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Vážení spoluobčané,
blíží se doba dovolených, pro někoho 

i možná doba cestování a poznávání. S tím je 
nezbytně spojeno i srovnání s tím, jak se nám 
žije doma, v naší obci. Měl jsem letos tu čest 
navštívit obce v  rámci soutěže Vesnice roku 
2016, jejímž vítězem se staly Velké Hoštice, 
a kterou naše obec v roce 2001 vyhrála. Přímo 
se nabízí možnost srovnání, co jsme nabídli 
hodnotitelům před léty, s  tím, co nabízejí 
obce, které se ucházely o vítězství dnes. Musím 
konstatovat, že Stará Ves a  Košatka ve vyba-
vení, infrastruktuře a  společenském životě 
v  ničem nezaostávají a  snesou ta nejpřísnější 
kritéria na dobré místo pro život, ale dovolte 
mi pár postřehů z vítězné obce. V kulturním 
a  společenském dění mají zapojeno mnohem 
více mladých. Znovu Vás tedy vyzývám, nebojte 
se přijít do spolků a zapojte se do života v obci 
z  „druhé strany“. Myslím, že by se Vám lépe 
dařilo vytvářet dobrou adresu: Stará Ves nad 
Ondřejnicí. A jeden postesk na závěr. Ve vítězné 
obci nikdo neřeší, zda vysoká tráva za plotem 
je na obecním pozemku, a bez řečí ji posekají, 
případně vysadí nějaký pěkný záhonek (vždyť 
to jsou přeci „PRAJZÁCI“). 

Na čem pracujeme, co nás čeká?
V současnosti máme podány 2 žádosti 

o dotaci z nových programů:

1. Žádost na rekonstrukci zámku (IROP). 
Cílem je oprava střechy, obnova věže, 
sgrafit, výměna oken a dveří, klimatizace 

obřadní síně a vybavení infocentra. Odha-
dované náklady jsou 32 mil. Kč.

2. Žádost na Digitalizaci povodňového plánu 
(OPŽP), jeho součástí je instalace bezdrá-
tového rozhlasu. Odhadované náklady 
4 mil. Kč.

Z vlastních prostředků opravíme smuteční 
obřadní síň a  provedeme výstavbu chodníků 
v pravé části hřbitova. V rozpočtu na to máme 
připraveno 1,5 mil. Kč.

Předpokládám, že o  prázdninách začne 
trochu oddalovaná rekonstrukce Hasičárny 
ve Staré Vsi (akce bude realizována z rozpočtu 
obce v nákladu asi 3 mil. Kč).

Očekávám, že do pololetí bude vydáno 
územní rozhodnutí na stavbu kanalizace 
a během prázdnin bude vydáno stavební povo-
lení na akce „Chodníky na ulici Proskovická 
a Petřvaldská“.

Další projekty, které jsou rozpracovány, 
se týkají rekonstrukce lávky na ulici K Mostu, 
zateplení a  výměny oken ZŠ „nové“ budovy. 
Rozběhl se projekt sběrného dvora a zkultur-
nění „Panského dolu“. Rovněž připravujeme 
projekt malého dětského hřiště pro děti do 10 let 
na Horním konci u Mlýna.

Na závěr bych chtěl zmínit stavbu prodejny 
Hruška, která by měla být hotova do konce 
prázdnin. Pro nás je důležité, že investor splnil 
slib a  vystavěl 2 nové zastávky, které začnou 
sloužit nejpozději od 1. září.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce 

Slovo starosty

Písařovy postřehy ze slavností

V pátek pěvecké soubory
zpívaly dešti navzdory.
Šéf zpěváků z Bílovce 
dirigovat v dešti chce!
Oblek svůj měl však tenký,
mokré měl snad i trenky.
Když zapěl Gorol z Jablunkova,
déšť se radši rychle schoval,

bylo vidět, jak déšť chřadne,
když žena mužům v zpěvu vládne.

V sobotu už bylo krásně
u Zámku zas zněly básně.
Že počasí se vydaří,
zajistili dva faráři.
Kaplan Jan se představil,



SStaroveský zpravodaj

4

Hrabě mu přál mnoho sil,
Kamila též pozdravil,
za Ves se s ním rozloučil. 
Rektor zas s nohou zlomenou –
prý nebylo to šikanou.
Písař přišel prostovlasý
pak svým umem Keltik spasí...
Fojt se musel zpovídat,
co mu ve Vsi nedá spát,
Hraběnka jej chce jen chválit,
Hrabě novou věž chce zas mít.
Že Stará Ves je mladá – platí -
předvedli nám ze spolků mladí,
i písnička jim hezky ladí…
Darem pro Ondřejnickou Elišku
měl Hrabě Řád zlatého střevíčku 
a Písař taneček a písničku.

Jízda letos nepoznala vady,
až na ty dva Kamilovy pády.
Zastávky u Mlýna a v Košatce byly veselé,
nové drby povídali místní konšelé.

Program na pódiu – ten byl skvělý,
účinkujících snad sto jsme měli,
večer rozezněl pak mladou Ves 
řízný kopřivnický super džez.
Před pódiem v nočním čase
Keltik zvládal hrátky s lasem.
Do noci pak vířil tanec,
na pódiu k tomu hrál HEC.

Co na Slavnosti víc si můžem přát,
když budem mít sedmsetpadesát?
To bych i já – Váš písař – věděl rád!!!

Píseň mladých zástupců spolků:
Tady je včelař, rybář, pejskař
a ten co okopává záhony je zahrádkář.
A tady Kondor, hasič, Sokol,
A ten co opatruje zvířata je chovatel. 
Ten hasí požáry, ten hází na branku,
Ten dělá tábory, ta tančí na zámku. 
Ten umí to a ten zas tohle,
a všichni dohromady udělají moc.

Píseň na pódiu:
Cesta nám kol polí dneska končí,
Stará Ves – ta se nám všem líbí,
zakrátko budeme se už loučit,
Košatka ta nemá též chyby.

Já volám: na shledanou, na shledanou,
Už nám zbývá jenom malý krok.
Já volám: na shledanou, na shledanou,
setkáme se zase příští rok.

Stará Ves svou krásu těžko skrývá,
každý z nás v naší Vsi žije rád,
hodně nám toho však ještě zbývá,
co chceme občanům ještě dát.

Já volám: na shledanou, na shledanou,
Už nám zbývá jenom malý krok.
Já volám: na shledanou, na shledanou,
Velká sláva bude napřesrok.
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Ohlédnutí za Staroveskými 
obecními slavnostmi 2016

Písař Radislav sice zevrubně popsal letošní 
obecní slavnosti ve svých verších, přesto 
bychom chtěli vyjádřit jménem vedení obce 
poděkování celé armádě dobrovolníků, kteří 
se podíleli na přípravě, bezchybném průběhu 
i  závěrečném úklidu po celé dvoudenní akci. 
Z mnoha stran je slyšet slova chvály a uznání, 

která těší i  zavazují, zejména s  ohledem na 
následující jubilejní rok, ve kterém si budeme 
připomínat 750. výročí naší obce. Věříme, že 
nám všem vydrží elán i do tohoto roku, roku 
2017. Ještě jednou – děkujeme!

Ing. Dalibor Dvořák a Rada obce Staré Vsi n. O

Zpravodajství ze zámku

• RO schválila objednávku na zpracování 
projektové dokumentace projektu „Zámek 
ve Staré Vsi n. O. – stavební úpravy II.“ s fir-
mou ing. arch. Tomáš Šonovský, Ostrava 1, 
za cenu 300 tis. Kč.

• RO schválila  finanční příspěvek ve výši 
12.000 Kč/rok pro p. Jarmilu Višvaderovou 
a  p. Ignáce Višvadera na pokrytí části 
nákladů na práci terénního zdravotního 
pracovníka.
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• RO schválila bezplatný pronájem prostor na 
kurz hry na zobcovou flétnu 29. 5. 2016 pro 
Spolek Jožky Matěje a příspěvek 200 Kč na 
kurzovné pro účastníky ze Staré Vsi n. O.

• ZO schválilo rozpočet obce pro rok 2016 takto: 
příjmy 40.918.300 Kč, výdaje 37.090.000 Kč 
(chodníky, PD kanalizace, PD odtokových 
poměrů horní konec, rekonstrukce školy, 
rekonstrukce smuteční obřadní síně, rekon-
strukce hasičárny ve St. Vsi apod.). 

• ZO schválilo uzavření budoucí smlouvy 
darovací s  Moravskoslezským krajem, 
Ostrava, obec získá pozemky pro stavbu 
chodníků na ul. Petřvaldská a Proskovická.

• ZO schválilo nákup důležitých pozemků pod 
místními komunikacemi v lokalitě Dukla 
a pozemku v k. ú. Košatka n. O. z důvodu 
stavby chodníku v Košatce. 

• ZO schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu RRS Moravskoslezsko na 
projekt „Přes lávku do centra obce k dět-
skému hřišti“.

• ZO schválilo uzavření smlouvy s Nadací ČEZ 
na poskytnutí příspěvku k akci „Výsadba 
jednostranného stromořadí v obci Stará Ves 
n. O.“ v částce 130.000 Kč.

• ZO schválilo smlouvu o poskytnutí dotace 
250 tis. Kč pro TJ Stará Ves n. O.

• ZO vzalo na vědomí zprávu předsedy kont-
rolního výboru ing. I. Trybulovského o čin-
nosti kontrolního výboru za r. 2015 a plánu 
činnosti na r. 2016.

• RO rozhodla o zrušení výběrového řízení 
na akci „Rekonstrukce domu čp. 12 ve Staré 
Vsi n. O.“ (hasičárna) pro velký rozdíl cen 
stavebních objektů.

• RO schválila žádost organizace Kondor na 
prominutí nájmu z akce pro děti dne 5. 3. 
2016 – „Pyžamová party“ v prostorách hasič-
ské zbrojnice ve Staré Vsi n. O. 

• RO schválila příspěvek 5.000 Kč Společnosti 
přátel Poodří na vydávání časopisu POODŘÍ 
v roce 2016.

• RO schválila nabídku firmy MeŠ stavby s.r.o., 
Paskov, na výměnu vstupních dveří a stavbu 
chodníku u KD Košatka (cena 65.068,80 Kč 
bez DPH). 

• RO schválila nabídku na zpracování PD na 
stavbu „Lávka U Mostu“ firmy Link projekt 
s.r.o., Brno (průzkumné práce 50 tis. Kč bez 
DPH, PD 165 tis. Kč bez DPH).

• RO schválila zakoupení vozidla Dacia, model 
DOKKER verze 1,6 SCe 75 kW/102 k Arctica 
u  firmy Autoset Centrum ČR plus s.r.o., 
Ostrava, za cenu 274.500 Kč.

• RO schválila nabídku firmy KONEKO, 
Ostrava na zpracování PD na demolici ČOV 
u ZŠ Stará Ves n. O., cena 24.684 Kč vč. DPH.

• RO schválila poskytnutí finančního pří-
spěvku na poskytování sociálních služeb ve 
výši 1.000 Kč/měsíc Charitě Ostrava na pobyt 
p. Anežky Poláškové.

• RO vza la na vědomí žádost o  dotaci 
Tanečnímu kroužku Maki a Kači a rozhodla 
o navýšení dotace pro mládež TJ Stará Ves.

• RO schválila Sazby a zásady krátkodobých 
nájmů prostor v sálu KD Odra v Košatce od 
1. 4. 2016.

• RO schválila uzavření smlouvy na pronájem 
kopírovacího stroje Konica Minolta C224e 
s firmou Amethyst.cz, s.r.o., Ostrava na 48 
měsíců.

• Starosta informoval RO o finalizaci projektu 
na bezdrátový rozhlas (cena cca 3.043.650 
tis. Kč bez DPH), o výstavbě autobusových 
zastávek Na Drahách (financovány investo-
rem stavby „Novostavba prodejny Hruška“, 
dokončení do 30. 6. 2016). 

• RO vzala na vědomí zprávu ředitele ZŠ a MŠ 
Stará Ves n. O. o činnosti organizace a uložila 
mu zajistit vypracování analýzy práce ZŠ.

• RO schválila smlouvu s Městem Ostrava na 
výkon přenesené působnosti ve věcech míst-
ních komunikací. Obec poskytne Městu 5.000 
Kč za každé zahájené správní řízení.
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O Svazu měst a obcí ČR

Naše obec je členem Svazu měst a obcí 
České republiky, který je celostátní, dobro-
volnou, nepolitickou a nevládní organizací. 
Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí 
ČR je partnerem pro vládní i parlamentní 
politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě 
a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních 
opatření v oblastech týkajících se kompetencí 
obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. 
Činnost Svazu je založena především na aktivitě 

starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí 
a měst, kteří se nad rámec svých povinností 
věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz 
sdružuje více než 2 600 měst a obcí a hájí tak 
zájmy více než 8 milionů obyvatel České repub-
liky. Starosta naší obce ing.Dalibor Dvořák je 
již řadu let ve vrcholném orgánu Svazu v Radě 
SMOCR.

Bližší informace naleznete na adrese 
www.smocr.cz 

• RO vzala na vědomí podání žádosti o podporu 
z IROP na stavební akci „Zámek Stará Ves n. 
O. – stavební úpravy II“, cena 32.547.325 Kč 
(oprava střešní krytiny, vybudování střešní 
báně, rekonstrukce interiéru a fasády, zámec-
kého parku, pořízení expozice a mobiliáře). 

• RO vza la na vědomí žádost manželů 
Beránkových na odkoupení parcely č. 58/2 
(202 m2) v k. ú. Stará Ves, postupuje ji k pro-
jednání ZO.

• RO vyhlásila řízení k podání nabídek na 
zpracování PD cyklotrasy podél komunikace 
III/48615 – délka 1,45 km.

• RO schválila nabídku p. Jiřího Stehlíka, 
Opava 5, na zpracování dokumentace kri-
zové připravenosti obce na mimořádné 
události a krizové situace.

• RO schválila uzavření smlouvy s f. INERA.
CZ s.r.o., Příbor, na umístění zařízení sítě 
Internet na nemovitosti v majetku obce, 
nájem 400 Kč vč. DPH měsíčně.

• RO schválila nabídku p. V. Orla, Ostrava, na 
restaurování sochy T. G. Masaryka (69.800 
Kč bez DPH).

• RO schválila smlouvu s f. Link projekt s.r.o., 
Brno, na zpracování PD objektu „Most přes 
řeku Ondřejnici na ulici K Mostu“, cena bez 
DPH 215.000 Kč.

• RO schválila smlouvu o odvozu bioodpadu 
s  firmou Jiří Matěj, Stará Ves n. O. a o 

odběru bioodpadu s firmou Matěj agro s.r.o., 
Kateřinice. Ceny pro rok 2016 – převzetí 
a uložení 1 tuny BRO 350 Kč bez DPH, při 
uložení 95 t BRO a více/rok je cena 330 Kč 
za 1t BRO bez DPH.

• RO rozhodla o provedení opravy podlahy 
v KD Košatka svépomocí, cena 77 tis. Kč.

• RO schválila smlouvu o dílo s firmou BAD 
spol. s.r.o., Ostrava 1, na zpracování PD na 
stavbu „Sběrný dvůr Stará Ves n. O.,“ cena 
193.600 Kč bez DPH.

• RO bere na vědomí projekt letní studentské 
aktivity, z rozpočtu obce bude použito 70 tis. 
Kč na mzdy.

• RO schválila výměnu střešních oken v domě 
čp. 34 v Košatce firmou BENCORI s.r.o., 
Stará Ves n. O., cena 46.509 Kč bez DPH.

• RO schválila poskytnutí příspěvku 12.000,- 
Kč/rok organizaci Čtyřlístek na poskytování 
péče p. Lence Máchové, nar. 1992.

• RO schválila nabídku f. PROJEKT 2010 na 
vyhledávací studii cyklistické stezky mezi 
Starou Vsí a Košatkou (38 tis. Kč bez DPH) 
a zpracování PD na zastávky Na Hůře (175 
tis. Kč bez DPH).

• RO vzala na vědomí pořízení Územní studie 
č. 02/2015/Z1/SV pro lokalitu Z1 (Zákostelí 
a Dukelská čtvrť).

Mgr. Jaromír Chvostek
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Bývávaly časy

Fotohistorie

• V roku 1866 táhlo vesnicí k Novému Jičínu 
oddělení pruské zemské obrany. Po nich 
přišli Maďaři, jež však obyvatelstvo nemělo 
ve velké lásce, ačkoliv byli rakouským voj-
skem. Ve válce mezi Rakouskem a Pruskem 
o prvenství v Německu Rakušané byli pora-
ženi u Hradce Králové. Ze zdejší obce povo-
láno do zbraně 65 mužů a z těchto František 
Tichopad a Jan Novobílský č. 117 padli. 

• Tak ze sklizně v roce 1916 zrekvírováno ve 
zdejší obci 12.050 kg pšenice, 19.500 kg žita, 
27.820 kg ječmene, 29.915 kg ovsa, 50.000 
kg sena, 30.000 kg slámy, 47.000 kg zemáků 
a 116 kusů hovězího dobytka. Rovněž cho-
vatelé dobytka byli povinni odváděti mléko, 
máslo a špek na aprovisaci měst. Ačkoli 
všechny poživatiny byly na výkazní lístky, 
přece se jich nedostávalo a lid i na vesnici 
trpěl hroznou bídu a hlad. Mužové pracující 
zůstali ohromeni, scházelo jim všechno, 
nutná potrava, pivo i tabák. Ceny potravin 

rostly do závratné výše. Zásluhu o to mají 
v první řadě Židé, kteří jako pijavice těžili 
z bídy lidské a pili krev ubohého lidu. Z těch 
příčin zavedeny maximální ceny na všechno 
zboží a za přehánění cen zavedeny přísné 
pokuty. Avšak to nic nepomohlo, neboť keťas 
rád zaplatil tisíc K pokuty, když byl milión 
vydělal.

• Po stránce technické nutno poznamenat, že 
byla věnována veliká péče úpravě obecních 
cest, jak u řeky, tak po Záhumení od pet-
řvaldské strany. Kromě toho byla upravena 
cesta „na kopec“ za mlýnem č. 161. Podle 
usnesení pléna místního národního výboru 
ze dne 15. srpna 1946 byla tato cesta ozna-
čena názvem „Hložankova“ na památku 
Aloise Hložanky, padnuvšího při osvobo-
zovacích bojích na mostě přes Ondřejnici.

Mgr. Jaromír Chvostek

Vá žení spoluobč ané, mi l í  č tená ři . 
Patnácté číslo seriálu Fotohistorie bych rád 
zasvětil historii cyklistiky v naší obci. Na 
snímek jsem narazil při skenování fotek, které 
pro výstavu o cyklistice zapůjčil p. Glombíček. 
Tato výstava nese název Od koloběžky po 
horské kolo, její vernisáž proběhla v pátek 
17. června a můžete ji návštívit až do 11. září 
tohoto roku.

Činnost cyklistického oddílu můžeme 
sledovat až k jeho založení v roce 1953. Prvními 
členy byli Alois Lednický, Břetislav Hýl, Vladimír 
Polášek, Vojtěch Rumián a Pavel Hyneček. 
Kronika obce [2] k tématu sportovní činnosti 
v tomto pouze konstatuje, že činnost je dobrá, a že 
tělovýchovná činnost postrádá sportovní stadion. 

V počátcích se trénovalo s minimem zkuše-
ností a na kolech, které si závodníci sami opatřili. 
První generace závodníků se účastnila závodů 

zejména v okolí Ostravy. S další generací přichá-
zely stále lepší úspěchy, závodníci Glombíček, 
Kolář, Neměc a Krmášek patřili k nejlepším 
v kraji. V roce 1967 přešel cyklistický oddíl pod 
TJ Slezan ve Frýdku-Místku, znovu byl obnoven 
v roce 1974.

Na fotografii [4] můžeme vidět závodníky 
účastnící se závodu Okruhy Lašskem. Závod 
začínal ve Staré Vsi, jelo se do Brušperka, dále 
na Trnávku a Kateřinice, do Příbora na náměstí 
a zpět na Mošnov a Petřvald. Jezdívaly se i mírně 
pozměněné trasy. Fotografie pochází z 60. let 
minulého století, s největší pravděpodobností 
z roku 1964 [5]. Zleva Miloš Parna, Bohumil 
Glombíček, František Němec, Pavel Kolář. 
Závodu se účastnili i třinečtí závodníci viditelní 
v zadních řadách. Celkem se účastnilo asi 60 - 70 
závodníků. Jely se všechny kategorie, od žáků 
po muže.
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Roku 1964 odpovídá také zápis v druhé 
obecní kronice [3], kde se píše o zahájení 
generální opravy budovy pošty, jejíž budovu 
můžeme vidět v pozadí fotografie. Součástí 
rekonstrukce byla také adpatace provozovny 
bývalého dámského krejčovství na byt pro 
lékaře.

Pokud Vás zajímá i novější historie oddílu, 
neváhejte navštívit výše zmíněnou výstavu.

RNDr. Michal Janošek, Ph.D.

Kontakt: Michal Janošek, tel.: 777 81 55 69, email.: 
michal.janosek@gmail.com

Zdroje:
[1]  Počátky cyklistiky ve Staré Vsi n.O., 70 let TJ Sokol, 

1976.
[2]  Pamětní kniha Staré Vsi nad Ondřejnicí - 1. díl 

(1921-1958), str. 232. SOkA F-M.
[3]  Pamětní kniha Staré Vsi nad Ondřejnicí - 2. díl 

(1958-1971), str. 129. SOkA F-M.
[4]  Soukromý archiv p. Bohumila Glombíčka
[5]  Rozhovor s Bohumilem Glombíčkem, 17. 6. 2016, 

Stará Ves n. O.
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Neodešli, jen nás předešli
O těch, kteří proslavili Starou Ves nad Ondřejnicí

V tomto čísle zpravodaje to bude trochu 
jiné vzpomínání než obvykle. Bude na lidi, z 
nichž mnohé jste znali osobně, možná, že byli 
vašimi příbuznými, přáteli, kamarády, nebo jste 
jim jenom fandili. K tomuto kroku mě vedlo 
jediné - neměli bychom na ně zapomínat. Byť 
nebyli hvězdami divadel, filmů, rozhlasu nebo 
televize, přesto Starou Ves n. O. docela prosla-
vili po celé republice. Nebo alespoň tam, kde 
se hrála česká, nyní národní házená. Bude řeč 
o generaci prvoligových házenkářů, kterou jsem 
obdivoval ke konci padesátých a v šedesátých 
letech minulého století. To byla doba, kdy do 
Staré Vsi jezdili soupeři ze Zubří, Holešova, 
Třeboně, Rokycan, Chomutova, Jinců, z Brna-
-Komína, Plzně-Bolevce, Plzně, Bystřice pod 
Hostýnem, Mostu, Humpolce, Příbrami, Prahy-
-Čakovic, Prahy-Nuslí či Prahy-Modřan, a taky 
z blízkých Vítkovic a Albrechtiček. Nevím, 
jestli jsem si vzpomněl na všechna místa, ale 
snad ano. A samozřejmě, že do zmíněných míst 
jezdili i „Starovjáci“. Hrálo se na hřišti nad 
zámkem. Pamatuji ještě hřiště, které bylo na 
délku, podél plotu s Hýlovými. Teprve později 
se kousek přesunulo a přibylo k němu terasovité 
hlediště. Povrch hřiště tvořila škvára a kopačky 
byly nedílnou součásti hráčské výbavy. Stejně 
tak lajnovačky s vápnem, ty byly „v práci“ 
i během hry, bylo třeba každou chvíli obnovovat 
lajny brankoviště. Šatnou byla dřevěná bouda 
bez vody, hráči se chodili mýt k Lednickým 
k pumpě, která byla na dvorku. Návštěvy byly 
ve Staré Vsi vždycky velké, největší pak na derby 
s Vítkovicemi a s mužstvem Rokycan. To přišlo 
až tisíc diváků. 

No a jména hráčů? Těch, kteří nás předešli, už 
je bohužel mnoho. Nevím, jestli si vzpomenu na 
všechny, ale budu se snažit. Z brankářů si vyba-
vuji Evžena Dlouhého. Pro něj byl charakteris-
tický postoj, trochu pokrčené nohy a ruce, vždy 
ve střehu. Další brankář a taky výborný muzi-
kant - Jiří Lednický - byl mým přítelem. Setkávali 
jsme se, spolu s Břeťou Šlejtrem a dalšími, při 
zkouškách a vystoupeních SPÍHUSY. To bylo 

na počátku šedesátých let a názvem byla zkratka 
slov „S písničkou, humorem a satirou“. Jura byl 
vynikající brankář. Jako dnes si vybavuji jeden 
jeho zákrok při utkání s Plzní. Za hosty hrál 
Karel Pech, vysoký, černovlasý útočník, který 
si pořád olizoval prsty. Poločas byl 5:5 a Pech 
prohlásil, dneska jim to dáme. No nedali a Plzeň 
prohrála, jestli se nepletu 8:15. A Lednický chytil 
jeden Pechův trestný hod přímo do obličeje. 
Otřepal se a chytal dál. Z obránců si nejvíce 
vybavuju trojici Zdeněk Hýl, Mojmír Tomeček 
a Jarda Horkel, zvaný Vinca, Asi po tátovi. Byl 
tvrdý, nebál se střel a svým tělem zabránil mnoha 
gólům. Tehdy Staroveští hrávali v bílých dresech 
a ten „Vincův“ neměl na konci utkání nikdy 
původní barvu. Z dalších obránců, kteří už nás 
předešli, bych měl jmenovat Zdeňka Holaně, 
Míru Máchu nebo Dorotíka (křestní jméno si 
už nevybavím). Z útočníků nesmím zapome-
nout zejména na tři opravdové mistry - Jendu 
Tylečka, kterému se přezdívalo „malý Jan“, Věru 
Dostalíka a Oldřicha Hýla. Posledně jmenovaný 
je ještě mezi námi a doufám, že ještě dlouho 
bude, i když mu zdraví už neslouží tak, jak by si 
sám přál, a nejen on. Ti tři, když to „roztočili“, 
tak to byla radost. Když Jenda vzal míč pod paži 
a vyrazil, utekl všem a obvykle z toho byl gól. 
Věra se zase mistrně dovedl otočit na brankovišti 
a proti jeho vykláněčce neměl žádný brankář 
šanci. A Oldra byl proslavený svými „padáčky“, 
které byly jeho doménou. Doplňoval je Raďa 
Horkel, možná poslední, který perfektně ovládal 
„zadovku“. Stejně jako Horkel už nás pozorují i ti, 
kteří neměli tolik štěstí a zdraví, bratranci Jarda 
a Franta Dostalíkové, Milan Filipec nebo Míra 
Balcar. A nesmím zapomenout na Boříka Hýla. 
Byť byl z generace mladší, přesto už na konci 
šedesátých let patřil k vynikajícím útočníkům. 
A  ještě jedno jméno musím zmínit. Patřilo 
člověku, který možná ani balon v ruce nedržel, 
ale byl dlouho duší staroveské házené. Při zápa-
sech nervózně okusoval nehty a jednou jsem 
ho viděl na házené i plakat. Bylo to v roce 1965 
v Albrechtičkách, kdy dorostenci Staré Vsi n. O. 
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získali titul mistra republiky. Měl jsem tu čest 
být členem vítězného družstva, které trénoval 
Jenda Tyleček. Tou duší byl Jindřich Gramel. Už 
si nejsem úplně jist, ale pravděpodobně prvoli-
govou zkušenost měli i další hráči, kteří už mezi 
námi nejsou. Brankář Láďa Harabiš nebo útoč-
níci Míra Hyneček, zvaný Lochman nebo Danuš 
Tomeček. Výraznou osobností, kterou jsem ale 
na hřišti staroveské české házené nezažil, byl 
hráč, po němž je pojmenována ulice poblíž 
zámku. Jde o Dušana Růžu, kterého jsem znal 
až jako hráče tzv. mezinárodní házené. Osobně 
jsem ho poznal díky mému tatínkovi, s nímž se 
dobře znal. V roce 1961 byl Růža na besedě ve 
škole a já, coby „osmák“, jsem o setkání s hráčem 
národního stříbrného mužstva z mistrovství 
světa napsal do tehdejších okresních novin. Poté 
jsme se ještě párkrát v polovině šedesátých let 
setkali, jednou to bylo tuším v Karviné, kterou 
trénoval. I on už se spolu s výše vzpomínanými 
házenkáři dívá na dnešní házenou ze sportov-
ního nebe a věřím, že i on věří, že ta staroveská 
bude zase brzy šířit slávu malé obce nedaleko 
Ostravy. 

Pokud jsem na někoho z této generace zapo-
mněl, omlouvám se. Až za vámi, pánové, přijdu, 
můžete mi vynadat. Ale já vím, že to neuděláte, 
že budete mít pochopení pro moji děravou 
paměť. Když už vzpomínám na léta poměrně 
hodně vzdálená, musím připomenout ještě 
místo, které k házenkářům určitě taky patřilo. 
Píšu v minulém čase, neboť ono místo už taky 
není, zmizelo navždy. Stejně jako hospoda, 
v níž ono místo bylo. Ta hospoda se jmenovala, 
nebo se jí jen tak říkalo, to už nevím, U Paličků. 
Bylo v ní i kino. Když se do hospody vcházelo 
z hlavní cesty, tak hned za dveřmi se vlevo po 
několika schůdcích vešlo do menší místnůstky, 
která zažila mnoho oslav házenkářských výher, 
nebo naopak smutku po prohrách. Obojí ke 
sportu patří. Přejme si, aby té radosti ze staro-
veské házené bylo stále dost a nezapomínejme 
na ty, kteří „nás předešli“, protože i díky nim 
na mnoha místech republiky vědí, kde že ona 
Stará Ves nad Ondřejnicí leží. 

Radoslav Mácha

Vlevo R. Horkel, v pozadí J. Tyleček
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Naše obec získala v  letošním roce od 
Nadace ČEZ příspěvek ve výši 130.000 Kč na 
úhradu části nákladů na výsadbu stromořadí. 
Žádost jsme podali v rámci vyhlášeného gran-
tového řízení „Stromy“, které nadace ČEZ 
vyhlásila pro rok 2016.

V rámci realizace projektu bude vysazeno 
jednostranné stromořadí podél polní komu-
nikace vedoucí od vojenské radarové stanice 
po les u Trní v délce 1280 m. Vysazeny budou 
slivoně, třešně, višně a keře, které budou tvořit 
doprovodnou zeleň a vytvářet tak vhodné 
prostředí pro hnízdění ptactva. Celkové 
náklady na výsadbu stromořadí budou činit 
cca 180.000 Kč, z toho částku 50.000 Kč zaplatí 
obec ze svého rozpočtu.

Vlastní výsadbu připravujeme na říjen 
letošního roku. V současné době společně 
s paní ing. Rudolfovou připravujeme výběr typů 
stromků a keřů a dalších potřeb.

Jelikož jsme nadační příspěvek získali i díky 
příslibu, že výsadba bude probíhat za přímé 
účasti občanů obce – členů Zastupitelstva 
obce, zaměstnanců obecního úřadu, členů ZO 
Českého zahrádkářského svazu a členů dětské 
organizace Kondor ze Staré Vsi, předpokládáme 
uskutečnit slavnostní zahájení výsadby stromo-
řadí. S dostatečným předstihem Vás budeme 
informovat o  termínu výsadby a  věříme, 
že i další zájemci z řad občanů nás přijdou 
podpořit v rozšíření ozelenění obce a pomohou 
nám zasadit stromky vlastními silami.

Výsadba jednostranného stromořadí u vojáků

Umístění navrhovaného stromořadí ve Staré Vsi u radarové stanice:

Ing. Radislav Folta
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V rámci vyhlášené výzvy Operačního pro-
gramu životní prostředí bylo obcí zakoupeno 
600 ks kompostérů o objemu 1050 litrů, které 
jsou určeny pro občany s trvalým pobytem na 
území obce Stará Ves n. O. zcela zdarma, a to 
na základě smlouvy o výpůjčce a následném 
darování. K ukládání do kompostérů jsou 
vhodné např.: 
• zahradní odpad - posekaná tráva, drny, 

opadané ovoce, hnůj, listí, třísky, piliny, 
nadrcené dřevní odpady,

• bioodpady z domácnosti – zbytky ovoce 
a zeleniny, kávová sedlina, čajové sáčky, 
rozdrcené skořápky vajec, uvadlé květiny, 
popel ze dřeva apod. 

Kompostér váží 28 kg a je předáván v roz-
loženém stavu o rozměrech cca 120 cm x 100 
cm x 20 cm. Pro převoz doporučujeme použít 
automobil nebo vozík. 

Převážná většina občanů již tuto možnost 
využila a  kompostuje bio odpad na svých 
zahradách. 

Kdo o kompostér doposud nepožádal  a má 
o něj zájem, kontaktujte Obecní úřad Stará Ves 
n. O. na tel. č. 558 669 201, nebo pište na e-mail 
novobilska@stara-ves.cz. 

Upozorňujeme občany na poslední mož-
nost podání žádosti na bezplatný odběr kom-
postérů! 

Slavoj Palička

Kompostéry - poslední výzva

Milí přátelé,
v jedné písni ke sv. Cyrilu a Metoději se 

zpívá: Dědictví otců, zachovej nám, Pane. 
Jak náš národ, tak tato vesnice, má nemalé 
dědictví. Dědictví je poklad daného místa. 
Poklad je něco cenného. Čeho si vážíme, na co 
máme být hrdí. Jsem vděčný, že jsem poznal 
poklad života, tradic, novostí v této krásné 
obci. Nemáme se za co stydět. Dědictví dobře 

spravujte a předávejte dalším generacím, 
hlavně novým rodinám, které přicházejí do 
této vesnice.  

Náš historik nás vedl, že máme být hrdí 
na svou ves a máme umět dané dědictví dobře 
prodat. Neznamená to finančně, ale věrností, 
radostí, hrdostí na předky, vděčností za to, co 
máme, snahou se spolupodílet s ostatními na 
rozvoji a kráse života v obci. 

Pouť sv. Jana Křtitele ve Staré Vsi n. O. 
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25. června 2016 bude vysvěcen na kněze 
rodák z Košatky David Tyleček, 26. června 
2016 pak bude mít ve Staré Vsi n. O. primiční 
mši svatou.

Knězem se stává absolvent teologické 
fakulty, který byl po pěti letech formace vysvě-
cen k jáhenské službě. Jáhen je po roce služby 

ve farnosti přijat mezi kandidáty kněžství 
a otcem biskupem je vysvěcen na kněze. Nově 
vysvěcený kněz se označuje jako novokněz, 
tento titul mu náleží celý rok, dokud nejsou 
vysvěceni noví kněží. Novokněz slouží pri-
miční mši svatou, což je první mše kněze slou-
žená v jeho rodné farnosti nebo ve farnosti, 

Kněžské svěcení a primice Davida Tylečka

Kamil Strak a Jan Slavík

INFO:
• Pouť na Velehrad: od 2. do 5. 7. 2016, více informaci u p. Magdy 

Máchové, tel. 603 791 035
• Volná místa na tábor: Středisko mládeže na faře ve St. Vsi n/O 

pořádá tábory pro děti. Třídy: 3. - 6. a 7. - 9. Více informací pro 
zájemce: dcm@doo.cz nebo přímo na faře. 

• Poděkování za úrodu: Dožínky obce v neděli 11. září 2016. 
Průvod traktorů, mše svatá. Společné setkání zemědělců. 

Díky vám každému osobně, že jsem mohl 
s vámi 12 let života prožívat krásné vztahy, 
tvořit přátelství, poznávat dědictví a  snad 
i něco málo rozvinout, zavést či obnovit. Na 
celou obec budu rád vzpomínat. Ponesu vás 

dál ve svém srdci a modlitbách. Ať se vám 
daří v životě.

Žehná každému 
a modlitbu prosí váš 

o. Kamil – duchovní správce
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ZAJÍMAVOSTI:
Posledním knězem, který pocházel ze staroveské farnosti, byl P. Vladimír Ryšavík. Primiční 

mši měl 11. července 1937 a první kněžské místo dostal ve Zvoli u Zábřehu.
Požehnání novokněze je velkou vzácností, v minulosti se říkávalo: „Pro novokněžské požehnání 

se musí jít, i kdyby se měly boty prošlapat.“
Existuje také služba trvalého jáhna, ke které mohou být muži vysvěceni po studiu teologické 

fakulty. Tito jáhnové zastávají jáhenskou službu ve svých farnostech a nejsou vysvěceni na kněze. 
Trvalým jáhnem v naší farnosti je od 18. června 2016 Jiří Pilnáček z Košatky. Jáhen nebo trvalý 
jáhen může pomáhat při bohoslužbě (čtení evangelia, podávání svatého přijímání), křtít, oddávat, 
pohřbívat, navštěvovat nemocné se svatým přijímáním.

kde strávil jáhenskou službu. Novokněz také 
udílí novokněžské požehnaní, při kterém také 
zpravidla rozdává primiční obrázky s připo-
mínkou dne svého vysvěcení. Novokněz je 
po vysvěcení poslán do větší farnosti, kde po 
boku zkušeného kněze získává praktické zku-

šenosti pro pozdější vedení vlastní farnosti. 
Pro každou farnost je velkým požehnáním 
a radostí, jestliže z jejího středu vzešel kněz. 

Aneta Hrabovská

Vážení přátelé, 
přináším Vám ohlédnutí za posledním 

čtvrtletím školního roku 2015-2016. „Co to? 
Někdo klepal?“ No nic, necháme je ještě chvilku 
za dveřmi.  

Úspěšně pokračujeme v mezinárodním 
projektu ERASMUS+ poslední návštěvou 
v Rumunsku. Příprava a výjezd jsou samo-
zřejmě věcí dospělých a žádná z evropských 
škol si nedovolí do programu, který je pracovně 
a časově velice náročný, přibrat děti mladší 15 
let. To si opravdu mohou dovolit školy střední, 
kde studenti mají buď částečnou, nebo ti 18letí 
úplnou právní samostatnost. Naši žáci se 
zásadní měrou podílejí na přípravě materiálů 
s využitím angličtiny, na přípravě výrobků, 
které jsou v projektu požadovány a následně 
prezentovány. 

V mateřince jsme zapsali 20 dětí, umístění 
dostali všichni tříletí a z toho několik mladších 
tří let. Děti v mateřince v průběhu roku získá-
valy nové poznatky, zkušenosti a dovednosti 
díky spontánním a řízeným aktivitám v MŠ 
i mimo ni, vzdělávání bylo zacíleno na prožit-
kové, situační a sociální učení. Děti měly mož-
nost účastnit se Dnů v přírodě, exkurzí, výletu, 
kulturních představení a projektů spojených 

se zdravím. Celý školní rok probíhal v úzké 
spolupráci s rodinou a obecními spolky jako 
hasiči, myslivci a díky jejich přispění jsme usku-
tečnili výukové ukázky a exkurze. Děti také 
prezentovaly školu na akcích obce či místních 
spolků – obecní slavnosti, Den matek, MDŽ atd. 

V přijímacím řízení na střední školy byli 
úspěšní všichni deváťáci a někteří zájemci 
o víceletá gymnázia. Celkem jich letos odchází 
25 – 24 deváťáci a 1 páťačka na víceleté gymná-
zium. Jistě Vás zajímá paleta. Na gymnázia 6, na 
SOŠ 9, na SŠ 3, na lycea 3, 1 na konzervatoř, 1 na 
umělecký obor a 1 na SŠ s maturitou. 

Za námi je řada sportovních utkání, krásné 

Zprávy ze staroveské školy
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2. a 5. místo v atletice v Bru-
šperku, miniházená, florbal 
a řada dalších s většími či 
menšími úspěchy.  

Spou s t u pov i n nos t í 
a starostí vždy vyváží, velmi 
mě potěší a naplní hrdostí 
zjištění, že my, vesnická 
škola, sbíráme úspěchy před 
velkými městskými školami 
s bohatším zázemím a širším 
výběrem.  

O b e c n í  s l a v n o s t i 
dopadly skvěle, byl jsem 
pyšný na dovednosti našich 
žáků a učitelek, které děti 
připravovaly. Devítka se ve 
středu 29. 6. rozloučí tradič-
ním vystoupením pro své spolužáky a předá 
symbolický zvonek a práva a povinnosti svým 
nástupcům. Také podruhé, na přání rodičů, pro 
ně vystoupí ještě odpoledne v 16.00. Vznikla 
krásná tradice a navíc každá repríza je lepší 
a lepší. 

Úspěšně jsme zvládli některé havárie a po 
20 letech provozu připravujeme rekonstrukci 
nových pavilonů s opravou střechy a výměnou 
oken, výměnu technologie kotelny a rasantní 

vylepšení kuchyně, která už nestíhá uspokojit 
všechny zájemce.  

„A zase někdo klepe! Kdopak je to za 
dveřmi? Á, prázdniny. Tak jen pojďte dál!“ 

Děkuji všem svým spolupracovníkům za 
hromadu poctivé práce i práce navíc, všem 
našim přátelům a  příznivcům za pomoc 
a podporu. 

Krásné, milostivé léto Vám přeje 
Mgr. Pavel Plečka, ředitel školy 

Vítání jara ve škole

Pedagogicko-psychologická poradna, 
Ostrava-Zábřeh

Pan starosta Ing. D. Dvořák
Rada obce Stará Ves n. O.
V Ostravě dne 1. 3. 2016

Vážený pane starosto, vážení pánové 
radní,

jakožto pracovnice Pedagogicko-psycho-
logická poradny Ostrava jsme 12. února 2016 
provedly pravidelnou návštěvu staroveské 
školy s úmyslem zkontrolovat pedagogickou 
dokumentaci a zkonzultovat práci s vedením 
školy a učiteli.

S Vaší školou spolupracujeme dlouho-
době, a máme tudíž možnost sledovat vývoj 

a  rozvoj žáků – našich klientů a  zároveň 
také srovnání s ostatními školami našeho 
obvodu. Za léta spolupráce jsme si ZŠ ve 
Staré Vsi zařadily mezi své „výběrové“ školy. 
Zpracování dokumentace je vždy přehledné, 
úplné a kvalitně zpracované. Práce se žáky se 
speciálními potřebami, péče a laskavý přístup 
učitelů, práce asistentů, to vše přináší výborné 
výsledky. Smyslem péče je, aby se žáci naučili 
pracovat a žít se svým hendikepem, a to se na 
Vaší škole úspěšně daří. Bohužel vyhláška 
o ochraně osobních dat  nám nedovoluje 
konkrétně jmenovat žáky, kteří jsou vedeni 
tak, aby prospívali, zažívali úspěch, do školy 
chodili rádi a byli svými spolužáky bráni jako 
partneři, ale Vaše okolí je jistě zná. V nepo-

Dopis z pedagogicko-psychologické poradny
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Zámecké flétnohraní

slední řadě máme možnost vidět, že tito žáci 
úspěšně pokračují ve studiu na středních 
školách a byli tedy dobře připraveni.

Samostatnou kapitolou je spolupráce 
s vedením školy, panem ředitelem Plečkou, 
zástupkyní ředitele Kunzovou a výchovnou 
poradkyní Plečkovou. Jednání s nimi je pří-
jemné a vstřícné, vytvářejí nám nadstandartní 
podmínky pro naši práci. Do staroveské školy 
chodíme rády. Pozitivní atmosféra školy, 
výzdoba, v době vyučování ve škole klid, pro 
nás ne jinde obvyklý.

Máme takových škol několik a vždy, když 
vyslovíme pochvalu nebo uznání, slyšíme 
stejnou větu: „Děkujeme, je to od vás milé, ale 
bohužel to zůstane jen za zdmi školy.“ Ačkoli 
nemáme nějaká oficiální hodnocení v náplni 
práce, rozhodly jsme se pro tento dopis, pro-
tože vidíme všechno to úsilí a práci, o kterých 
se mluví jen málo, ale které rozhodně zaslu-
hují ocenění.

S pozdravem 
Mgr. Marie Slavíčková, speciální pedagog PPP

PhDr. Jana Vysloužilová, psycholog PPP

V neděli 29. května se náš zámek opět 
rozezněl tóny zobcových f léten. Letos se 
v druhém ročníku Zámeckého flétnohraní 
sešlo 26 flétnistů. Byly to většinou dvou, tří 
i čtyřčlenné rodinné klany zahrnující všechny 
generace. Nejmladší účastnice nedávno osla-
vila 6. narozeniny, nejstarší účastnicí byla její 
babička. Sešli jsme se v 8.30 ráno a rozdělili 
se do tří skupin. Skupinu sedmi pokročilých 
f létnistů vedl Petr Habernal a nacvičovali 
tříhlasou skladbu Just a Walz. Nejpočetnější 
byla skupina mírně pokročilých. Pod vedením 
Martina Lisického nacvičovali dva renesanční 
tance. Jelikož začátečníci byli letos pouze tři, 
vzala jsem si z mírně pokročilých 2 rodiny po 
třech flétnistech a mohli jsme nacvičit dvoj-
hlasou skladbu, kdy začá-
tečníci hráli jednoduchý 
první hlas na třech tónech 
a  mírně pokroči l í složi-
tější druhý hlas. Všechno 
naše snažení směřova lo 
k  odpolednímu koncertu 
na nádvoří zámku. Po celo-
denním dešti se svatý Petr 
umoudřil, ve dvě hodiny 
vysvitlo slunce, smetákem 
jsme vymetli mokré nádvoří 
a ve tři jsme byli připraveni 
zahájit koncert. V  úvodu 
zazněl z arkád renesanční 
kánon, následovalo vystou-

pení dětí z flétnového kroužku MŠ a brušper-
ské Múzičky a dále už se prezentovaly skupiny 
flétnistů prokládané sólovými výstupy žáků 
ZUŠ Jožky Matěje Brušperk. Celý koncert 
vyvrcholil skladbou Stará parní lokomotiva, 
kterou si zahráli všichni zúčastnění flétnisté.

Myslím, že se letošní Zámecké flétnohraní 
2016 opět vydařilo. Pořádající Spolek Jožky 
Matěje děkuje za spolupráci ZUŠ J. Matěje 
Brušperk a naší obci Staré Vsi n. O. za propůj-
čení prostor zámku a přispění staroveským 
občanům na kurzovné. Velké díky ovšem 
patří také flétnistům, jejich snaze něco nového 
se naučit a odvaze vystoupit na závěrečném 
koncertu.

Jana Hýlová, SpoJMe
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V červnových dnech příroda kypí krásou, 
přesvědčuje o věčnosti života. Výběr měsíce 
června za měsíc myslivosti a lásky k přírodě jistě 
nebyl náhodný. V tomto kalendářním období 
je příroda mimořádně štědrá. Zakládá novou 
generaci. Začne dospívat to, co se narodilo 
a potřebuje lidskou ohleduplnost a cit, který by 
měl nosit hluboko v srdci každý člověk. Nestačí, 
aby touto dobou chodili přírodou po špičkách a se 
zatajeným dechem jen myslivci, lesníci a ochránci 
přírody. Je třeba respektovat tabulky s nápisy: 
Nepovolaným vstup zakázán! Nenechejte volně 
pobíhat vaše psy! 

Vyjdete-li si do lesa, procházejte jím tiše, 
brouzdejte se rozkvetlými loukami a stráněmi. 
Určitě uslyšíte zpěv ptactva, zaslechnete kukačku 
nebo rychlé bušení do kůry stromu, to tuší dutinu 
s larvou datel. Na lesní pasece se vám snad podaří 
zahlédnout štíhlou srnu se sotva narozeným 
srnčetem, která před člověkem prchá. V žádném 

případě se nebudeme srnčátka dotýkat, protože 
lidský pach je pro srnčí mámu výstrahou silného 
nebezpečí. Pudový strach z člověka potlačí mateř-
skou lásku a srna mládě opustí. 

Které dítě by nechtělo pohladit černý čumáček 
sotva narozeného srnčete nebo nechtělo pohladit 
malého zajíčka, který se krčí někde uprostřed 
rozkvetlé louky. Nejeden klučina by chtěl vědět, 
na kolika vejcích sedí bažantí slepice. A přece 
dotyk lidských rukou znamená většinou pro 
mládě opuštění jeho matkou a pak dokonce smrt.

Pouze zraněná mláďat potřebují pomoc 
člověka, ale tu jim mohou poskytnout jen odbor-
níci ze záchranných přírodovědných stanic. 
My bychom měli jen tichounce pozorovat, jak 
se drobní a nemotorní tvorečkové rozvíjejí 
a dorůstají, aby mohli obhájit svůj život i v méně 
přívětivých obdobích roku.

Libuše Trybulovská

Od zřízení CHKO Poodří uběhlo v květnu již dvacet pět 
let. Rádi bychom Vám proto prostřednictvím zpravodaje 
nabídli pár informací o území, které máte „za humny“. Krajina 
v Poodří je součástí Vašeho domova a věříme, že byste uvítali 
možnost dozvědět se o ní trochu více. 

Červen – měsíc myslivosti 

25 let Chráněné krajinné oblasti Poodří

Po naučných stezkách

Krajinou povodní

Jaro je v plném proudu a jednou z možností, jak se projít krajinou Poodří a zároveň se něco 
dozvědět o přírodě jsou naučné stezky. Nabízíme dva tipy. Obě stezky jsou vedeny v nenáročném 
terénu a za suššího počasí jsou přístupné celoročně.

Trasa je dlouhá asi 5 km a hravou a vtipnou 
formou přibližuje nejen povodně, ale seznamuje 
příchozí i s přírodou v nivě Odry, kterou někdy 
i vícekrát do roka opanuje vodní živel. Věnuje 
se také zajímavým živočichům, Odře coby 
migračnímu koridoru, významu „mrtvého“ 
dřeva, invazivním druhům, péči o  luční 
porosty, geologii a proměnám krajiny. Stejně 
jako obsah tabulí je nápadité i  jejich vlastní 

provedení. U  Jeseníku nad Odrou stezka 
začíná na lávce přes Odru u rybníka (GPS: 
49.6211778N, 17.9134442E), u Bernartic nad 
Odrou je možné se na ni napojit poblíž mostu 
přes řeku. Stezka pak pokračuje dále souběžně 
se žlutou turistickou značkou směrem na 
Suchdol nad Odrou. Poslední, deváté zastavení 
se nachází asi 400 m od železničního nádraží 
(GPS: 49.6397208N, 17.9438247E). 
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Kotvice 
Staronová naučná stezka nese podtitul 

„Putování krajinou proměn“ a prochází přírodní 
rezervací Kotvice. Začíná na 
Pasečném mostě přes Mlýnku 
u Studénky (GPS: 49.7145386N, 
18 .0 92 0 6 0 0E),  p ok r ač uje 
kolem mokřadů, přes louky 
k  rybníkům a končí u Nové 
Horky. Má devět zastavení 
a její součástí je i ptačí pozo-
rovatelna na rybníku Kotvice. 
Texty a fotografie na panelech 
nápaditě zpestřují ilustrace 
Ivany Kolářové a krátké komik-
sové vydří příběhy. Témata 
jednotlivých zastavení: Příběh 
luhu, Džungle v rybníce, Skrytý 
život v  litorálu, Rybníkářství 
v Poodří, Klikatá osa Poodří, 

Říční krajina, Slaňáky, Divadlo proměn krajiny 
a Pasečný most.

Úvodní zastavení u Jeseníku nad Odrou

Ptačí pozorovatelna
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KONDOR - znáte pohoří „Gorce“?

(Ne)obyčejná Odra
Odra – „řeka za humny“, mnozí ji potkáváme natolik často, že se nám stal pohled na ni 

již něčím všedním. Je ale skutečně tak obyčejná?

Odra pramení v  lesích vojenského 
újezdu Libavá. Vojenský újezd je krajinou 
bez osídlení, postupně mohutnící potůček 
není proto nutné nijak svazovat a  Odra 
si proto na většině svého toku zachovala 
přirozenou podobu. Velká část Libavska je 
zahrnuta do evropsky významné lokality 
Libavá.

Z Libavé již Odra vytéká jako říčka 
a dostává se jí opět mezinárodní ochrany – 
evropsky významná lokalita Horní Odra je 
oficiální název úseku Odry od Něčínského 
potoka po Jakubčovice n. O.

V Moravské bráně pak Odra protéká chrá-
něnou krajinnou oblastí Poodří a je její živou 
páteří v délce 50 km.

A konečně u Bohumína, významně posí-
lená o  Opavu a  Ostravici, tvoří přírodní 
památku Hraniční meandry Odry.

Vyjádřeno v číslech – ze 132 km délky 
toku na území České republiky požívá nějakou 
formu ochrany přírody asi 90 km, tedy více než 
dvě třetiny. To vše svědčí o přírodních hodno-
tách řeky a nahlíženo tímto úhlem pohledu se 
z obyčejné Odry za humny stává řeka vskutku 
neobyčejná…

Dokonale vykroužený meandr u Bartošovic
Ing. Radim Jarošek

Agentura ochrany přírody a krajiny, 
regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Panenská příroda, nádherné louky, žádné 
asfaltky a četné salaše. To jsou Gorce, hory 
severně od Vysokých Tater, které jsou součástí 
polských Karpat. A přitom jakoby pro Čechy 
neexistovaly! Nepíše se o nich v  tištěných 
průvodcích. Jaká škoda, protože tak malebné 
pohoří hned tak nenajdete. Gorce jsou součástí 
pásma Západních Beskyd, které z vnější strany 

lemují západokarpatský oblouk. Najdeme je asi 
50 km jižně od Krakova, 30 km na východ od 
nejvyšší hory všech Beskyd - Babí hory (1722 m) 
a asi stejně daleko na sever od mohutné hradby 
Tater. Na východě Gorce sousedí se Sadec-
kými Beskydami, na jihovýchodě s Pieninami 
a na severu s Beskidem Wyspowym. Pohoří 
je zdánlivě nevysoká a málo členitá soustava 
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plochých zalesněných hřbetů vystupující na 
severním okraji Novotargské kotliny přímo 
naproti Tatrám. Nejvyšší vrchol Turbacz 
dosahuje 1 310 m, což není na polské ani naše 
poměry až tak úplně málo. Vzpomeňme, že naše 
Lysá hora v Moravskoslezských Beskydech má 
jenom o třináct více!  Pro Gorce jsou typické 
bukové, jedlové a smrkové lesy, hlavně ale velké 
množství polan (horských luk), které vznikly 
vypalováním lesních porostů ve středověku 
za účelem získání pastvin. Louky se vyskytují 
zejména ve vrcholových partiích a poskytují 
proto úžasné pohledy na okolní nekonečný 
horský svět. Nejúchvatnější jsou za příznivého 
počasí výhledy na protilehlé Vysoké Tatry, které 
vypadají z této strany úplně jinak, než jsme 
zvyklí. Právě díky blízkosti Tater se Gorcům do 
značné míry vyhýbají i polští turisté. Návštěva 
této oblasti proto zcela jistě nadchne milovníky 
klidné a zachovalé krajiny, kterou neválcuje 
nápor turistického průmyslu a byznysu.  A jak 
vznikl název těchto hor? Jasno nemají ani sami 
Poláci, kteří uvádějí dva možné původy. Gorce 
mohou pocházet od slovesa "gorzec" neboli 

hořet jakožto vzpomínka na dávné vypalování 
zdejších lesů. Anebo může znamenat nevysoké, 
málo členité kopečky, což je s ohledem na utvá-
ření zdejšího reliéfu rovněž možné.    

Centrální část Gorců je chráněna jako 
Gorčanský národní park (Gorczański Park 
Narodowy). Ten je jedním z  23, které se 
v zemi našich severních sousedů nacházejí. 
Byl vyhlášen v roce 1981 na ploše 70,3 km². 
Neobvyklé je, že rozloha parku se nevztahuje 
na celé pohoří, ale pouze na dílčí centrální 
část. Jeho součástí například není turisticky 
atraktivní nejvyšší vrchol Turbacz. Symbolem 
Gorczaňského národního parku je mlok 
skvrnitý, nekorunovaným králem místního 
ptactva je tetřev hlušec. Dostatek klidu a obživy 
nalézají ve zdejších hvozdech draví ptáci a také 
typické karpatské šelmy - rysi, medvědi a vlci. 
Pozitivním znakem přírody Gorců je šetrné 
zacházení s lesy. Chybí tu například asfaltové 
cesty a ke stahování dřeva se místo těžké tech-
niky hojně využívají koně. Podobně je tomu 
i v okolních polských horách. Téměř ve středu 
pohoří Gorce se nachází nejvyšší hora Turbacz 

Louka s šafrány, v pozadí vrchol Turbacz
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Národní házená

SPORT

(1 310 m), z níž se rozbíhá několik horských 
hřebenů. Stejně tak lze ale říci, že na Turbaczi 
se hvězdicovitě sbíhají nejdůležitější turistické 
trasy a směřují sem kroky většiny návštěvníků. 
Na hlavním gorčanském hřebeni turistovi 
osvěžení i přístřešek nad hlavou poskytnou tři 
horské chaty. Nejvýše položenou je velká horská 
chata Turbacz (schronisko górskie Turbacz) 
se skutečnou horskou atmosférou. Malebněji 
umístěné na horských loučkách jsou chaty Stare 
Wierchy a Maciejowa. V gorčanských podhor-
ských vesničkách můžeme navštívit nádherné 
starodávné dřevěné kostely. Ve vesnici Lopušná 
(Łopuszna) stojí dřevěný kostel Nejsvětější 
Trojice a svatého Antonína. Vybudovaný byl 
již v závěru 15. století a vysvěcen byl v roce 
1504. Má bohatě zdobený interiér. V nedaleké 
vsi Debno (Dębno Podhałanskie) stojí podobný 
dřevěný kostel, který je pro svou původnost 
dokonce zapsán v seznamu UNESCO.

Pokud jste dostali, po přečtení těchto řádků, 
chuť navštívit toto nedaleké a přitom tak málo 
známe pohoří, nabízíme Vám k tomu jedi-
nečnou příležitost. Prostřednictvím podzim-
ního zájezdu organizace KONDOR, skupiny 
Stará Ves můžete tento kraj poznat na svoje 
vlastní oči i nohy. Zájezd se uskuteční o víkendu 
1. a 2. října. V jeho programu Vás provedeme 
výše popsanou krajinou. Nocovat, ze soboty 
na neděli, budeme na nedalekém Slovensku, 
v letovisku Oravice, v nám už dobře známé turi-
stické chatě Oravice, nedaleko známého termál-
ního „Meander parku“. Podrobný program 
tohoto zájezdu bude zveřejněn během měsíce 
července na našich internetových stránkách –  
www.kondorsv.com.

Za KONDOR Stará Ves 
Pavel Folta – organizátor zájezdů

Těsně před zahájením jarní části soutěží 
sezóny 2015/2016 se dohrávaly zimní halové tur-
naje, a to jejich finále. Dorostenci a dorostenky 
našeho oddílu uspěli v  semifinále v  Pustějově 
a  postoupili do závrečných bojů zimní ligy 
mládeže 2.-3. 4. 2016. 

Dorostenci hráli finále v Žatci a umístili se 
na velmi pěkném 2. místě. O medaile se bojovalo 
do posledního zápasu. 
Naše výsledky:

Stará Ves – Plzeň-Újezd 10 : 13, Draken Brno 
11 : 7, Studénka15 : 16, Žatec 18 : 16, Tymákov 
16 : 13, Čakovice 11 : 7. 
Tabulka:
1. Plzeň-Újezd 87 : 51  12 b.
2. Stará Ves 81 : 72    8 b.
3. Brno  93 : 76    6 b.

O úspěch se zasloužili Marek Holaň, 
Dominik Venclík, Jan Pelíšek, Michal Šperlín, 
Matěj Konečný, Lukáš Palička, Lukáš Tomeček, 

Adam Chmelíček, Zdeněk Vaněk, Dominik 
Juráš, Tomáš Urbánek, Vojtěch Šiller, Josef 
Pelášek. 
Trenér: Oldřich  Sýkora
Asistent: Jiří Chmelíčelk
Vedoucí družstva: Richard Galásek

Družstvo dorostenek hrálo finále v Bolevci. 
Naše velmi mladé družstvo – v  kádru jsou 
4 starší žačky a další hráčky hrají v  této kate-
gorii teprve prvním rokem – nakonec obsadilo 
4. místo.
Výsledky: Stará Ves – Tymákov 16 : 24, Krčín 
18 : 22, Plzeň-Újezd 10 : 13, Vracov 19 : 14, 
Kršice 12 : 12.
Tabulka:
1. Krčín  108 : 88  9 b.
2. Plzeň-Újezd   80 : 70  8 b.
3. Tymákov 117 : 106  7 b.
4. Stará Ves   75 : 85  3 b.
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ACK Stará Ves n. O.

Naše sestava: Eliška Lepková, Eliška Kolonde-
rová, Zuzana Višvaderová, Karla Adamcová, 
Karolína Janošková, Nela Hynečková, Vendula 
Hynečková, Petra Dostalíková, Karolína Kollá-
rová, Radka Ličková, Hanka Ličková.
Trenér: Aleš Dostalík
Vedoucí: Renáta Hýlová

Družstvo žen hrálo semifinále Českého 
poháru v Náchodě 12. 3. 2016. Nestačilo však 
na ligové týmy ani na druholigový Náchod 
a skončily na 4. místě. Hrát proti prvoligovým 
družstvům jsou další zkušenosti do budoucna.

Výsledky: Stará Ves – Dobruška 13 : 24, 
Krčín 14 : 20, Náchod 13 : 19.
Tabulka:
1. Dobruška 87 : 53  6 b., 

postup do finále
2. Krčín  62 : 59  4 b., 

postup do finále
3. Náchod 49 : 63  2 b.
4. Stará Ves 40 : 63  0 b.

19. 3. 2016 jsme uspořádali v naší hale zimní 
halové mistrovství starších žaček, kterého se naše 
žačky zúčastnily jako domácí tým. Soupeřky 

byly nad jejich síly a tým skončil na 7. místě se 
skóre 25 : 67 a bez bodů. Zvítězily Přeštice s 11 b. 
a skóre 57 : 25.

V jarní části soutěží oblastního přeboru hrají 
2 družstva mladších žáků, starší žáci a  starší 
žačky, dorostenci a  dorostenky, „B“ družstvo 
mužů. Ve 2. lize hrají muži a ženy.

Soutěže finišují a  některá naše družstva 
budou hrát v závěrečných republikových kláních. 
Mladší žáci budou hrát Pohár ČR, který budeme 
pořádat na našem hřišti 24.-26. 6. 2016. Přijďte 
povzbudit!

Pohár budou hrát i dorostenky. Dorostenci 
a starší žáci o něj budou bojovat až do posled-
ního kola.

Muži a ženy v druhé lize bojují se střídavými 
úspěchy. V  těchto družstvech začínají více či 
méně hrát hráči a hráčky v dorosteneckém věku 
a to je pro naši házenou jenom dobře.

Výběrového mezizemského utkání Čechy 
– Morava žen v Brně se zúčastnily naše hráčky 
Petra Millová, Ivana Dlouhá, Veronika Viteke-
rová a Vendula Hynečková.

Za oddíl národní házené 
Rostislav Horkel st.

Staroveští cyklisté po zimní přípravě 
zahájili silniční sezónu nejprve absolvováním 
jarních soustředění, která byla zaměřena na 
rozvoj vytrvalosti. Koncem měsíce března 
jsme absolvovali v plném počtu soustředění 
na jižním Slovensku. Počátkem dubna se již 
rozběhly první závody. Odstartovali jsme 
v polském Dzierzonově a  slovenské Suché 
nad Párnou. Na těchto závodech jsme se spíše 
seznamovali s ostrým závodním tempem 
a  teprve na Českých pohárech v Kyjově se 
projevila připravenost našich závodníků. 
Kadet Láďa Mikšaník na sobotním kritériu i na 
nedělním silničním závodě obsadil výborné 
třetí místo. V juniorech byli na kritériu šestý 
Petr Pokorný a  sedmý Hynek Palička. Na 
nedělní silnici skončil Hynek na pátém místě 
a Petr jako desátý. 

V květnu se kadeti účastnili tradičního 
mezinárodního etapového závodu v Klucz-
borku. Dařilo se oběma našim závodníkům, 
hned v první etapě byli Erik Vávra druhý a Láďa 
Mikšaník čtvrtý. Na start se postavilo celkem 
117 startujících. V dalších etapách Láďa získal 
dvě druhá místa. V celkovém pořadí po čtyřech 
etapách dojel na devátém místě. Ve stejném 
termínu se junioři účastnili dalšího závodu 
Českého poháru v Milevsku, kde Hynek Palička 
vybojoval třetí místo a Marian Krejčí místo 
deváté. Hynek se svými výsledky probojoval do 
české silniční reprezentace, se kterou startoval 
na etapovém závodu Trophée Centré Morbihan 
ve Francii.

V půlce května závodníky čekal další 
etapový závod Szlakami Jury v Polsku. Po 
čtyřech etapách v okolí Czenstochowe v kate-
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gorii kadetů dojeli na druhém místě Mikšaník 
a na dvacátém místě Vávra. V  juniorech se 
nejvíce dařilo Hynkovi Paličkovi, který dojel 
celkově na osmém místě a navíc vybojoval dres 
nejlepšího vrchaře v  tomto závodě. Marian 
Krejčí obsadil celkově patnácté místo a Petr 
Pokorný osmnácté místo. 

Český pohár pokračoval na jihu Čech 
v Popelíně a Žirovnici. Láďa Mikšaník v kade-
tech vyhrál sobotní kritérium a Petr Pokorný 
v juniorech obsadil druhé místo. V nedělním 
silničním závodě byl Mikšaník šestý a Pokorný 
třetí. Petr Pokorný prožíval svůj hvězdný 
víkend a prodal svůj poctivý přístup k tréninku. 

Pos led n í  k vě t nov ý v í kend by ly  na 
řadě krajské přebory v časovce jednotlivců 
a silničním závodě, Mikšaník zvítězil v obou 
závodech a Erik Vávra obsadil dvakrát druhé 

místo. V juniorech v časovce vyhrál Palička 
a Marian Krejčí dojel jako druhý. V silničním 
závodě naši junioři obsadili kompletní stupně 
vítězů, zvítězil Krejčí, druhý Palička a třetí 
Pokorný.  

Úvod sezóny se mladým závodníkům 
nadmíru podařil a prodali svou poctivou 
přípravu na silniční sezónu. Juniory čeká 
koncem června Mistrovství České republiky 
v Kyjově a kadety pak totéž začátkem srpna 
v Příbrami.

Náš oddíl bude opět pořádat kritérium 
Nad staroveským zámkem, které se bude konat 
5. 7. 2016. Informace o chodu oddílu naleznete 
na internetových stránkách www.ackstaraves.cz. 

Karel Nepraš

Vladimír Mikšaník - 1. místo na Českém poháru v Žirovnici
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Staroveské Vosy mají po sezóně

Výstavy pod záštitou kulturní komise

Na sklonku dubna oslavili f lorbalisté 
Staré Vsi n. O. konec jubilejní 10. sezóny 
v  ligových soutěžích. Loňské sedmé místo 
v Regionální lize jsme tento rok plánovali 
minimálně vyrovnat. Nutno konstatovat, že cíl 
nakonec naplněn nebyl, jelikož i kvůli porážce 
v posledním zápase jsme byli nepodmínečně 
odsouzeni k pádu na konečnou osmou příčku.

A jak tedy Vosy propluly celou dvacítkou 
ligových zápasů? Skutečně různobarevně. 
Jednou na výletní lodi s plnou penzí, jednou na 
kánoi bez pádla. Výkony byly bohužel kolísavé 
a s nimi logicky i výsledky. Fanoušci, kteří 
přišli povzbudit náš tým na oba domácí turnaje, 
jistě budou souhlasit. Mnohé se nepovedlo, ale 
odehráli jsme také spoustu výborných utkání 
a dokázali si, že do nejvyšší regionální soutěže 
patříme právem.

Je třeba objektivně uznat, že absolutní čelo 
tabulky je pro nás zatím těžko dosažitelné. 
Týmům na medailových pozicích jsme v této 
sezóně nedokázali sebrat ani bod, tyto mančafty 
budou mimořádně tvrdým ořechem i  do 
dalších let. Jedním dechem je ale třeba dodat, 
že potenciál ve Vosím roji žije a v příštím roce 
určitě máme na to, abychom se dosud favori-
zovaným soupeřům dokázali přiblížit, a to jak 
herně, tak výsledkově. K tomu bude ale mimo 
jiné nutností dotáhnout ke zdárnému konci 
plánované příchody několika nových hráčů 
a úzký kádr tak doplnit o kvalitní posily.

Půlroční cestování Moravou a Slezskem 
za f lorbalovou zábavou máme za sebou. Na 
přelomu září a října 2016 začínáme nové turné. 
Těšte se s námi!

Petr Rogowski

Ohlédneme-li se zpět, ani se nechce věřit, 
kolik se v  posledních létech uskutečnilo 
ve staroveském zámku výstav, kolik se tu 
vystřídalo výtvarníků, řemeslníků, kolik bylo 
uspořádáno tématických výstav. Návštěvníci se 
mohli seznámit s různými výtvarnými obory. 
Kresbami a malbami Petra Sedlíka, který 
zde uspořádal výstavu ke svému životnímu 
jubileu, keramikou Dity Maruscákové, grafikou 
Jiřího Neuwirta, malbou Vladimíra Neuwirta, 
malbami Aleny Světlíkové a Ludvíka Kubečky, 
malbou na hedvábí Draži Kristýnkové, kovo-
vými plastikami Jana Rybičky, dřevěnými 
plastikami Václava Lemona a JiříhoVyviala, 
uměleckou fotografií Jana Lipiny i mnoha díly 
začínajících výtvarníků, studentů středních 
uměleckých škol. Nejmenuji všechny, výčet by 
byl hodně dlouhý. Jsou takoví, kteří se k nám po 
určité době i vrátili. Například Tereza Smeta-
nová. Nejprve se u nás představila na společné 
výstavě studentů Ostravské univerzity, kteří zde 
vystavovali u příležitosti otevření zrekonstru-
ovaných prostor staroveského zámku. V roce 

2007 se k nám vrátila samostatnou výstavou 
Krajina a nakonec k nám v roce 2010 přivedla 
své žáky, posluchače Střední umělecké školy 
Ostrava. Na výstavách Salon staroveských 
výtvarníků byl dán také několikrát prostor 
místním občanům Haně Kumalové, Anně Stra-
chotové, Zdence Bernátové, Kamilu Kopřivovi, 
Milanu Sýkorovi a Pavlu Foltovi. Další výstavy 
byly uspořádány ve spolupráci s Muzeem Beskyd 
Frýdek- Místek. Namátkou zmiňuji výstavu 
v roce 2013 Vánoční pozdrav dříve a dnes. 
Dřevěné modely kostelů a kapliček, jejichž 
originály stojí na různých místech v Beskydech, 
představil Jan Blizňák. Velký zájem, zejména 
u nejmenších návštěvníků, vzbudila výstava 
loutek Jaromíra Kostelníka. Malou část své 
unikátní sbírky autogramů našich i světových 
osobností k nám přivezl Jiří Hanibal. S palič-
kovanou krajkou, výtvory, které se podobojí už 
spíše uměleckým dílům, se pochlubily Blanka 
Faranová a v nedávné době krajkářky z Klubu 
paličkování Fulnek. Z  tématických výstav 
bych zmínila výstavu ke 115. výročí založení 
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místního Sboru 
d o b r o v o l n ý c h 
h a s i č ů  z   r o k u 
2010, v  loňském 
roce uspořádanou 
v ý s t a v u  k   9 0 . 
výročí házené ve 
Sta ré Vsi  nebo 
současně probíha-
jící výstavu, která 
přináší pohled do 
dějin staroveské 
cyklistiky. Reali-
zovali jsme také 
výstavy s pomocí 
vás, starovjáků. Při vyhledávání fotografií na 
výstavu Když si náš dědeček babičku bral, si 
mnozí jistě oživili vzpomínky na nezapome-
nutelné okamžiky v osobním životě. Ze strany 
vystavujících je vždy velmi ceněno prostředí, 
které zámecké prostory nabízí. Kladně je 
hodnocený i přístup obecního úřadu k pořá-
dání těchto akcí, průběh vernisáží a vstřícnost 
a ochota všech, kteří se na uspořádání výstav 
podílejí. Není proto divu, že staroveský zámek 
a výstavy v něm pořádané, se dostávají do 
povědomí širší veřejnosti. V současné době 
evidujeme již požadavky na poskytnutí výstav-
ních prostorů až do roku 2019. Vždy se snažíme 
přinést to, o čem se domníváme, že by mohlo 

obohatit kulturní 
a   s p o l e č e n s k é 
dění ve Staré Vsi. 
Co tedy nabízíme 
d o  b u d o u c n a? 
V letošním roce, 
m i m o  p r á v ě 
p r o b í h a j í c í 
výstavu Od kolo-
běžky po horské 
kolo, k nám ještě 
zavítají studenti 
S t ř e d n í  š k o l y 
u m ě l e c k ý c h 
řemesel z Ostravy 

a vánoční výstava bude věnována Márii Kuba-
lové, nositelce certifikátu „Vyrobeno v Besky-
dech“, která zaplní skromné výstavní prostory 
výrobky z kukuřičného šustí. Následující rok, 
kdy si připomeneme 750. výročí první zmínky 
o Staré Vsi, věnujeme celý tomuto výročí. 
Těší nás, že nejenom naši spoluobčané, ale 
i návštěvníci z blízkých i vzdálenějších míst 
naše výstavy navštěvují. Zveme proto i ty z vás, 
kteří jste ještě nenašli cestu do staroveského 
zámku, k  návštěvě některých programů. Bez 
vaší přítomnosti by naše snažení nemělo smysl.

Marcela Tylečková, 
kulturní komise

Vernisáž Václava Šípoše

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé 
rodiny cesta k moři či do hor za hranice České 
republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již 
čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní 
cestovní doklad, jelikož v  roce 2012 došlo 
nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti 
cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. 
Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli 
pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená 
nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě 
do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má 
stanovenou na 5 let.

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci 
v některých zemích, které byly dlouhodobě 

turistickými destinacemi, jako například Egypt 
nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu 
o cestování po Evropě, a proto jistě potěší 
možnost cestovat po většině států Evropy pouze 
s občanským průkazem. Na ten je nyní možné 
vycestovat do zemí Evropské unie a také do 
Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, 
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na 
Island. Cena za vydání občanského průkazu pro 
dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

O vyřízení cestovního pasu nebo občan-
ského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný 
zástupce, zpravidla rodič. S dítětem je proto 
třeba zajít na pracoviště Magistrátu města 
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Matrika

K 1. 1. 2016 žilo v naší obci 2 777 občanů ČR, když k tomu připočteme ještě 20 cizinců, kteří 
mají v naší obci trvalý pobyt, tak dohromady měla naše obec celkem 2 797 obyvatel.

V místní části Košatka žilo 365 obyvatel. 
Z celkového počtu obyvatel žilo v obci 1 386 
mužů a 1 411 žen. Dětí do 15 let žilo v obci 392 
a občanů starších 60 let 684. Průměrný věk 
obyvatel naší obce je 41,27 let.

V loňském roce 
se v  naší obci po 
delší době narodil, 
dá se říci, rekordní 
počet  dět í  – 34 , 
zemřelo 23 občanů. 
K trvalému pobytu 
se do naší obce při-
hlásilo 49 občanů 
a   o d h l á s i l o  s e 
z pobytu 37 občanů. 
Počet obyvatel se 
tak oproti minu-
lému roku zv ýši l 
o 23 osob.

Úřední adresu, 
což je adresa ohla-
šovny našeho obec-
ního úřadu, mělo 63 
našich občanů.

V uplynulém roce bylo v naší obci uzavřeno 
57 manželství, z toho 2 sňatky byly církevní.

Ve svatební obřadní síni oslavil loni jeden 
pár zlatou a jeden pár diamantovou svatbu.

Ostravy, Gorkého 2. Žádost zpracuje úřednice 
magistrátu, nepřikládá se k ní fotografie dítěte. 
Dítě vám vyfotí u přepážky na úřadu při podání 
žádosti. K žádosti zákonný zástupce předkládá 
svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo 
občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. 
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů 
je možné požádat o vydání cestovního pasu ve 
zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů, tento úkon 
je ovšem u dětí zpoplatněn ve výši 2 000 Kč. 

V případě, že má dítě cestovat mimo Evrop-
skou unii, doporučuje se předem informovat 
u zastupitelského úřadu daného státu, jaké 
jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování 
s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor 
na to, že některé státy mimo Evropskou unii 

mohou vyžadovat určitou minimální dobu plat-
nosti cestovního dokladu při vstupu na jejich 
území – nejčastěji činí požadovaná minimální 
doba platnosti 6 měsíců.

Bližší informace k vyřizování osobních 
dokladů lze nalézt na webu Ministerstva 
vnitra na adrese:www.mvcdr.cz/clenek/osobní-
-doklady.

Poznámka: Stále se objevují dotazy, jak 
postupovat při plánované výměně občanských 
průkazů v naší obci počátkem příštího roku. 
Připomínám, že k tomuto tématu vyšel článek 
v předcházejícím čísle Staroveského zpravodaje 
č. 1/2016.

Bronislava Pavlosková, matrikářka

Naši jubilanti
Své významné životní jubileum 
oslavili a oslaví naši spoluobčané

Jaromír Gavelčík - 80 let
Anna Máchová - 96 let  
(nejstarší občanka)
Zdenka Šugárková - 80 let
Drahomír Nováček - 94 let
Bedřiška Staňková- 93 let
Jiří Palička - 90 let
Drahomír Chvostek - 85 let
Libuše Stachelová - 92 let
František Pavlík - 80 let

Našim jubilantům přejeme pevné 
zdraví, spokojenost a životní pohodu.

Již nejsou mezi námi …
Již nejsou mezi námi …
Karel Koudela - roč. 1930
Alois Hrabovský - roč. 1926
Alois Chvostek - roč. 1933
Břetislav Šrámek - roč. 1931
Eduard Rusek - roč. 1936

Věnujte jim tichou vzpomínku.

Bronislava Pavlosková, 
matrikářka
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Pozvánky

Kulturní komise Obce Stará Ves nad Ondřejnicí 
zve srdečně všechny spoluobčany a příznivce 
cyklis�ky na výstavu 

„Od koloběžky po horské kolo“, 
Výstava bude otevřena vždy 
v sobotu a neděli od 10 do 17 h., 
ve stejnou dobu i 
ve svátek 5. a 6. července 
a potrvá do 11. září 2016.

Výstava přinese nejenom pohled do dějin staroveské 
cyklis�ky, ale dotkne se i nejnovějšího dění v tomto 
sportovním odvětví. Přiblíží bohatý výčet událos� a 
hojné vzpomínky na řadu soutěžních i nesoutěžních 
akcí.

Výstava se uskuteční ve spolupráci s ACK Stará Ves 
nad Ondřejnicí a spřátelenými organizacemi KČV 
Stará Bělá, TJ Sokol Nová Bělá, KČV Hrabová, oddílem 
krasojízdy TJ Petřvald na Moravě, rmou Cyklosport 
Mar�n Přikryl a s významným přispěním manželů 
Zdenky a Bohumila Glombíčkových a pana Karla 
Sýkory.

Od 
koloběžky 
po horské 
kolo

Když se řekne co je nového 
To přijede povyprávět úspěšná 
spisovatelka Irena Fuchsová, která se 
k nám vrátí po roce. Zatím pouze víme, 
že v druhé polovině července nebo 
počátkem srpna. O termínu besedy 
budete informováni obvyklým způsobem. 
Sledujte na webu obce kalendář akcí. 
Těšíme se na společné setkání. 
Kulturní komise
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ČZS Stará Ves nad Ondřejnicí pořádá ve dnech 20.-21. 8. 2016

Dvoudenní zájezd za krásami Jesenicka
Program zájezdu:

1. den – Sovinec – dobývání hradu, historický šerm a jiné
2. den – Dlouhé Stráně a zámek Velké Losiny

Cena zájezdu je 700 Kč. 
V ceně je zahrnuta cesta autobusem, nocleh a vstup na Dlouhé Stráně.

Přihlášky a peníze vybírají:
p. Světluška Dostalíková (tel. 734 594 156)

p. Růžena Holaňová (tel. 607 700 550)

INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE
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INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE

Renomovaná  stavební společnost s provozovnou v Jistebníku

přijme do pracovního poměru:

ZEDNÍKY  A  DĚLNÍKY DO
STAVEBNÍCH PROFESÍ

Požadujeme: 
 aktivní přístup k práci, znalosti základních stavebních postupů,

 časová flexibilita (práce po celé ČR)

Nabízíme:
výdělky až 27 000 Kč/ měsíčně

nástup ihned,
 dlouhodobě stabilní pracovní zázemí

Volejte na tel. čísla: 596 139 284, 596 139 270 nebo 602 774 776      
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INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE

Milena Kubaláková (Zemanová) 

 

POZOR – Důležité oznámení!!!!! 
 

V rámci výročí 15. let působení na zámku ve St. Vsi nad Ondřejnicí 
Vám nabízím možnost exclusivních slev na životním a neživotním 

pojištění. Připomínám, že i nadále nabízím možnost sjednání hypoték, 
úvěru a investic. Děkuji za Vaši dosavadní přízeň a těším se na další 

spolupráci. Mobil – 603/418347 a 775/091199. 
Ráda Vás uvidím vždy každý sudý čtvrtek od 14:00 do 15:30 hod. 

 
 

                      

                             



Diváci koncertu, v první řadě: sourozenci Lýskovi

Staroveské arkády - i přes deštivé počasí se koncert povedl

Obecní slavnosti



Cimbálová muzika Tragač

Zámecká kapela

Obecní slavnosti



Zámecký pán se svou chotí

Tančila i paní Krejčíčková

Fojt sleduje vystoupení

Slavnosti v Košatce

Obecní slavnosti



Tančila i paní Krejčíčková

Slavnosti v Košatce

Jarmark ručních výrobků

Představení žáků ZŠ

Kapela HEC Krmelín

Obecní slavnosti



Divadlo košateckých dětí

Piknik se Zhaslo v pecu

Putování s Kondorem



Stavění máje

Soutěž Staroveský Voříšek



XIXA má talent

Vítání občánků v dubnu



Senioři na Bouzově

Zájezd seniorů do Muzea Olomouckých tvarůžků v Lošticích



Kulturní a společenské dění ve Staré Vsi 
a Košatce ve 3. čtvrtletí roku 2016

DATUM AKCE MÍSTO POŘADATEL

18. 6. - 11. 9. 2016 Od koloběžky po horské kolo - výstava Zámek - výstavní síň Kulturní komise

4. 7. 2016 Staroveský kotel Areál nad Zámkem SDH Stará Ves

5. 7. 2016 Kritérium nad staroveským zámkem Areál nad zámkem ACK Stará Ves

červenec Irena Fuchsová – beseda Zámek - nádvoří Kulturní komise

30. 7. 2016 Letní kino – Líbáš jako bůh Hřiště TJ Kulturní komise 
TJ Stará Ves

13. 8. 2016 O pohár obce St. Ves n.O. – soutěž Areál hasičského 
cvičiště nad halou TJ SDH Stará Ves

7. 9. 2016 Tradiční posezení Hasičská zbrojnice Klub důchodců

11. 9. 2016 Poděkování za úrodu Kostel, okolí fary Farnost Stará Ves

16. 9. 2016 Střední škola uměleckých řemesel 
– vernisáž Zámek výstavní síň Kulturní komise

17. 9. - 23. 10. 2016 SŠUŘ – výstava Zámek výstavní síň Kulturní komise

17. 9. 2016 Vítání občánků Zámek obřadní síň SPOZ

Vydává Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v nákladu 900 kusů. Uzávěrka příštího čísla je 4. 9. 2016.
Příspěvky zasílejte na email kultura.staraves@gmail.com. Placenou inzerci přijímá obecní úřad. Foto na titulní

straně: Michal Janošek, CC BY-SA 3.0 CZ. Foto u článku KONDOR - znáte pohoří „Gorce“?: Jerzy Opioła, GFDL. 
Redakční rada: Jaromír Chvostek, Michal Janošek, Milan Sýkora.

Kulturní komise a TJ Stará Ves nad Ondřejnicí zvou milovníky letního kina 
na promítání pod noční oblohou, které se uskuteční v sobotu 30. července 

2016 na házenkářském hřišti u haly TJ. Začátek projekce filmu Líbáš jako Bůh 
je naplánován po setmění. Areál bude otevřený již od půl osmé. Občerstvení 

je zajištěno v sokolovně. Vstupné na představení činí 50 korun. V případě 
nepříznivého počasí se promítání uskuteční v hale TJ.

Aktuální informace naleznete vždy na 
http://www.staraves.cz/index.php?www=kultura


