 
staroveské obřadní síně v našem zámku. Bylo 
provázeno krátkým kulturním programem dětí. 

V měsíci květnu členky komise sboru  
pro občanské záležitosti a kulturní komise 

navštívily přes osmdesát našich seniorek 
s přáním ke Dni matek a pozváním do místní 
hasičárny. Zde ve spolupráci se SpopVeS mohly 
pozvané babičky strávit příjemné chvíle při 
dobrém pití a jídle, zhlédnout krátký kulturní 
program skupiny Písklat (pod vedením Jany 
Hýlové) a mladých tanečníků z Ondřejnice. 
Naše „babičky“ byly potěšeny také kytičkou od 
pana starosty Ing. Dalibora Dvořáka.

Občas máme radostnou povinnost navští- 
vit i naše spoluobčany, kteří slaví zlatou či 
diamantovou svatbu. V letošním roce dokonce 
dva páry „obnovily slib“ v obřadní síni, kde tato 
významná životní jubilea srdečně oslavily 
obklopeni svými nejbližšími. 

Mgr. Jana Boháčová, předsedkyně Komise 
pro občanské záležitosti
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Zprávy z komise životního prostředí

Kdy je třeba povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les?
Možná jste se rozhodli porazit na zahradě strom, ale teď váháte, 

jestli to musíte někde hlásit, nebo si dokonce opatřit úřední 
povolení. Ke kácení stromů je nejvhodnější doba právě teď, ovšem 
pozor na legislativu. Ne každý strom můžete pokácet jen tak, bez 
povolení. Pro kácení stromů existují určitá pravidla, ustanovená 
v rámci ochrany životního prostředí. Podle nich lze některé dřeviny 
pokácet zcela bez povolení, u některých je potřeba pokácení 
oznámit a v některých případech musíte mít úřední povolení.

Jaká ustanovení při kácení stromů je nutné dodržovat a jak se 
v této vyhláškové „džungli“ vyznat? Odpovědi na tyto otázky 
nejsou vždy úplně jednoduché, a proto jsme se rozhodli, pro 
názornost, uveřejnit zjednodušené schéma.

Kdo může podat žádost?
Žádost o kácení může podat jen vlastník či 

nájemce nebo jiný oprávněný uživatel pozemku 
se souhlasem vlastníka.

Kdo vydává povolení?
Správním orgánem, který rozhoduje o žá- 

dosti o kácení (mimo národní parky, mimo 
maloplošná chráněná území) je obecní úřad 
obce I. stupně. V praxi je to v našem případě 
obecní úřad.

O dřevinách rostoucích na území CHKO 
Poodří rozhoduje Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR.

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo 
les lze vydat pouze ze závažných důvodů po 
vyhodnocení funkčního a estetického významu 
předmětné dřeviny. Povolení se vydává formou 
rozhodnutí, nebo závazného stanoviska v rámci 
správního řízení, které je zahájeno podáním 
žádosti.

Pavel Folta, 
 předseda Komise životního prostředí

Poznámky ke schématu: 

1) Schéma neřeší speciální druhy, jako např. dřeviny rostoucí na silničních pozemcích, 
kácení stromů památných, kácení při údržbě břehových porostů prováděné při správě 
vodních toků, odstraňování dřevin v ochranném pásmu elektrizační a plynárenské 
soustavy, kácení z důvodu pěstebních, zdravotních a případy, kdy je stavem stromu 
zřejmě a bezprostředně ohrožen život, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu (viz: § 8 
zákona č. 114/92 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny).

2) Kácení dřevin (i bez povolení) se provádí zpravidla v době vegetačního klidu, obvykle 
1. 11. – 15. 3. (zejména z důvodu ochrany fauny).

3) Schéma je zjednodušeno, úplné informace viz zákon č. 114/92 Sb. v platném znění 
o ochraně přírody a krajiny a vyhláška č. 189/2013 Sb. v platném znění.
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Vážení rodiče a přátelé staroveské školy,

máme před sebou vánoční svátky, období, 
kdy bychom měli zapomenout na každodenní 
starosti a užívat si vánoční atmosféru plnými 
doušky. Všichni se těšíte na setkání s těmi nej- 
bližšími, vánoční pohodu, cukroví, vánoční 
zvyky a také vánoční dárky. Neopakovatelná 
atmosféra Vánoc se nedá zapomenout. Radujme 
se z maličkostí, ale nejen během Vánoc, ale 
během celého roku.

A právě to u nás ve škole děláme. Škola není 
jen o vzdělání, výchově, ale také o společném 
soužití, na kterém nám velice záleží. Kromě kaž- 
dodenních povinností se snažíme zpestřit život 
školní různými akcemi, soutěžemi, ale také 
společnými setkáními s vámi, rodiči, prarodiči, 
veřejností.

Velice nás těší vaše spolupráce a podpora 
těchto akcí. Vzpomenu Společné vítání pod-
zimu aneb Rej masek, Uspávání broučků 
a nedávný Malý vánoční jarmark a rozsvěco-
vání stromu, vánoční koncert. Děti se prezentují 
programem, svými výrobky, zapojují se do 
společných úkolů, užívají si krásné chvíle s vámi 
a zaměstnanci školy, kteří s nimi v průběhu dne 
stráví opravdu hodně času. 

Mezi zajímavou a oblíbenou formu vzdělá-
vání patří projektové dny, jejichž hlavním cílem 
je spojení teorie a praktičnosti. Žáci prvního 
stupně absolvovali projektový den Prevence 
úrazů a Integrovaný záchranný systém. Na 
stanovištích se setkali s Policií ČR, která si pro 
ně připravila dopravní výchovu a bezpečnost 

Mikulášská nadílka
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na silnicích, střelbu z laserové pistole, ukázku 
výjezdového policejního auta s veškerou tech-
nikou. Nechyběli ani zdravotníci z První 
pomoci a staroveští dobrovolní hasiči, kteří 
představili celý svůj vůz s příslušenstvím. Žáci 
druhého stupně během projektového dne 
s názvem „Den nezávislosti“ zpracovávali po 
třídách témata různých závislostí, které mohou 
žáky ohrozit: např. syndrom CAN a návykové 
látky, škodlivost tabáku, poruchy stravování 
a sebepoškozování či netolismus a kyberšikana. 
Žáci pracovali celé dopoledne, absolvovali 
přednášku Policie ČR na téma šikana a kyber-
šikana, připravovali plakáty, dokonce se nebáli 
nacvičit scénky. Odpoledne se všichni sešli 
v  tělocvičně a svá témata prezentovali. Po 
osvojení všech nástrah závislosti bylo naše heslo 
jasné – jsme nezávislí – a tímto optimistickým 
pokřikem náš projektový den skončil. 

Velice aktivně se naše děti MŠ a žáci za- 
pojují nejen do kulturních vystoupení pro 
veřejnost, ale také pomáhají staroveským 
spolkům. Velmi zajímavá byla výstava cho- 
vatelů a také výstava zahrádkářů, kde naše  

účast není jen to, že se rádi přijdeme podívat na 
vynaloženou práci druhých, ale spojíme vidění 
s výukou.

Další nemalou aktivitou je zapojení žáků 
do různých soutěží, např. Velká cena ZOO, 
matematická soutěž Pythagoriáda, Přírodo-
vědný klokan, soutěž mladých zoologů, halová 
kopaná, Bobřík informatiky, zatím jen školní 
kola olympiád, začala miniliga národní házené 
v Polance, výtvarné soutěže atd. Vždy nás velmi 
těší, že naši žáci se v konkurenci ostatních škol 
neztratí. Ať už jde o sportovní, vědomostní 
soutěže či volnočasové aktivity. 

Poděkování patří všem kolegům, kteří je 
v  těchto aktivitách podporují a podávají po- 
mocnou ruku.

Závěrem vám s celým kolektivem základní 
a mateřské školy přeji spokojené, láskou a po- 
rozuměním naplněné vánoční svátky, v novém 
roce všechno dobré, hodně štěstí, zdraví 
a úspěchů.

Yvetta Kunzová, ředitelka školy

Malý vánoční jarmark
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V době, kdy píšu tyto řádky, začínalo 
v Kataru mistrovství světa ve fotbale. Teď, kdy 
tento příspěvek čtete, už znáte vítěze soutěže. 
Víte také to, že naše reprezentace v Kataru 
nebyla. Do závěrečných bojů se neprobojovala. 
Pamětníci a fandové fotbalu ale jistě vědí, že 
před šedesáti lety, v roce 1962, byla situace jiná, 
řekl bych velice radostná. V Chile, kde se 
mistrovství hrálo, získala naše reprezentace, 
tehdy ještě československá, stříbro. Ve finále 
prohrála s Brazílií 1:3 a získala tak podruhé 
v dějinách mistrovství stříbro. A zatím napo-
sledy. Proč to všechno připomínám. Finálové 
střetnutí tehdy komentoval Karel Malina, 
sportovní redaktor Československého rozhlasu. 
Tehdy jsem samozřejmě netušil, že jednou bude 
mým kolegou. Seznámili jsme se ve druhé 
polovině sedmdesátých let v rozhlase, od našich 
redakcí nás dělila jen chodba. Sportovní redakci 
tehdy vedl Václav Svoboda, fanda Bohemky 
a taky bývalý fotbalista. Jak mi jednou prozra-
dil, dokonce o něj měl zájem ostravský Baník. 
V redakci dále byli František Macák, Stanislav 
Sigmund, Miloslav Holman nebo Jaroslav 
Moucha. Všichni jmenovaní nás už předešli. 

Karel Malina komentoval zejména fotbal, byl 
fandou Sparty, ale ve vysílání to nikdy nedával 
najevo. Taky byl u toho, když na OH v Mexiku 
v roce 1968 vybojovala zlatou medaili Věra 
Čáslavská. Její výkon komentoval těmito slovy: 
„Věrka se dostává na horní žerď, kmih, nespadla, 
Ježíši Maria, přátelé. To bylo nádherné a stůj, stůj, 
výborně, zlato patří Československu.“

Karel Malina začínal v rozhlase jako steno-
typista. Záznamy z příspěvků přepisoval na 
stroji. Jak pravil, byl taková písařka. No, a pro- 
tože měl rád sport, nabídli mu spolupráci, a tak 
začala jeho kariéra sportovního redaktora. 
Musím připomenout, že měl rád i dnes národní, 
dříve českou, házenou, a o tom, že se hraje ve 
Staré Vsi, dobře věděl. 

Vynikal sametovou barvou svého barytonu, 
byl samozřejmě pohotový, bez toho by nebyl 

dobrým reportérem. A co na něm bylo pro 
mnohé redaktory záviděníhodné, byla jeho 
spisovná čeština. Ač rodilý Pražák, vždy mluvil 
správně česky, nikdy nepoužil nespisovná slova, 
což jej velice šlechtilo. Tady trochu odbočím. 

Stejně jako Malina ctil rodný jazyk i  hu- 
dební skladatel Zdeněk Petr, rodák z Kopřiv-
nice. Jeho syn ke stému výročí narození tatínka 
uspořádal mimo jiné i výstavu, která byla ote-
vřena ve Werichově vile. Tam na vernisáži na 
pana skladatele vzpomínali jeho přátelé, mimo 
jiných i Zdeněk Svěrák. A ten právě připomněl 
Petrův někdy až úsměvný vztah k češtině. Při 
jednom setkání se pana Svěráka zeptal: „Ty se 
znáš s tím hercem Polévkou?“

Ale zpátky k doktoru Malinovi. Že měl smysl 
pro fair play, svědčí i to, že v sedmdesátých letech 
minulého století v jednom pondělním pořadu 
měl na starosti rubriku Zlatá na neděli. Ta se 
později stala základem budoucích Cen fair play 
a Karel se stal jedním ze zakladatelů Českoslo-
venského klubu fair play. Klub byl později 
zařazen do struktury olympijského výboru 
a Malina byl později zvolen místopředsedou.

Karel Malina byl velice přátelský, snažil se 
vyhovět snad každému přání, najmě co se týče 
návštěv některých fotbalových utkání. Mnoho-
krát jsem s ním seděl v rozhlasové kabině na 
různých stadionech, když se vysílal svého času 
velice populární pořad S mikrofonem za fotba-
lem, který začínal písničkou – Ta naše jede-
náctka válí.

Po rozpadu Československa se organizace 
v Československém, tedy už Českém rozhlase, 
změnila. Karel Malina už byl v důchodu a já 
jsem měl na starosti kromě jiného i sport ve 
zpravodajství Českého rozhlasu 2 – Praha (dnes 
Dvojka). Ke spolupráci jsem proto pozval i Kar- 
la. Spolu s ním jsme se scházeli každý týden 
i s Vaškem Svobodou a Vláďou Váchou a pláno-
vali, o čem budou v příštím týdnu informovat. 
Samozřejmě, že měli menší časový prostor, ale 

Neodešli, jen nás předešli – Karel Malina
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právě tady prokazovali svoji profesionalitu. 
Méně zbytečných slov, více faktů. 

V roce 2004 obdržel Karel Malina od 
Mezinárodního olympijského výboru cenu 
Sport and Media. Český olympijský výbor mu 
za propagaci olympijských myšlenek udělil 
Cenu Oty Pavla. Za rozvoj českého hnutí fair 

play se stal laureátem ceny Mezinárodního 
klubu fair play při UNESCO.

Sportovní reportér Karel Malina nás pře-
dešel v roce 2015, krátce před svými 84. naro- 
zeninami. 

Radoslav Mácha

V sobotu 12. listopadu oslavil soubor Ond-
řejnica 45. výročí od svého založení, a to na 
tradiční Podzimní slavnosti. Na pódiu v hale TJ 
vystoupila dospělá složka, tři dětské skupiny, ale 
také množství bývalých členů, kteří souborem 
za ta léta prošli a prožili s ním nejedno vystou-
pení. Atmosféra byla úžasná a přišlo vás tolik! 
Jsme moc rádi, že je u nás o folklór takový zájem 
a moc děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit. 
Diváci mohli vidět tance jak z nížinného, tak 
horského Lašska, zazpívali si s  cimbálovou 
muzikou Ondřejnica a také s mladou muzikou, 

Výročí souboru Ondřejnica
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která pokračuje v jejích šlépějích. Jeviště 
zaplnily malí tanečníci tří dětských 
skupin s hudebním doprovodem cimbá-
lové muziky ze ZUŠ Brušperk. Kromě 
bývalých členů Ondřejnice jsme pozvali 
také hosta z Ostravy – Moravský fol- 
klorní soubor Ševčík s cimbálovou 
muzikou Úsměv. Večer následovala 
beseda u cimbálu. A za pět let padesátiny 
souboru Ondřejnica, jak ten čas letí! Kdo 
výročí nestihl, může najít všechna videa 
na YouTube kanálu Ondřejnica a foto-
grafie na našich webových stránkách. 

Během 3. adventní neděle jsme vystoupili ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm v  Ja- 
níkově stodole s pásmem Lašské Vánoce. V dřevěném městečku zároveň proběhl vánoční jarmark. 
V lednu vás srdečně zveme v sobotu 28. 1. na Lašský bál v krmelínské Restauraci na Benátkách.

Děkujeme za přízeň v tomto roce. Přejeme krásné prožití vánočních svátků a Šťastný nový  
rok 2023. LSPT Ondřejnica.

Markéta Zachová

Vážení spoluobčané,

již tradičně jsme začali v dubnu pořádáním 
stavění Máje s posezením u táboráku, kterého 
se účastní čím dál více spoluobčanů, abychom 
společně oslavili a zachovali tuto krásnou 
tradici. 

V červenci proběhl 17. ročník Pohárové 
soutěže 6. kolo Moravskoslezské ligy v požár-
ním útoku mužů, žen a veteránů. V mužské 
kategorii zvítězilo družstvo z Jistebníku, v žen- 
ské kategorii družstvo z Metylovic a první příč- 
ku v kategorii veteránů obsadilo družstvo ze 
sousedního Petřvaldíku. 

Na oslavu stého výročí založení sboru SDH 
Košatka jsme uspořádali akci pro veřejnost, na 
které vystoupil pro děti zábavný klaun Pepíno. 
Dále mohly děti využít velký skákací hrad. 
Během odpoledne proběhla simulace hašení 
hořícího domku vysokotlakým proudem. Po 
ukončení ukázky byla možnost prohlédnout  
si vystavenou hasičskou techniku. Největ- 
ším lákadlem byl vyprošťovací vůz Bizon. 

K  občerstvení bylo připraveno grilované sele 
a po setmění jsme odpálili ohňostroj. Celou akci 
doprovázela kapela Exfire, až do pozdních 
večerních hodin. Poděkování patří všem 
sponzorům, kteří se podíleli na finanční pod-
poře této události, zejména Obecnímu úřadu 
Staré Vsi nad Ondřejnicí.

SDH Košatka

Oslavy 100 let SDH Košatka
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V letošním roce náš sbor čerpal finance z dotačního programu na podporu sboru 
dobrovolných hasičů ve výši 68 200 Kč. Vyhlašovatelem programu a poskytovatel 
dotace je Moravskoslezský kraj, zastoupený hejtmanem kraje. Z tohoto fi- 

nančního příspěvku byly pořízeny závodní 
terče s časomírou v hodnotě 75 800 Kč.

Jménem našeho sboru dobrovolných 
hasičů v Košatce děkujeme Moravsko- 
slezskému kraji za poskytnutou finanční 
pomoc při realizaci projektu.

Nyní bych rád poděkoval jménem 
hasičů z Košatky za Vaši podporu a popřál 
všem občanům a čtenářům krásné prožití 
Vánočních svátků. Mnoho zdraví, štěstí 
a spokojenosti v Novém roce.

Daniel Venclík Vyprošťovací automobil BIZON z HZS

Vánoce jako dřív

Před rokem byl náš svět svírán pande-
mií nemoci covid-19 a jejími důsledky, ať 
už nařízeními vládních autorit či následky 
nemoci, a  všichni jsme si toužebně přáli, 
abychom mohli slavit vánoční svátky jako 
vždycky – aby byly Vánoce jako dřív.

Tak zní i název vánočního songu čes-
kého zpěváka a skladatele Marka Ztra- 
ceného. Text této písně je tak aktuální 
a troufám si říct, že i pravdivý:

Rybníky a louže už zamrzaj
Všude to klouže a dětem sny se zdaj
O tom, že trhají papír
A první odvážlivci zdobí strom
A někde za okny zní z kostela zvon
Že se Vánoce blíží

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Že tohle na Vánoce neplatí
Že při nás budou stát svatí
A všechno bude jako dřív
Že tohle na Vánoce neplatí
Že při nás budou stát svatí
A všechno bude jako dřív
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Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by 
všechno ohledně pandemie či jiných nemocí 
jako by mávnutím kouzelného proutku skon- 
čilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale 
Vánoce mohou přesto být jako dřív – možná 
jako tehdy, když jsme byli malými dětmi 
a prožívali vánoční svátky v kruhu své rodiny 
s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, 
který jsme si nazdobili…

Papež František nedávno prohlásil: „Krása 
Vánoc se projevuje v mnoha malých konkrétních 
skutcích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani 

vyhýbavá. Naopak, láska rozšiřuje srdce, otevírá 
ho sebedarování.“

Moc nám přeji, abychom prožili krásu 
Vánoc jako dřív. Kéž znovu zazáří paprsek 
světla vánoční hvězdy v temnotách našich dní, 
kéž jsou naše vztahy v rodinách, v obci i ve 
společnosti prodchnuty něhou Betlémského 
dítěte, kéž prožívání vánočních svátků promě-
ňuje naše srdce. A do nového roku 2023 ať Bůh 
žehná a provází nás na každém kroku!

o. Jakub Dominik Štefík, farář

2. lucerničkový pochod Košatkou

Jak už to tak bývá, rok 
se rychle překutálel a opět 
nastal podzim. Nelenili 
jsme a v pátek 21. 10. jsme 
již podruhé připravili pro 
děti a je jich rodiče Lucer- 
ničkový průvod Košatkou 
– „Uspávání broučků a be- 
rušek“. Sešli jsme se u no- 
vě budovaného Lubin-
ského mostu, pokračovali 
jsme přes válek na novou 
polní cestu začínající 
u  ulice Vojenská a ulicí 
Sakroveckou jsme dorazili k restauraci Odra, 
kde jsme se občerstvili svařákem, dětským 
čajem a něčím malým na zub. Děti poctivě 
uspali všechny broučky a berušky tak, aby se na 
jaře bezpečně probudili.

Děkujeme všem, kteří jste se průvodu 
zúčastnili. Budeme rádi, když se příští rok zase 
v hojném počtu sejdeme.

Věra a Martin Jurinovi

Účast byla hojná, děkujeme!

Berušky a broučci už spí…
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Na Štědrý den hrnek si vem!

Už brzy se dočkáme jednoho z nejočekáva-
nějších dnů v roce – Štědrého dne. Přitom, jako 
by to bylo včera, co jsme se sešli u nás v Košatce 
na návsi a k poslechu i zpěvu nám hráli koledy 
muzikanti z Jistebníka. Protože se toto vánoční 
setkání všem velmi líbilo, sejdeme se letos zase. 
Tentokrát s podtitulkem „na Štědrý den, hrnek 
si vem“. A co to znamená? Jako vánoční dárek 
pro vás připravíme speciální vánoční nápoj! Na 
vás zbývá jediná „povinnost“ – vzít si s sebou 
hrneček, do kterého vám nápoj nalijeme. A jako 
návdavek si můžete odpálit Betlémské světlo, 
ovšem pokud doma nezapomenete vlastní 
lucerničku. Ať už jste z Košatky, ze Staré Vsi či 
okolí, přijďte si poslechnout a zazpívat známé 

koledy a popřát si se svými známými požehnané 
svátky vánoční. 

Sejdeme se 24. 12. 2022 od 13:30 hodin 
u bývalého obchodu v Košatce. 

Tak nezapomeňte:

Na Betlémské světlo,
Vezměte si lucerničku,
A aby se to nespletlo,
Punč nalijeme do hrníčku!

Srdečně zvou 

Věra a Martin Jurinovi,  
TJ Sokol Košatka a obec Stará Ves n.O.

Momentka z rozsvěcování vánočního stromku v Košatce
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V sobotu 5. 11. 2022 
proběhl již třetí ročník 
netradičního závodu 
dvojic, který pořádala 
skupina KONDOR – 

Stará Ves. Každá dvojice měla k dispozici jedno 
kolo, na kterém se v  průběhu závodu mohli 
libovolně střídat – jeden běží, druhý jede, proto 
kolo-běh. Startovalo dohromady 17 párů, které 
soutěžily ve dvou kategoriích: muž/žena (trasa 
dlouhá 10 km) a dospělý/dítě (5 km). V cíli je 
pak čekalo posezení s občerstvením a po do- 
běhnutí poslední dvojice následovalo slavnostní 
vyhlášení. Konkurence byla solidní, časy skvělé. 
Gratulujeme vítězům, čest patří poraženým. 
Příští rok se na Vás opět budeme těšit a zveme 
i všechny ostatní, aby si tento netradiční závod 
přišli vyzkoušet také.

Matěj Trepáč

3. ročník Kondorského Koloběhu
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Rok se s rokem opět sešel a my si ve Staro-
vjáčku stále nepřestáváme hrát. Povedlo se nám 
přečkat dobu kovidovou v úsporném režimu, 
kdy si rodiče s dětmi mohli klíče od herny půjčit 
a navštívit ji individuálně. Tato doba je snad už 
navždy pryč a od podzimu jsme začali opět 
využívat hernu k tomu správnému účelu a tím 
je: Setkávat se a společně si hrát. Služební 

maminky opět otevírají hernu pro všechny, a to 
je moc fajn.

Snažíme se jít i cestou vzdělávání. V listo-
padu a prosinci ve Starovjáčku proběhly dvě 
přednášky. Zajímavou přednášku na téma 
Vychovávám, když… si pro nás připravila  
Mgr. Valéria Šmýrová, mediátorka a rodinná 

Starovjáček

Přednáška První pomoc u dětí
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konzultantka Centra pro rodinu v Ostravě. 
Během ní byl i prostor pro diskuzi, kde jsme 
mohli nakousnout i témata, která nás ve 
výchově pálí a společně si o nich popovídat. 
Druhá přednáška byla na téma První pomoc 
u  dětí, kterou nás provedla Mgr. Zuzana 
Mikulová Gavendová, profesionální lektorka 
první pomoci. Opět velmi nabitý program 
s možností vyzkoušet si resuscitaci na figurí-
nách a samozřejmě i zde byl velký prostor pro 
diskuzi. Nicméně, pevně věříme, že tyto infor- 
mace nebudeme muset nikdy v praxi použít.

Tímto bychom chtěli poděkovat obci, že 
nám umožňuje využívat prostory herny a že 
nám poskytuje dotace, bez kterých by Starovjá-
ček mohl fungovat jen stěží. Velký dík patří také 
služebním maminkám, které se starají o chod 
herny, a také děkujeme MŠ Stará Ves nad 
Ondřejnicí za možnost využití tělocvičny.

Rádi u nás přivítáme i nové maminky 
a  tatínky, takže pokud nás ještě neznáte, 

podívejte se na naše facebookové stránky 
https://www.facebook.com/starovjacek, kde 
najdete všechny potřebné informace.

My všichni ze Starovjáčku vám přejeme 
krásné a poklidné Vánoce, hodně štěstí a hlav- 
ně zdraví v novém roce.

Tereza Sýkorová

První pomoc u dětí

Chovatelský podzim

Jako každý rok je podzim nabitý mnoha 
chovatelskými výstavami, nejen v našem blíz-
kém okolí, ale i v zahraničí. Je to období, kdy 
chovatelé drobného zvířectva prezentují na vý-
stavách své celoroční odchovy, porovnávají svá 
šlechtěná zvířata a snaží se získat nový chova-
telský materiál pro další sezónu.

Ve Staré Vsi již tradičně první víkend v říjnu 
(7.–8. října) uspořádala místní základní orga-
nizace ve spolupráci s obecním úřadem velmi 
pěknou výstavu v bývalém vojenském areálu. 
Výstavu obeslalo 46 chovatelů, z toho 4 mladí 
lidé. Králíků bylo vystaveno 136 kusů 32 ple-
men, drůbeže 25 klecí, tj. 68 kusů, z toho 6 ka-
chen a 4 husy, holubů bylo 68 kusů.

Výstavu v letošním roce navštívilo méně 
lidí – 182 dospělých, mládež do 15 let měla  
volný vstup. Výstavu navštívily již tradičně  
děti místní mateřské a základní školy. Vybraní 
žáci 2. stupně také statečně pomáhali při posu- 
zování.

Celostátní výstava CHOVATEL Lysá nad Labem 2022 
– Boháčovi
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Výstava byla letos obeslána, mimo jiné, 
i zvířaty našich přátel ze Slovenské republiky 
– z Rakové. Návštěvníky zaujaly především je-
jich mláďata Belgických obrů.

Na závěr výstavy byly předány čestné ceny 
a poháry. Předávání se ujali předseda OO ČSCH 
Frýdek-Místek Karel Palička, předseda naší ZO 
Libor Palička a starosta Ing. Dalibor Dvořák.

Výstavu můžeme hodnotit jako úspěšnou, 
zvláště proto, že několik členů naší organizace 
se potýkalo se zdravotními potížemi. Velký dík 
patří obecnímu úřadu, který nám poskytuje 
„zastřešené“ výstaviště a materiální podporu. 

Ve stejný termín se konala také Speciální 
výstava Saténových králíků v Německu. Na této 
výstavě poprvé vystavil Radim Boháč své Sa- 
ténové rhonské. Velmi překvapil, protože z pěti 
set králíků tohoto plemene získal ocenění  
Mistrovská kolekce v dospělých i juniorech 
a  Šampiona výstavy 1,0 s neuvěřitelným bo- 
dovým oceněním 97.

Účastnili jsme se i obou velkých celorepub-
likových výstav v ČR. V září to byla Celostátní 

výstava mláďat v Přerově a v listopadu Celo-
státní výstava CHOVATEL v Lysé nad Labem.

V Přerově bodoval již zkušený chovatel Ka-
rel Palička se svým zakrslým rhonským, který 
získal titul Šampion výstavy, Pohár ČR, a navíc 
byl vyhlášen jako nejlépe oceněný králík vý- 
stavy s 96,5 body z 1 653 celkově vystavených 
králíků. 

O to víc jsme byli v očekávání, jak dopadne 
výstava v Lysé nad Labem. .... a podařilo se! 
Shrnula bych to: Přišel jsem, viděl jsem a zvítězil 
jsem!!!

Karel Palička za svého rhonského králíka 
získal čestnou cenu, Radim Boháč za své sa- 
ténové králíky titul Šampion daného plemene 
(96 b) a naši nejmladší se svými zakrslými krá-
líky bodovali nejlépe. Hynek Boháč si odnesl 
domů nejen velké zkušenosti z posuzování  
králíků, kde pomáhal, ale i titul Mistr ČR za 
kolekci hermelínů červenookých a Šampion ČR 
(96 bodů). 

Klára Boháčová vystavovala na tak velké 
výstavě své zakrslé rhonské poprvé. Získala 

Celostátní výstava mláďat 2022 v Přerově – Karel Palička 
s Šampionem výstavy – zakrslý rhonský

Slavnostní předávání čestných cen a pohárů: Ing. Dvořák D., 
Palička K. a Palička L.
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Čestnou cenu, dále cenu Šampion výstavy a za 
svého králíka Tomáška speciální ocenění nej-
lepší králík mladého chovatele. 

Letošní rok byl opět náročný a plodný,  
tj. sklízeli jsme úspěch za několikaleté snažení 
v plemenitbě čistokrevných králíků. Snad se 
bude dařit i v dalších letech. 

Dobré zastoupení máme i v chovu drůbeže. 
V klubu chovatelů Plynutek získal Karel Palička 
na speciální výstavě v Chlumci nad Cidlinou 
titul Šampion klubu na své plymutky zdrobnělé 
stříbrné. 

Takže nám nezbývá než doufat, že zájem 
o chovatelství v těchto náročných letech stále 
bude a podaří se nám rozšířit chovatelskou zá-
kladnu staroveské základní organizace nejen 
v chovu králíků, ale třeba i drůbeže a holubů.

Jana Boháčová, 
 kontakt: jpalickova@seznam.cz

Jsou tady Vánoce a členové našeho spolku 
jsou spokojeni, že všechny plánované podzimní 
akce se uskutečnily a také vydařily. Po první 
schůzce v září následovala říjnová beseda Naši 
ptačí sousedé se zoologem Ostravského muzea 
Mojmírem Foralem. Na listopadovou Martin-
skou zábavu jsme k hudební produkci vyzvali 

naše členy Zdeňka Janka, Věru Zavidčákovou 
a Hedviku Sýkorovou. Hráli nejen k tanci 
a poslechu, ale připravili i poznávací hudební 
soutěž. Mozkové závity si provětrali všichni 
i při vzpomínání, který zpěvák zpíval určitou 
píseň. Bylo přitom veselo, ale stejně se vždycky 
všichni těší na tombolu.

SPOlek Přátel VEselého Stáří
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Po dvou letech absence letos přišel i Mikuláš 
osobně. Měl s sebou krásného anděla i nezbed-
ného čerta a ve své knize hříchů na nikoho nic 
neměl. Pěl jen samou chválu na věrné členy 
a všichni dostali nadílku. Možná, že hříšníky 
nenašel, protože by musel rozdávat uhlí, a to je 
moc drahé. Čekání na příchod Mikuláše nám 
zpříjemnilo vystoupení dětí MŠ. Zopakovaly 
pásmo z rozsvícení vánočního stromku 
u zámku, aby senioři, kteří tam nebyli, nepřišli 
o radostný pohled na malé účinkující.

Také divadelní sezóna Národního divadla 
moravskoslezského probíhá za naší účasti. 
Viděli jsme činohru Revizor, operu Bedřicha 
Smetany Dvě vdovy a muzikál Producenti. 
A v lednu nás čeká balet Carmen. Senioři nad 
65 let mají slevu na vstupném 50 %, takže toho 
využíváme.

A letos ještě nekončíme: čeká nás Silvestr, 
pro nás už 28.prosince. 

Bedřiška Bičanovská, předsedkyně Spolku 

Národní házená

SPORT

Soutěže národní házené pro rok 2022/23 se konečně po dvou létech odehrály bez nějakých 
omezení.

V oblastním přeboru jsme měli starší žačky a dorostence. Starší žačky se umístily po polo- 
vině soutěže na 4. místě, dorostenci skončili třetí.

Tabulka starších žaček

1. Chropyně 112:60 12b

2. Svinov 110:87 8b

3. Kokory 98:70 7b

4. Stará Ves 104:88 7b

5. Studénka A 107:110 6b

6. Studénka B 61:120 2b

7. Pustějov 72:129 0b

Tabulka dorostenců

1. Chropyně 200:182 13b

2. Studénka 156:139 12b

3. Stará Ves 189:169 11b

4. Kokory 150:205 0b

V ligových soutěžích jsme měli muže ve 
2. lize a ženy v 1. lize.

Muži sbírali body jen na domácím hřišti, 
venku se nedařilo. Ženy na elitní družstva z vý- 
chodu republiky nestačily a na rozdíl od minulé 
sezóny budou hrát na jaře ve skupině o umístění 
(záchranu?).

Tabulka mužů

1. KNH MS Brno 197:137 18b

2. Draken Brno 185:137 13b

3. 1.NH Brno 146:129 13b

4. Ostopovice 176:144 12b

5. Pustějov 155:148 11b

6. Vítkovice 158:181 8b

7. Stará Ves 167:174 7b

8. Humpolec 160:167 6b

9. Jihlava 133:192 2b

10. Chropyně 114:182 0b
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Tabulka ženy

1. Dobruška 260:167 18b

2. Vracov 193:166 16b

3. Hlinsko 235:227 13b

4. Krčín 195:172 11b

5. Stará Ves 172:198 7b

6. Chropyně 216:230 7b

7. Studénka 148:190 5b

8. Pustějov 129:198 2b

Na podzim začali opět trénovat žáci, které 
bychom chtěli zapojit do soutěže v naší oblasti.

Věříme, že chlapci u národní házené vydrží, 
další se ještě přidají a my tak budeme mít po 

třech letech opět v soutěži chlapecké žákovské 
družstvo.

Stejně jako každoročně uspořádáme v naší 
hale turnaje Zimního halového přeboru (ZHP).

Ještě letos to bude 26. 11. ZHP starších ža- 
ček. V roce 2023 uspořádáme 14. 1. ZHP mlad- 
ších žáků, 18. 2. ZHP starších žáků, 4. 3. ZHP 
mužů a 5. 3. ZHP žen.

Dorostenky a dorostenci budou hrát celo-
státní Zimní ligu mládeže, muži a ženy ještě 
Český pohár.

Jarní část dlouhodobých soutěží pro rok 
2022/23 bude zahájena 1. 4. 2023 (1. liga muži).

A protože se jedná o poslední vydání Zpra- 
vodaje v tomto roce, přejí všem házenkářům, 
příznivcům národní házené a všem občanům 
Staré Vsi a Košatky v novém roce 2023 hodně 
zdraví, štěstí a osobní pohody.

Rostislav Horkel st.

ACK Stará Ves n. O.

Po delší odmlce přinášíme aktuality z cho- 
du cyklistického oddílu. Silniční sezónu jsme 
ukončili pozitivními výsledky na Mistrovství 
České republiky, které se konalo v nedalekém 
Jeseníku. Na těžké trati nás v časovce jednot-
livců i závodě s hromadným startem reprezen-
tovali: Lukáš a Matouš Filgasovi, Klára Pala- 
gyiová, Linda Sítková, Jan Kyas, Jakub Sasín 
a Robin Syrko.

MČR V ČASOVCE JEDNOTLIVCŮ – JESE-
NÍK (MIKULOVICE) – 8. 7. 2022

Mladší žáci:  4. Lukáš Filgas
Starší žáci: 17. Jan Kyas, 30. Matouš Filgas
Starší žákyně: 1. Linda Sítková, 15. Klára Pala- 

gyiová
Kadeti: 66. Robin Syrko, 69. Jakub Sasín

MČR V SILNIČNÍM ZÁVODĚ – JESENÍK 
(MIKULOVICE) – 10. 7. 2022

Mladší žáci: 15. Lukáš Filgas
Starší žáci: 26. Matouš Filgas, 30. Jan Kyas

Starší žákyně: 1. Linda Sítková, 10. Klára Pa- 
lagyiová

Kadeti: 27. Jakub Sasín, 32. Robin Syrko

Linda Sítková přidala k mistrovskému 
titulu z cyklokrosu také dva další cenné mis-
trovské dresy z časovky jednotlivců a ze silnič-
ního závodu. 

Po mistrovských závodech závodníci 
absolvovali zasloužený odpočinek v polovině 
sezóny. Následovala celá řada menších závodů 
v průběhu srpna a začátkem září, následně pak 
plynulý přechod do cyklokrosové sezóny.

Cílem bylo startovat na soutěžích Českého, 
Polského a Slovenského poháru v cyklokrosu, dá- 
le na závodech Oderského poháru a dalších sou- 
těžích, na kterých mohou závodníci prodat svou 
výkonnost. Startovali jsme na závodech Českého 
poháru v Hlinsku, Jičíně a Kolíně. Nejlépe se 
dařilo Lindě, v Jičíně obsadila 2. místo, Klárka 
dojela 12. Holkám se dařilo také v zahraničí, kde 
pravidelně obsazovaly pódiová umístění. 
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Matouš Filgas zajel pěkné 7. místo ve Vrbně 
pod Pradědem, 5. místo v Náměšti na Hané 
a 8. místo v polském Kluczborku. Jakub Sasín 
obsadil 3. místo v polské Turawě, 7. místo ve slo- 
venském Šamoríně a shodně 7. místo v Krnově.

Ve dnech 5. a 6. listopadu jsme pořádali 
Staroveské cyklokrosy, které byly zařazeny do 
desetidílného seriálu Oderského poháru v cy- 
klokrosu. Opět měli možnost si přijít zazávodit 
nejmladší závodníci. Na start se postavily nej-
mladší děti na odrážedlech a nejmenších kolech 
ve věku do 6 let a následně starší děti do 10 let. 
V sobotu se sešlo 22 a v neděli dokonce 28 dětí. 
Oba závodní dny potom pokračovaly starty 
registrovaných závodníků od žáků až po muže. 
V sobotu i v neděli se na startu sešlo přes 200 zá- 
vodníků ve všech kategoriích, což je vůbec his- 
toricky nejvyšší účast a svědčí o kvalitě zázemí 
a připravené trati. Závodníci z širokého okolí, 
včetně zahraničních z Polska a Slovenska, se 
rádi vracejí. V neděli dokonce startoval mistr 
Polska v cyklokrosu Marek Konwa. Ten svými Staroveské cyklokrosy – Jakub Sasin, Matouš Filgas

MČR Jeseník – 1. místo L. Sítková
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souboji s českým reprezentantem v cyklokrosu 
Jakubem Římanem zpestřil závod mužů. Sou- 
boj nakonec lépe zvládl Konwa a zvítězil. Kom- 
pletní výsledky z obou závodů jsou dostupné 
na webových stránkách ackstaraves.cz

Cyklokrosová sezóna je nyní před svým 
finálním závodem, a to Mistrovstvím České 
republiky, které se pojede 10. prosince v Rýma- 
řově. Na start mistrovského závodu se postaví 
Jakub Sasín, Matouš Filgas, Linda Sítková 
a Klára Palagyiová. 

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

Karel Nepraš Staroveské cyklokrosy – start náborového závodu

Staroveské cyklokrosy – souboj na překážkách

Opustili nás spoluobčané

p. Drahomíra Kozubová roč. 1939

p. Luděk Palička  roč. 1942

p. Milan Palatický  roč. 1951

p. Jaroslava Zemanová roč. 1932

p. Zdeněk Kocurek  roč. 1935

p. Miroslava Pudová roč. 1948

p. Evžena Hýlová  roč. 1934

p. Václav Šugárek  roč. 1959

p. Jenička Nusková  roč. 1940
p. Věra Pavlosková  roč. 1937

Věnujme jim tichou vzpomínku.

Bronislava Pavlosková,  
matrikářka
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Charitní Tříkrálová sbírka 2023

S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového 
roku budou přicházet do ostravských domác-
ností Tři králové v rámci tradiční celorepubli-
kové veřejné sbírky pořádané osobně nebo při 
on-line koledě v termínu 1.–15. ledna 2023. 
Třiadvacátý ročník sbírky pořádaný Charitou 
Česká republika podpoří i ostravské záměry 
Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra na 
pomoc lidem v nouzi, na které bude možné 
přispět na sbírkový účet č. 66008822/0800 
u  České spořitelny s variabilním symbolem: 
777988013. Pokud to situace umožní, Tři krá-
lové budou přinášet do domácností dary 
v podobě tříkrálového cukru jako poděkování 
přispěvatelům za podporu pro lidi v nouzi, ke 
kterým prostřednictvím poskytovaných so- 
ciálních a zdravotních služeb tato pomoc plyne.

Služby Charity Ostrava pro lidi bez 
domova

Charita Ostrava poskytuje různé sociální 
služby pro lidi bez domova celoročně, v zimním 
období kapacitu služeb dle potřeby navyšujeme. 
V chladných dnech s teplotami pod 0 st. bude 
dle potřeby fungovat bezplatné nízkoprahové 
zimní noční centrum – tzv. krizová noclehárna. 
Bezplatný nocleh pro ženy a muže bez přístřeší 
bude možný v Charitním domě sv. Benedikta 
Labre, Lidická 773/54 v Ostravě-Vítkovicích. 
Služby Charity Ostrava pro lidi bez domova 
jsou poskytovány celoročně s finanční podpo-
rou Statutárního města Ostravy, Moravskoslez-
ského kraje, státního rozpočtu ČR, Evropské 
unie a mnoha dalších donátorů.

Poradenství při péči o nemocné 
v domácím prostředí

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní 
hospicové poradny nabízí možnost bezplatné 

účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného 
člověka v domácím prostředí“. Na setkání s pro- 
fesionálními zdravotními sestrami Mobilního 
hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout 
domácí péči o člověka se sníženou pohyblivostí, 
částečně nebo plně imobilního člověka a získáte 
související informace ze zdravotní a sociální 
oblasti. Termín společného kurzu je 19. 1. 2023, 
14–17 h. v budově Hospice sv. Lukáše, Charvát-
ská 785/8, Ostrava-Výškovice. Dle hygienických 
opatření proběhnou buď společný seminář, 
nebo individuální konzultace, které je možné 
dohodnout i v jiných termínech. Naučíte se 
nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny 
a léky, provádět osobní hygienu či polohování, 
jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou 
praktické ukázky, jsou připraveny informace 
o možnostech získávání příspěvku na péči nebo 
využívání kompenzačních pomůcek, které 
pomáhají při naplňování potřeb nemocného 
člověka. Na kurz se přihlaste předem na kon-
taktu níže. Těšíme se na Vaši účast!

Kontakt: Charita Ostrava – Charitní hospicová 
poradna, Mgr. Alexandra Čubová, 731 534 002, 
e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz.

Poradna radí bezplatně v životních 
obtížích

Poradna Charity Ostrava poskytuje od- 
borné sociálně-právní poradenství zaměřené 
na rodinné právo, sociální zabezpečení, bydlení, 
zaměstnání, majetkoprávní vztahy, dluhovou 
problematiku, spotřebitelské právo atd. Služby 
jsou anonymní a bezplatné pro občany starší 
18 let. Konzultace poskytujeme telefonicky, 
emailem nebo osobně. Po domluvě možná ná- 
vštěva i u klientů doma (např. zdravotní důvo- 
dy). Objednávat se můžete na níže uvedených 
kontaktech. Kontakt: Poradna Charity Ostrava, 
tel.: 599 526 906, 731 625 767, email: poradna@
ostrava.charita.cz.

Charita Ostrava informuje
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Když klesnou venkovní tep-
loty pod nulu, je kromě pečlivé- 
ho zazimování zahrady, domu 
a veškerého venkovního vybavení 
nutné se zaměřit také na to, jak 
zajistit před mrazem domovní 
vodoměr. Zabráníme tak jeho poškození. Tím, 
že tyto záležitosti nepodceníme, se vyhneme 
nepříjemným situacím, které mohou mít kromě 
našeho pohodlí a poškozeného majetku nepří- 
jemný dopad také na peněženku.

Co je nutné s ohledem na zabezpečení vo- 
doměrů podniknout, do značné míry závisí na 
tom, kde je dané zařízení umístěno. „Pokud je 
vodoměr umístěný ve venkovní šachtě, je potřeba 
zkontrolovat spolehlivé uzavření tak, aby 
nedocházelo k neúměrnému prochlazování 
jejího vnitřního prostoru. Pokud se potrubí a vodo- 
měr nacházejí v hloubce, kde mohou zmrznout, 
je potřeba zajistit poklop tepelnou izolací. Použít 
je možné například polystyren nebo minerální 
izolační vatu – nikoliv ale skelnou,“ vysvětluje 
vedoucí oddělení vodovodů SmVaK Ostrava 
Roman Bouda. 

Pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu, 
chaty, chalupy nebo jiné nemovitosti, je ne- 
zbytné zabránit vystavení vnitřní instalace 
a vodoměru účinkům mrazu například vnější 
tepelnou izolací. Je potřeba také prověřit, jestli 
nemůže mrazivý vzduch pronikat k vodoměru 
například sklepním oknem, což bývá často 
opomíjené citlivé místo pro tento typ havárií. 
Teplota v daném prostoru se musí dlouho- 
době pohybovat nad bodem mrazu. Potrubí 
vnitřních rozvodů je žádoucí obalit izolačním 
materiálem. „Chaty a chalupy, které nejsou 
v průběhu zimy obývané, jsou velmi často mís-
tem, kde dochází k havarijním situacím. 
Vodoměr zamrzne, dojde k jeho poničení, ale 
důsledky v podobě vytopeného prostoru se 

projeví až poté, kdy mráz povolí. 
Lidé potom přijíždějí po zimě do 
svých objektů, kde je čeká nemi- 
lé a nákladné překvapení,“ říká 
Bouda.

K poškození vodoměru může dojít také 
v případě, když se někdo snaží zamrzlou vnitřní 
instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vyso-
kou teplotou – například horkovzdušnou pistolí 
nebo otevřeným ohněm. Tento extrémní zásah 
většinou vede k tomu, že vodoměr zůstane 
nefunkční a je nutné ho vyměnit. Poškození 
plastových částí zařízení vysokou teplotou je 
zjistitelné po jeho demontáži. Těmto rychlým 
a radikálním řešením se rozhodně vyhněme, 
přinesou vždy víc škody než užitku.

Všechny vyjmenované případy poškození 
vodoměru mají negativní finanční dopad na 
zákazníka, od něhož SmVaK Ostrava následně 
vyžadují náhradu škody spočívající ve výměně 
poškozeného zařízení. Odběratelé totiž odpo-
vídají za jeho zabezpečení. Škodná částka se 
odvíjí od aktuální prodejní ceny daného typu 
vodoměru a času potřebného pro jeho montáž. 
Průměrně může jít zhruba o 2 000 korun.

Před zamrznutím je nutné chránit také 
vodovodní přípojku. Základním faktorem  
je to, aby byla dodržena takzvaná nezámrzná 
hloubka, kdy se doporučuje jako minimální 
krytí potrubí jeden metr, ve zpevněných plo-
chách až 150 centimetrů. Kritickým místem 
jsou místa venkovních uzavíracích armatur, 
místa se sníženým krytím (například přechody 
vodních toků) nebo souběhy s potrubím dešťo-
vých kanalizací.

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s.

Mrazy jsou tady. 
Zabezpečme vodoměry před poškozením!
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Kalendář je k dispozici ke koupi na obecním úřadě, v knihovnách Stará Ves a Košatka, 
v potravinách Lucie Buchtová a ve firmě Unipol.

Cena 130,- Kč.
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Dobro v každém vánočním dárku 

Kdysi využila pomoci, teď sama pomáhá nákupem 
 

Před několika lety pečoval Mobilní hospic Ondrášek o její maminku Karlu. Od té doby je 
Veronika jeho pravidelnou dárkyní. Zapojuje se také do Vánočního Tržiště radosti, protože 
dárky pořízené tam umožňují nevyléčitelně nemocným lidem strávit Vánoce se svou 
rodinou. 

Je to 6 let, kdy Veroničina sestra Monika doma pečovala o maminku a Mobilní hospic 
Ondrášek jí i celé rodině poskytoval odbornou zdravotní i psychosociální pomoc. „Možnost, 
že maminka byla v péči MH Ondrášek, bylo to nejlepší, co ji mohlo potkat a mohla nakonec 
zemřít doma v kruhu celé rodiny. Sestřičky byly úžasné. Byly u maminky až do poslední 
minuty, kdy pak sestře pomohly se vším ostatním,“ vzpomíná Veronika. Ta by teď ráda 
pomohla ostatním, kteří se ocitnou v podobné situaci. Proto podporuje Ondrášek pravidelně 
finančním darem a ona i její rodina vkládá a nakupuje dárky na Vánočním Tržišti radosti.  

Na Tržiště lidé darují věci, poukazy nebo služby, aby podpořili dobrou věc. Najdete tam 
například lístky do divadel, domácí cukroví či 
vánočky, lyžování s profesionálním trenérem 
i náramky z minerálů. Vy tak můžete 
pořizovat vánoční dárky pod stromeček, u 
kterých se radost násobí. Potěší vaše blízké i 
naše pacienty. Celý výtěžek totiž umožní 
umírajícím lidem strávit svátky doma se svou 
rodinou. „Do Tržiště radosti se zapojuje i teta 
Lucka, sestra maminky, spolu s Babincem - 
Klubem žen z Horních Domaslavic. Jsou 
pravidelnými dárci. Vyrábějí například 
vánoční svícny a háčkované věci.“ Babinec se 
účastní i dalších akcí, které Ondrášek pořádá. 
Kdykoli je požádáme, vždy ochotně pomůžou. 

Veronika na Tržišti využila možnosti „Daruji a nic nechci“. „Na Tržišti radosti nakupuji každý 
rok, ale pouze v sekci ‚Daruji a nic nechci‘, kdy jsem si vždy ‚kupovala mamku‘, jak jsem tomu 
říkala. Jelikož v možnosti ‚Chci darovat jeden den péče‘ je její fotka.“ 

Podívejte se na Vánoční Tržiště radosti a dejte vašim dárkům hlubší význam. 

www.trzisteradosti.cz 
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Pozvánky
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• INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •

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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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

Kocourek Josef
vám nabízí:

▪ čištěni ́koberců ▪

▪ sedacićh souprav ▪

▪ autosedaček ▪

▪ půjčováni ́stroje Kärcher ▪

▪ mytí oken ▪

mobil: 606 363 300
 731 490 561

Úřední hodiny Obecního úřadu 
do konce roku 2022

  23. 12.      zavřeno

  26. 12.      2. svátek vánoční

  27. 12.      zavřeno

  28. 12.      otevřeno 8–15 hod.

  29. 12.      zavřeno 

  30. 12.      zavřeno

Poplatky budou vybírány do 28. 12. 2022. 

Od 2. 1. 2023 platí běžné úřední hodiny.
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774 231 896

Ve Vrbí 449, Stará Ves nad Ondřejnicí

facebook.com/pedikura.katka

Mokrá, 
suchá nebo 
kombinovaná
pedikúra
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Otázky a odpovědi

Zimní údržba komunikací
Zimní údržba probíhá průběžně s ohledem 

na současné technické a personální možnosti. 
Nad rámec kapacit obce jsme navíc poptali 
místní zemědělce, aby v případě exponovaných 
období pomohli s údržbou komunikací.

Pokud víte o místu, které je nedostatečně 
ošetřeno, prosím obraťte se na OÚ, tel. 558 669 
201 či na pana Dorotíka.

Mimořádná splátka úvěru 10 mil. Kč
Mimořádnou splátku úvěru doporučil 

finanční výbor. Jelikož úroková sazba není fixní 
(v současné chvíli 7,34 %), ale mění se dle sazby 
PRIBOR, bylo výhodnější tuto částku splatit, 
než si tyto prostředky nechávat na účtu obce. 
Obec má ještě rezervy v řádech milionů korun, 
případně kontokorent. V případě potřeby si 
můžeme vzít úvěr další, podmínky nebudou 
horší než nyní.

Kotle na Sokolovně a OÚ v havarijním 
stavu

Tato situace trvá již delší dobu, v tuto chvíli 
řešíme různé varianty, v běhu jsou přípravy na 
výběrová řízení na projekty, řeší se typ zdroje 
energie tak, ať je to do budoucna co nejvýhod-
nější pro obec, snažíme se jít cestou obnovitel-
ných zdrojů.

Možnost prohlídek zámku
Část zámku je možné si prohlédnout v rámci 

výstavy Kočárky, panenky, paraplíčka po před-
chozí domluvě na OÚ. Do budoucna zvažujeme 
také komentované prohlídky celého zámku.

Místostarostové na OÚ
V současné době se místostarostové zabý-

vají zejména provozními záležitostmi. 1. mís-
tostarosta, Michal Janošek, zejména nastavením 
procesů souvisejících s chodem úřadu a digita-
lizací agendy. 2. místostarosta, Otakar Mlčoch 
poté technicko-provozními záležitostmi. Místo- 
starostové bývají k dispozici na úřadě zpravidla 
v pondělky a v pátky, ale vždy je lepší si předem 
domluvit schůzku.

Vandalství na poště, v lékárně a rozbitá 
skla na autobusové zastávce u pošty

Situace byla řešena bezprostředně po udá-
losti, okna byla zajištěna bezpečnostní páskou, 
ale nová okna byla vyráběna na zakázku, proto 
trvalo delší dobu, než byla okna vyměněna.

Přechod pro chodce u zámku 
Situaci řešíme současně s plánovanou studií 

řešení chodníků celého průtahu obcí, kde je 
situace řešena formou místa k přecházení. 
Chceme zjistit, za jakých podmínek by bylo 
možné realizovat přechod a za jakých podmínek 
bezpečné místo k přecházení.

Mikulášská besídka souboru 
Ondřejnica Vánoční jarmark na nádvoří zámku
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Výstava ovoce a zeleniny

Poznáváme faunu naší obce
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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

24. 12. Na Štědrý den hrnek si vem! Býv. obchod Košatka TJ Sokol Košatka

1. 1. Novoroční cyklojízda  
na Hukvaldy Odjezd od haly TJ ACK Stará Ves

1. 1. Novoroční pochod Starou Vsí Odchod od haly TJ TJ Stará Ves 
6. 1. Novoroční koncert Zámek Kulturní komise
7. 1. Ples střediska mládeže ZŠ Stará Ves DSM Stará Ves

13.–15. 1. Tříkrálová sbírka Stará Ves, Košatka Farnost St. Ves

15. 1. Mše svatá za doprovodu  
cimbálové muziky Ondřejnica Kostel sv. Jana Křtitele Farnost St. Ves

20. 1. Školní ples ZŠ Stará Ves ZŠ a MŠ Stará Ves

28. 1. Lašský bál Krmelín  
Na Benátkách LSPT Ondřejnica

28. 1. Ples Kondora Hasičská zbrojnice Kondor
1. 2. Tradiční setkání Hasičská zbrojnice SPOPVES

18. 2. Hasičský ples Hasičská zbrojnice SDH St. Ves
21. 2. Pochování basy Hasičská zbrojnice SPOPVES

4. 3. Bezlepkový kurz pečení Hasičská zbrojnice V. Halatová, KK
15. 3. Výroční schůze Hasičská zbrojnice SPOPVES
17. 3. Cestovatelská beseda Hala TJ, malý sál Kulturní komise

3. 4. HU, HU, HU, vesno už je tu 
– Vynášení Mařeny Malá Ondřejnica

12. 4. Pomlázková zábava Hasičská zbrojnice SPOPVES

leden  
až březen

Kočárky, panenky, paraplíčka 
(návštěva výstavy je možná pouze 
po předchozí tel. domluvě)

Zámek Kulturní komise


