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Vážení spoluobčané,
rozsvěcením našeho vánočního obecního 

stromku 27. listopadu jsme si připomenuli za-
čátek adventu, začátek Vánoc, očekávání od-
chodu roku starého a příchodu roku nového 
- tentokrát s číslovkou 2016. Čas nastávající je 
časem bilancování a časem předsevzetí. Věřím, 
že se Vám podařilo splnit vše, co jste si přáli,  
a tím získáte naději, že nová přání, která si bu-
dete dávat, se vyplní. Přeji Vám všem a Vašim 
rodinám klidné prožití svátků vánočních, hod-
ně štěstí, zdraví a pohody do nového roku.

V poslední době mě zaujal jeden výrok, 
vyslovený v diskusi na téma: Různé způsoby 
života v různých zemích. „Pořád si na něco stě-
žujeme, aby nám ostatní nezáviděli, že se máme 
dobře...“ Takže se mějme dobře a bez toho stě-
žování…

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Slovo starosty

Bývávaly časy

 „21. srpna 1925 zatopena byla opětně zdejší 
obec rozvodněnou Ondřejnicí.“

 „28. říjen oslaven (r. 1925) místní osvěto-
vou komisí u lípy Svobody. Program do-
plnila škola oslavnými básněmi a písněmi. 
Význam dne vylíčil místní učitel František 
Uhlíř. Týž den odhalena u lípy Svobody pa-
mětní deska. Tuto zhotovil Arnošt Dobeš, 
sochař z Příbora, za obnos 370,- Kč. Tento 
obnos uhražen dobrovolnou sbírkou téhož 
dne při průvodu k lípě Svobody.“

 „V měsíci listopadu (1925) řádila mezi škol-
ní mládeží osypková epidemie. Z té příčiny 
byla škola úředně od 15. do 29. listopadu 
1925 zavřena.“

 „Na stránce 187. této knihy jest psáno  
o sovětském příslušníku Vladimíru Pav-
loviči Alexejevovi, který jako neohrožený 
partyzán vykonal velmi mnoho pro vítěz-
ství nad německým nacismem a tím pro 
naše osvobození. Tyto zásluhy ocenil náš 
Národní výbor a jmenoval ho ve své ple-
nární schůzi dne 6. července 1945 čestným 

občanem obce Staré Vsi n. O. Ve schůzi dne 
7. srpna 1945 bylo čestné občanství jedno-
myslně odhlasováno našemu rodáku Josefu 
Lyčkovi za podobnou činnost, kterou konal 
jako zahraniční vojín na západě. Plenární 
schůze Národního výboru dne 18. listo-
padu 1945 odhlasovala čestné občanství 
významným politickým osobnostem: po-
slanci Zdeňku Fierlingerovi, poslanci Kle-
mentu Gottwaldovi, poslanci Dr. Františku 
Uhlířovi a poslanci Msg. Janu Šrámkovi.“

 „Ve výstavbě obce se (r. 1955) úspěšně pokra-
čovalo. Vedle individuální výstavby rodin- 
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ných domků byl nákladem Kč 114.000 fir-
mou Romo Fulnek zřízen místní rozhlas, 
rozšířena síť veřejného osvětlení, provedena 
částečná kanalizace v části obce zvané Dukla, 
postavena čekárna autobusové zastávky na 
horním konci vesnice, rozšířena cesta a upev-

něna hráz rybníka u zámku a dalších mno-
ho drobných úprav… U této příležitosti byl 
MNV v rámci desetileté oslavy znovuosvobo-
zení vyznamenán MěNV v Ostravě čestným 
uznáním a darován nový vysavač prachů.

Mgr. Jaromír Chvostek

Zpravodajství ze zámku

 RO vzala na vědomí informaci Ing. Menšíka 
o výsledcích výběrového řízení „Studie od-
tokových poměrů - Horní konec“ a rozhodla  
o jeho zrušení (cena je v současnosti neakcep-
tovatelná). Bude přepracován rozsah zadání.

 RO schválila cenovou nabídku firmy KOFING 
a.s., Paskov, na realizaci výměny zábradlí na 
lávce U Jezu. Cena činí 123 340,- Kč bez DPH.

 RO schválila nabídku fy INPROS, F.-M. na 
zpracování projektové dokumentace na sta-
vební opravy objektu čp. 12. Cena nabídky 
76.230,- Kč vč. DPH.

 RO schválila dar Domovu pro seniory On-
dráš, Brušperk ve výši 19.749,- Kč.

 RO schválila bezplatné využití vojenského 
monobloku pro výstavu drobného zvířectva 
ve dnech 3. – 4. 10. 2015.

 RO schválila dodatečné poskytnutí dotace 
pro Kynologický klub Stará Ves n. O. ve výši 
5 tis. Kč.

 RO schválila uzavření smlouvy budoucí  
o zřízení věcného břemene stavby „Stará 
Ves n. O. Hruška“ s firmou ČEZ Distribuce 
a.s., Děčín o umístění a provozování distri-
buční soustavy.

 RO schválila uzavření smluv s MS krajem  
o právu obce provést stavby „Chodník na ul. 
Petřvaldské a na ul. Proskovické ve Staré Vsi 
n. O.“ na pozemcích ve vlastnictví MSK.

 RO schválila žádost obce Petřvald o proná-
jem plochy ve sběrném dvoře pro ukládání 
velkoobjemového odpadu. Kontejnery a ob-
sluha budou zabezpečeny Obcí Petřvald.

 RO schválila uzavření pronájmu budovy  
v areálu monobloku za účelem provozová-
ní zámečnictví s ing. Zdeňkem Lapešem,  
O.-Přívoz.

 RO schválila poskytnutí dotace pro SDH 
Stará Ves u příležitosti oslav 120. výročí za-
ložení ve výši 10 tis. Kč.

 ZO schválilo smlouvu s Českou spořitelnou 
a.s., Praha 4 na poskytnutí úvěru ve výši 
4.331.000,00 Kč pro financování projektu 
„Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Sta-
rá Ves n. O.“

 ZO schválilo prodej pozemků parc. č. 987/2  
a 993/1 manželům Jančákovým, parc.  
č. 2555 Košatka manželům Chvostkovým.

 ZO schválilo záměr obce prodat pozemky 
parc. č. 3043 a 3038 (hráz rybníků) ČRS ZO 
Stará Ves n. O.

 ZO schválilo rozpočtová opatření č. 2, 3, 
4/2015 (navýšení částky na opravu restau-
race Odra Košatka, příspěvek spolkům, za-
koupení sněhové radlice aj.).

 ZO schválilo Obecně závaznou vyhláš-
ku č. 2/2015 o místních poplatcích, která 
stanovuje poplatek za psa ve výši 120,- Kč  
(1 pes) a 180,- Kč (2. a další), nově je zave-
den poplatek z ubytovací kapacity.

 RO schválila smlouvy s  pojišťovnou Ko-
operativa na havarijní pojištění vozidel  
a s Českou pojišťovnou na pojištění majet-
ku obce a odpovědnosti za škodu.

 RO schválila licenci veřejné osobní dopravy 
na linkách 910379, 910376, 880641, 910378, 
910373, 880670 a 880664 pro firmu ARRI-
VA MORAVA a.s., Ostrava.

 RO schválila prominutí nájmu v KD Košat-
ka pro konání podzimních zkoušek psů dne 
10. 10. 2015.

 RO schválila přijetí dotace 7.700,- Kč z roz-
počtu MSK na zabezpečení akceschopnosti 
jednotky SDH Stará Ves.

 RO schválila zakoupení zásahové výstroje 
pro SDH Košatka (oblek, obuv, přilba, ru-
kavice).

 RO schválila znění Smlouvy o výpůjčce, 
uzavírané mezi obcí a občany při zapůjčo-
vání kompostérů.
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 RO schválila uzavření smlouvy na sdru-
žené dodávky zemního plynu pro obec  
s fou Pražská plynárenská, Praha (vítěz ve-
řejné zakázky organizované SMOPO) na  
r. 2016.

 RO schválila přijetí dotace v rámci Ope-
račního programu Vzdělávání na projekt 
„Chceme být zruční jako naši tátové“ pro 
ZŠ Stará Ves n. O.

 RO schválila smlouvu s O2 Czech republic, 
Praha na poskytování telekomunikačních 
služeb na roky 2016-17.

 RO rozhodla o vyhlášení výzvy k podá-
ní nabídek na projekt Studie odtokových 
poměrů Horní konec (zúžená verze) a na 
zpracování PD na rekonstrukci objektů ZŠ.

 RO schválila nové znění Smlouvy o nájmu 
hrobového místa na veřejném pohřebišti ve 

Staré Vsi n. O. (stávající smlouvy zůstávají  
v platnosti).

 RO schválila přijetí příspěvku ze SFŽP ve 
výši 252.638,00 Kč na spolufinancování ak-
ce „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci 
Stará Ves n. O.“ s celkovou max. výší dotace 
4.294.861,30 Kč.

 RO schválila kalkulaci ceny stočného pro 
r. 2016. Cena byla stanovena dle plat-
ných předpisů na 31,27 Kč/m3 bez DPH,  
35,96 Kč/m3 vč. 15 % DPH.

 RO schválila složení inventarizačních ko-
misí pro provedení inventarizace za r. 2015.

 RO schválila smlouvu na sdružené dodávky 
elektřiny pro obec na r. 2016 s firmou Am-
per Market a.s., Praha 4 (NN), a s firmou 
ČEZ Prodej s.r.o., Praha 4 (VVN a VN).

Mgr. Jaromír Chvostek

Malé ohlédnutí za rokem 2015 očima starosty

Po volbách koncem roku 2014 a sestavení 
vedení obce začaly práce na mnoha projektech, 
a to přestože dotační zdroje z EU „vysychají“ či 
již úplně vyschly. Kdybych měl napsat pár řád-
ků ke každému projektu, možná by mi nestačilo 
celé vydání zpravodaje, takže jenom heslovitě.

Nejvýznamnější v tomto roce je projekt 
„Zkvalitnění nakládání s bioodpadem“ (poskyt-
nutá dotace činí více než 4 mil. Kč). Příspěvek 
získala také škola na projekt přeshraniční spolu-
práce ČR – Polsko, něco jsme získali na evidenci 
knih v knihovně a ucházíme se o dotaci na lávku 
u Stabravy. V případě, že by se nám ji podařilo 
zúřadovat, získáme finanční injekci pro opravu 
havarijního stavu mostu na Horním konci.

K realizaci v době nejbližší připravujeme  
3 projekty:
1. Kanalizace II. etapa (podána žádost na vy-

dání územního rozhodnutí, které očekává-
me do pololetí 2016).

2. Rekonstrukce hasičárny Stará Ves (stavební 
povolení očekáváme v lednu).

3. Rekonstrukce zámku Stará Ves – oprava stře-
chy, fasády, výměna oken a vnitřní stavební 
úpravy (stavební povolení očekáváme v únoru).

Dopravní projekty připravujeme postup-
ně, jedná se o chodníky Košatka, chodník na 

ulicích Proskovická, Petřvaldská a Brušperská. 
Všechna stavební povolení by měla být hotova  
v roce 2016 a realizaci bychom chtěli řešit na-
jednou v roce 2017.

K infrastruktuře obce patří veřejné osvětle-
ní, které chceme postupně optimalizovat. Sní-
žením nákladů na elektrickou energii trochu 
odlehčíme obecní kase.

U starého obecního rozhlasu připravujeme 
projekt, kterým bychom chtěli uspokojit jak 
konzervativní posluchače, tak mladší generaci, 
která chce dostávat zprávy jinou formou přes 
média, která jsou pro ně běžně dostupná.

Postupně řešíme spoustu dalších běžných 
problémů, které život přináší a je na ně nutné 
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Fotohistorie

Vážení spoluobčané, milí čtenáři. Třinácté 
číslo seriálu Fotohistorie je něčím jiné. Poprvé 
nepíši článek já, ale nechávám tuto záslužnou 
tvůrčí činnost na někom jiném. V tomto čísle si 
můžete přečíst o panu Břetislavu Šlejtrovi, autor-
kou článku je paní Alena Ševčíková, já jsem pou-
ze doplnil pár faktů na konci článku k přilože-
ným fotografiím. Přeji příjemné čtení a těším se 
na příspěvky i od jiných autorů do tohoto seriálu.

RNDr. Michal Janošek, Ph.D.

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

Za Břetislavem Šlejtrem

Po vzoru otce profesně stolař, v zájmové čin-
nosti divadelní ochotník, zpěvák a muzikant. To 
byl Břetislav Šlejtr. Po zaměstnání v Severomo-
ravských dřevařských závodech ve své stolařské 
dílně doma soustružil a výtvarně opracovával 
dřevěné užitkové předměty. Jeho svícny, vázy, 
dózy a kazety byly uměleckým dílem a rád je pří-
ležitostně věnoval svým přátelům.

Psala se šedesátá až osmdesátá léta minu-
lého století. Také tehdy byl ve Staré Vsi boha-
tý kulturní život. Ochotnický divadelní spolek 
Svornost sdružoval početnou skupinu občanů, 
kteří - vedeni zkušeným režisérem Oldřichem 
Štětkou starším - ve svém volném čase nacvičili 
řadu divadelních her uváděných pak v sálech  
s jevištěm v pohostinství u Neuwirtů na dolním 

konci a u Ševčíků na horním konci obce. Paličo-
va dcera, Hrátky s čertem, Strakonický dudák, 
Lucerna, Fidlovačka, Divotvorný klobouk, 
Děvče z předměstí, Dům u tří děvčátek, Lumpa-
civagabundus, Zkrocení zlé ženy, Slovácká prin-
cezka, Noc na Karlštejně (uváděna v zámeckém 
areálu v přírodě v jubilejním roce 700. výročí 
založení Staré Vsi). To je jen částečný výčet her, 
v nichž Břetislav Šlejtr ztvárnil mnoho většinou 
komických, dramatických i operetních rolí.

Nám, pamětníkům, utkvěl v paměti text písně 
„Kdo má v uzlíčku zaječí pacičku, ten se neztra-
tí, smůla na něj neplatí“ v podání „Pacičky“, jak 
se pak přezdívalo tehdejšímu bubeníkovi kapely 
Aloise Lednického Aloisi Vilámovi. Toho pak ne-
mohl nahradit nikdo jiný, než rytmem a zpěvem 
nadaný Břetislav Šlejtr. V jeho podání následně 
slavila úspěch bubenická píseň „Bohu buď za 
to dík, že je ze mne bubeník, v paličkách je můj 

v průběhu roku reagovat. Například opravu 
zábradlí na lávce U Jezu, úpravu komunikace 
pro odvod dešťové vody na Zákostelí, úpravu 
dopravního značení na ulici Zámecká. Největší  
z hlediska objemu financí byly stavební úpra-
vy a rekonstrukce Kulturního domu Odra  
v Košatce. Mezi významné akce lze jistě zařadit 
i výstavbu nové tribuny na hřišti TJ Stará Ves n. 
O., na kterou obec poskytne TJ účelovou dotaci.

Na co jsem ještě zapomněl? Snad na projekt 
vytvoření odpočinkové zóny v Panském dole, 
projekt Rekonstrukce školy 2. etapa a rekon-
strukce kotelny ZŠ, Studii odtokových poměrů 
na Horním konci. Všechny 3 projekty budou 

zpracovány v I. pololetí roku 2016, stejně jako 
studie řešení sociálních služeb v obci (tady ještě 
nemáme jasno, o jaké služby bude zájem, pře-
mýšlíme o denním stacionáři či malometrážních 
bytech pro seniory). Samozřejmostí se stala v na-
ší obci podpora spolků a zájmové činnosti.

Jsme přesvědčeni, že finanční prostředky 
jsou účelně využity ve prospěch našich občanů 
a rozvoje naší obce. Snad jsem tímto příspěv-
kem připomenul ty nejpodstatnější věci, které 
jsou na pořadu dne. Pro přesnější informace se 
neváhejte obrátit na mě nebo na ostatní zastu-
pitele.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce
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Vyhlášení soutěže Keramické sluchátko 2015

um, bumta, bumta, bumta bum!... Jsem bubeník  
a kdo je víc?“ Bubnoval i v Zámecké kapele vede-
né Václavem Stuchlým, která byla známá v širo-
kém okolí a také reprezentovala českou dechovku  
v roce 1984-1985 v Německu v rámci družebních 
výměnných kulturních akcí Ostravy a Drážďan.

Významnou kapitolou činnosti Břetislava Šlej-
tra bylo období staroveských estrád. V roce 1964 
byl spoluautorem a interpretem hojně navštěvo-
vaných estrád s taneční zábavou za hudebního 
doprovodu kapely Jiřího Lednického pod názvem 
„Spíhusa“ (s písničkou, humorem, satirou), inspi-
rovaných činností J. Suchého a J. Šlitra v Semaforu 
v Praze. Vystoupení se těšila velkému zájmu a po-
čet dvě stě až tři sta návštěvníků byl tehdy běžný.

A činnost pěvecká? Bez jeho hlubokého ba-
su se neobešla žádná z vystoupení početného 
pěveckého sboru vedeného nezapomenutelným 
Jaromírem Chvostkem. U příležitosti koncertu  
k 75. výročí sborového zpěvu ve Staré Vsi stál Bře-
tislav Šlejtr na prvním místě v řadě vyznamena-
ných za dlouholetou činnost v pěveckém sboru.

Kde byla hudba a zpěv, tam prostě nemohl 
chybět. Mezi námi, vrstevníky - zpěváky, diva-
delními ochotníky a muzikanty byl uznáván  
a respektován, neboť jeho činnost v kulturním 
dění obce byla velmi rozsáhlá.

V posledních letech života se uzavřel do 
svého rodinného soukromí a na veřejnosti už 
nevystupoval. Dne 15. září letošního roku jsme 
se s ním položením kytice květů k jeho rakvi roz-
loučili naposled, ale vzpomínky na něj zůstávají.

Na první fotografii [1] sedí napravo za bub-
ny a činely pan Šlejtr za hudebního doprovodu 
nalevo hrajícího Jiřího Lednického. Fotografie 
je z přelomu let 1964-1965.

Na druhé fotografii [2] z roku 1951 může-
me vidět kompletní herecké obsazení ze hry Fi-
dlovačka. Hra byla uvedena 28. 10. a 4. 11. toho 
roku.

Alena Ševčíková
Zdroje:
[1] Soukromý archiv rodiny Šlejtrů
[2] Soukromý archiv p. Aleny Ševčíkové

Dne 26. 11. 2015 v Ostravě proběhlo ofi-
ciální vyhlášení soutěže „Keramické sluchátko 
2015“, kterou realizuje nezisková společnost 

ASEKOL s podporou Moravskoslezského kra-
je. V soutěži se hodnotí nejlepší města a obce 
ve výtěžnosti zpětného odběru vysloužilých  
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Asi od poloviny letošního roku byly rozší-
řeny služby sběrného dvora ve Staré Vsi n. O. 
v areálu vojenského monobloku o shromažďo-
vání biologického odpadu. Tato služba, do 31. 
10. nabízená i v prodloužené pracovní době, 
je zájemcům přístupná i nadále, ovšem už jen  
v rámci běžné pracovní doby sběrného dvora 
– tzn. ve středy od 15 do 17 hod. a soboty od  
8 do 12 hod.

Díky realizované dotaci v rámci Operačního 
programu Životní prostředí byla pořízena také 
nová technika pro zajišťování sběru bioodpa-
du: 3 ks velkoobjemových kontejnerů, svozové 

vozidlo a štěpkovač. Pro lepší využití biologic-
kého odpadu se podařilo v rámci dotace získat  
600 ks kompostérů, jejichž výdej byl zahájen od 
30. 11. 2015. Kompostéry jsou předávány zdar-
ma těm občanům, kteří již podali žádost a uza-
vřeli smlouvu o pronájmu. Občané, kteří dopo-
sud nepodali žádost o přidělení kompostéru, 
mohou tak dodatečně učinit v pracovní době 
obecního úřadu u paní Ivany Novobílské. No-
vý termín zahájení vydávání kompostérů bude 
zveřejněn na úřední desce, webových stránkách 
obce a vyhlášen místním rozhlasem.

Mgr. Jaromír Chvostek

Vážení občané,
oprava mostu na hlavní silnici, vedoucí přes 

vaši obec, se chýlí k závěru. Práce na mostovce 
i izolační práce se podařilo dokončit včas, jak 
díky velmi vhodným klimatickým podmínkám 
pro naši práci, tak díky obětavému nasazení 
dělníků, kteří stavbu realizovali. Během uplynu-
lých osmi měsíců jsme vybourali přes 1000 tun 
betonu a naopak zabudovali 86 tun betonářské 
výztuže, osadili 45 ks desetitunových nosníků, 
zabetonovali cca 520 kubíků betonu vysoké 
pevnosti. K tomu bylo potřeba odpracovat cca 
25.000 hodin, naštěstí bez úrazů a nehod, s dů-
razem na snahu o kvalitní provedení díla. Krom 
toho bylo zkrmeno cca 200 kg chleba, protože 

mám pocit, že z některých našich pracovníků se 
stali milovníci ondřejnických divokých kačen, 

elektrospotřebičů a elektrozařízení. V katego-
rii obcí nad 2 000 obyvatel zvítězila naše obec 
s odevzdaným množstvím 5,02 kg drobných 
elektrospotřebičů, počítačů a televizorů na 
jednoho obyvatele. Slavnostně jsme převzali 
stylovou cenu v podobě keramického sluchát-
ka a rovněž finanční prémii v podobě šeku na  
10 000 Kč. Poděkování proto patří všem našim 
občanům, kterým není lhostejné věnovat sepa-
raci odpadů svůj čas.

Slavoj Palička, 
předseda komise životního prostředí

Služby sběrného dvora

Rekonstrukce mostu na silnici I/58
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Od 13. prosince 2015 došlo zároveň se zpro-
vozněním přestupního terminálu Dubina v Ostra-
vě k významným změnám v provozu příměstských 
linek ze směru od Brušperku a Mošnova do Ost-
ravy. Cílem projektu je především zefektivnění do-
pravní obsluhy této oblasti – odstranění nadbyteč-
ných spojů souběžných s jinými spoji, odstranění 
linek s malým počtem spojů a nízkým vytížením 
a zavedení nových spojů v časech a směrech, kde 
je dnes cestující postrádají. Zrušené linky jsou však 
vždy nahrazeny spoji jiných linek či přestupem 
mezi nimi tak, aby se cestující dostal do cíle své ces-
ty přibližně ve stejném čase jako dnes. Sjednoce-
ním tras spojů a zavedením taktové dopravy dojde 
také ke zpravidelnění nabídky spojů v uvedených 
relacích, což umožní také snadnější zapamatovatel-
nost odjezdů a vytvoření návazností mezi linkami. 
Cílem je vytvořit systém pro cestující přehlednější 
a nabízející díky přestupům více možností doprav-
ních spojení než je k dispozici dnes.

Základním novým přestupním bodem, kte-
rý nový systém cestujícím nabízí, je terminál Du-
bina. Linky z uvedené oblasti do Ostravy budou 
nově projíždět tímto terminálem a méně vytíže-
né spoje zde budou ukončeny, neboť tramvajová 
doprava je kapacitně dokáže plně nahradit. Ter-
minál nabídne pohodlný bezbariérový přestup 
z autobusů na tramvaje. Po výstupu z autobusu 
se cestující ocitnou přímo na nástupní zastávce 
tramvají, nabízejících dopravu v těchto směrech:
 směr centrum (po Místecké) linky, 1 a 10 

–  v souhrnném intervalu ve špičce cca 
5 min., v pracovní dny dopoledne  
10 min. a večer a o víkendech 20 min.

 směr Vítkovice a Mariánské Hory linky,  
3 a 12 
–  v souhrnném průměrném intervalu  

v pracovní dny (mimo večera) cca 5 min.  
a večer a o víkendech cca 10 min.

 směr Svinov a Poruba, linka 17
–  v intervalu v pracovní dny (mimo ve-

čera) 10 min. a večer a o víkendech  
20 min.

 směr Zábřeh a Výškovice, linka 15
–  v intervalu ve špičce 10 min. a mimo 

špičku 20 min.

Na novou zastávku uvnitř terminálu budou 
zajíždět i autobusové linky č. 26, 55 a 59 ve smě-
ru ze Staré Bělé.

V opačném směru bude velkou výhodou 
pro cestující, že každý spoj z Ostravy bude buď 
veden přímo z tohoto terminálu, nebo bude mít 
přípoj ze spoje vedeného z terminálu. Prakticky 
to znamená, že cestující bez znalosti jízdní-
ho řádu bude mít jistotu, že když přijede do 
terminálu Dubina, tak se do své obce dostane 
vždy prvním možným spojem. Při čekání na 
svůj spoj může cestující využít zázemí přileh-
lého hypermarketu.

Na výši dlouhodobého jízdného nemá 
přestup v terminálu žádný vliv. U cestujících 
z obcí Krmelín, Stará Ves n. O. a Brušperk se 
cena jednotlivého jízdného převážně nemění. 
Všichni cestující včetně cestujících z ostatních 
obcí mohou pro platbu jednotlivého jízdné-
ho využít čipovou kartu ODISka, s níž mohou  
v terminálu Dubina využít zvýhodněný přestup 
na prostředky MHD. Ti cestující, kteří již dnes 
přestupují na tramvaje (např. do centra města či 
Mariánských Hor), budou mít navíc cestování 
levnější.

Nový systém však nabídne i další nové 
obousměrné přestupní návaznosti:
 V Brušperku, střed bude možný vzájem-

ný přestup mezi linkami jedoucími přes 
Hrabůvku a po Místecké (371), přes prů-
myslovou zónu Hrabová (372) nebo do  

Terminál Dubina - změny příměstských linek od 13. 12. 2015

které byly téměř nedílnou součástí našeho zdej-
šího stavařského bytí.

Předpokládám, že v době, kdy budete článek 
číst, se již po mostě bude jezdit bez omezení a po-
stupně se budou uvolňovat i plochy pod mostem 
tak, abychom do poloviny prosince všechny práce 
ukončili a již vás nijak neomezovali.

Děkuji vám touto cestou za ohleduplnost 
a trpělivost s našimi omezeními a dovolte mi 
popřát vám touto cestou za sebe i naši stavební 
společnost klidné a spokojené prožití vánoč-
ních svátků.

Za zhotovitele mostu Ing. Pavel Kania, 
stavbyvedoucí, Eurovia
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Svinova (374) a linkami jedoucími po uli-
ci Ruské přes Vítkovice (373, 376 a 378).

 V Krmelíně, u lesa mezi linkami od Staré 
Vsi n. O. a Petřvaldu (641 nebo 670) s lin-
kou 372 do průmyslové zóny Hrabová.

 Ve Staré Vsi n. O., pošta mezi linkou 379 
od Petřvaldíku s linkou 374 do Svinova.

 Na zastávce Dřevoprodej mezi linkou 372 
od Hukvald a Brušperku na linku 62 k zá-
vodu Arcelor Mittal Ostrava.

V souvislosti s rozsáhlými změnami v jízd-
ních řádech od 13. 12. 2015 dochází taktéž k úpra-
vám v odjezdových stáních na ÚAN Ostrava.

Ing. Aleš Stejskal, jednatel společnosti KODIS

Pozn. redakce: Úplný text včetně nových jízd-
ních řádů naleznete v Aktualitách na webu obce 
www.staraves.cz. Orientační schéma a rozděle-
ní odjezdových stání na ÚAN Ostrava naleznete 
také v tomto zpravodaji v sekci Oznámení.

S nástupem ročního období, kdy se krátí den 
a příroda se ukládá k zimnímu spánku, se mnoho 
věcí neděje a málem není o čem informovat. Je to 
jen zdání a některé události nebo změny bereme 
s takovou samozřejmostí, že je málem neregist-
rujeme. Rád Vám tedy některé z nich přiblížím.

Pokud jste nebyli účastníky Košateckého 
Otomanu, tak jste možná ani nezaregistrovali, že 
ve sportovním areálu, na budově s občerstvením, 
došlo k rekonstrukci zastřešení výdejních oken. 
Celé zastřešení bylo protaženo tak, aby zakrylo 
celý prostor výdejních oken. Tuto rekonstrukci 
provedli košatečtí Sokoli z vlastních prostředků.

Další novinkou je zprovoznění nové verze 
rezervačního systému sportovního areálu tak, 

aby měl širší využití. Systém umožňuje on-line 
rezervaci areálu pro Vaše sportovní aktivity.  
V plánu je rozšíření i pro sál kulturního domu. 
Tento systém je dostupný na webových strán-
kách Košatky na adrese www.kosatka-no.cz  
v sekci Volnočasový areál / Rezervace.

Další změna, která proběhla v tomto obdo-
bí, je ta, že vyřizování požadavků na pronájem 
prostor KD Košatka pro soukromé účely (na-
příklad rodinné oslavy) provádí namísto pana 
J. Chmelíčka paní V. Fukalová.

Pěkné prožití následujících vánočních svát-
ků Vám za osadní výbor Košatka přeje

Milan Korpas

Za období od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2015 by-
lo do naší záchranné stanice přijato již 1513 ži-
vočichů 95 živočišných druhů. Znamená to, že 
nárůst přijatých živočichů, který jsme zazname-
nali v posledních letech, pokračuje. Můžeme jen 
doufat, že se tento nárůst již konečně zastaví. Na 
tomto velkém množství přijatých živočichů se  
v letošním roce podílejí mimo jiné také mláďa-
ta, letos to jsou především mláďata kun lesních, 
puštíků obecných a kalousů ušatých. Také v le-
tošním roce máme občas zajímavé příjmy – např. 
jsme přijali dospělou samici káně lesní, která byla 
nalezena v Kujavách popálená elektrickým prou-
dem a má téměř bílé zbarvení. Tuto „bílou“ káni 
se podařilo vyléčit a koncem října se vrátila zpět 

do volné přírody. Další zajímavostí byl dospělý 
exemplář výra velkého, který spadl ve Vyšních 
Lhotách do odkalovací nádrže v úpravně vody. 
Ten byl nezraněn, ale měl na sobě vrstvu „bah-
na“, které se z něho muselo několikrát opatrně 
odstraňovat. Nyní je již zpátky v přírodě. Poprvé 
jsme zaznamenali odchov mláďat čápů černých  
u páru, který máme v trvalém držení. Úspěšně 
odchovali 2 mláďata, která v těchto dnech již 
volně létají. Jednomu z těchto mláďat jsme nain-
stalovali satelitní vysílačku, takže můžeme jeho 
osud nadále sledovat. V těchto dnech je již na 
zimovišti v jižním Izraeli.

Od května 2014 provozujeme nové náv- 
štěvnické středisko Dům přírody Poodří, které  

Podzim na Košatce

Záchranná stanice a Dům přírody Poodří informují
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slouží jednak pro ekovýchovné aktivity pro žáky 
všech stupňů škol, jednak pro širokou veřejnost. 
Toto středisko je pozitivně vnímáno a zájem  
o jeho služby se v tomto roce zvýšil. Doufáme, že 
Dům přírody Poodří dopomůže lepší informo-
vanosti jak široké veřejnosti, tak hlavně dětem 
školního věku a tím se nám podaří alespoň čás-
tečně ovlivnit pozitivní vztah k přírodě.

Podrobně o činnosti a hospodaření na webo-
vých stránkách: www.csopnj.cz

Marcela Orlová,  
hospodářka ZO ČSOP Nový Jičín

Pozn. redakce: Obec v letošním roce přispěla 
drobnou částkou na činnost zařízení. Text pří-
spěvku je redakčně krácen.

V posledním letošním 
čísle zpravodaje zavzpo-
mínám na dvě osobnosti, 
které spojovalo nejen přá-
telství, ale především ce-
loživotní láska k divadlu. 
Se jménem Pavla Dostála 
jsem se setkal poprvé ně-
kdy na počátku šedesá-
tých let minulého století,  
v době vzniku mnoha di-
vadel malých forem. Jed-

no takové bylo i v Olomouci a neslo název SKU-
MAFKA (SKUpina MAlých Forem Kabaretu). 
Dostál byl v tomto divadélku režisérem i auto-
rem. SKUMAFKA hrála pouhé čtyři roky, zanik-
la v roce 1965. V roce 1966 založil DEX-klub, ve 
kterém hostovali třeba Karel Kryl, Ivan Vyskočil, 
J. R. Pick nebo Miroslav Horníček. Posledně 
jmenovaný byl velkým přítelem Pavla Dostála,  
a to i v době, kdy byl budoucí ministr kultury  
v nemilosti a pracoval v různých dělnických  
a technických profesích. Jednou Horníček vy-
stupoval v Olomouci a bylo mu důrazně řečeno, 
že Dostálovo jméno nesmí z jeviště zaznít. Ov-
šem kampak na Horníčka. A tak z prken, která 
znamenají svět, zaznělo: Jeřábník Pavel dostál 
svému slovu … Po roce 1989 se zapojil olomo-
ucký rodák do politiky, byl nejprve poslancem 
Federálního shromáždění, později, po rozpa-
du Československa, pak poslancem Poslanecké 
sněmovny. Osobně jsem se s Dostálem setkal až  
v době, kdy byl ministrem kultury. Natočili jsme 
pár rozhovorů pro Dobré jitro, které jsem v Čes-
kém rozhlase na tehdejší stanici Praha uváděl. 
Párkrát jsme se setkali po různých divadelních 
premiérách či představeních. Byl to člověk pří-
mý, co na srdci, to na jazyku, dobrosrdečný, což 

se projevilo zejména po katastrofální povodni 
v Praze, která vyplavila i divadlo Semafor, které 
tehdy sídlilo v Karlíně. Po několikerém stěhování 
nabídl divadlu možnost hostování na malé scé-
ně, která byla přímo v sídle ministerstva kultury 
v Nosticově paláci. Tam jsme se viděli naposle-
dy, byl už vážně nemocný a dobře to věděl. Ale 
smysl pro humor, zvláště ten černý, ho neopustil. 
Dokladem je tato příhoda. Bylo to v dubnu 2005, 
byl krásný slunečný den a já jsem stál na nádvoří 
s tehdejším intendantem Semaforu Vladimírem 
Hrabánkem a zpěvákem Jiřím Štědroněm zrovna 
ve chvíli, kdy pan ministr kultury přicházel. Za-
hlédl nás, a tak zamířil rovnou k nám. S Hrabán-
kem byli dlouhá léta přátelé, což se projevovalo 
také tím, jak spolu mluvili. Hraboš, jak se Láďovi 
říkalo, byl trochu při těle, měl rád dobré jídlo a na 
jeho váze se podepsalo i to, že mu zakázali kou-
ření. Dostál k Hrabošovi přišel a jemně ho plácl 
po břiše. Na to postižený odpověděl: „ Ty vole, 
co mám dělat?“ A ministr kultury mu odpově-
děl: „Ty vole, tak si pořiď rakovinu!“  Slova přímo 
prorocká, protože Hraboš si ji opravdu později 
„pořídil“. To už se ale Pavel Dostál nedozvěděl, 
protože nás v červenci 2005 v 62 letech předešel. 

Jméno Vladi-
míra Hrabánka 
vám možná mno-
ho neříká, ale po-
kud jste milovníky 
Semaforu, českých 
filmů nebo televiz-
ních seriálů, určitě 
jste se s ním už 
setkali. V Sema-
foru byl téměř od 
jeho vzniku, přišel 

Neodešli, jen nás předešli - Pavel Dostál a Vladimír Hrabánek

Pavel Dostál

Vladimír Hrabánek
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jen pár měsíců po jeho začátku, který se datuje  
30. října 1959. Hraboš, jak se mu mezi divadel-
níky říkalo, právě přicházel z vojny, jejíž konec 
„kroutil“ v Opavě a divadlo mu „dohodil“ ka-
marád z amatérského souboru MÁJ, nyní už 
profesionál Rosťa Černý, pozdější výborný tex-
tař (taky už nás předešel). Láďa se tedy vydal na 
konkurz, protože divadlo bylo jeho snem a byl 
ochoten pro něho udělat cokoliv. Když se ho Ji-
ří Šlitr zeptal, v čem bude připravenou písničku 
zpívat, odvětil, že v tom, v čem přišel. Tím bylo 
dáno, že zpěvákem nebude a konkurz neudělal. 
V Semaforu ale zůstal, nejdříve byl jevištním 
technikem, posléze inspicientem, občasným 
asistentem režie, taky hercem malých rolí a na-
konec intendantem. Na jevišti se objevil třeba  
v recitálu Pilarová-Gott, který v roce 1965 uvá-
děl. Vidět jste jej mohli v Čarodějkách, Sladkém 
životě blázna Vincka a dalších semaforských 
hrách. Co se filmů týče, tak prvním, ve kterém se 
objevil, byl v roce 1962 Transport z ráje. Těch ro-
liček bylo nakonec na 80, třeba ve filmech Kdyby 
tisíc klarinetů, Konkurs, Panelstory, Každý mla-
dý muž, Tři veteráni, Farářův konec nebo Ma-
rečku, podejte mi pero. Z televizních seriálů při-
pomenu Arabelu (viz foto), Létajícího Čestmíra 
nebo Návštěvníky. Hrával bodré, samorostlé 
chlapíky, charakteristický byl jeho nakřáplý hlas. 
S Hrabošem jsme byli opravdoví kamarádi, znali 
jsme se od roku 1969 a díky němu jsem blíže po-
znal semaforské zákulisí a také řadu lidí, budou-
cích přátel. Spolu jsme odvysílali čtyřhodinové 
Dobré jitro, v němž byl hostem, natočili seriál ke 
čtyřicátinám Semaforu, setkávali jsme se u pořa-
du Splněná přání, aneb Co v rozhlase mám rád, 
ten jsem tehdy připravoval. Měl obrovský cit pro 
divadlo, pro dění na jevišti, pro akci. Proto byl 
také tím, kdo měl právo posledních připomí-
nek k různým inscenacím a na něhož Jiří Suchý 

vždy dal. Hrabánek byl výborným vypravěčem, 
byl člověkem, jak se říká „od rány“, co si myslel, 
to taky řekl, bez ohledu na to, komu. Historek 
znal nepočítaně, jednu prozradím. Při jedné  
z návštěv Ostravy, kam Semafor pravidelně za-
jížděl, se spolu s Jiřím Grossmannem vydali do 
jedné z vináren. Jen připomenu, že Grossmann 
byl také členem Semaforu, ale ve skupině s Mi-
loslavem Šimkem, Hraboš byl se Suchým a Šlit-
rem. S Grossmannem byli dobří kamarádi a při 
vínku a povídání zapomněli na čas. Navíc, ve 
vinárně čas utíká jinak, a tak když se najednou 
Hraboš podíval na hodinky, ukazovaly půl os-
mé. Zbledl, rychle vyběhl ven, zastavil prvního 
taxíka, kterému nařídil, že musí hned do Poruby, 
protože tam za chvilku Semafor hraje a on před-
stavení řídí. Taxikář se ho zeptal: „Teď, v osm  
ráno?“

Jak už jsem předeslal, Vladimír Hrabánek 
vážně onemocněl, a to na počátku roku 2008, 
nestačil pořádně oslavit ani svoje sedmdesáti-
ny. Den před lednovou oslavou, která měla být  
v prostorách Semaforu, byl odvezen do nemoc-
nice. Ale to ještě nikdo nic netušil, a tak se Láďa 
brzy do divadla vrátil. Naplno nemoc propuk-
la v dubnu téhož roku. Začala chemoterapie, 
kterou zvládal celkem dobře, a tak i při léčbě 
se znovu objevil v divadle a sezónu dokončil. 
Naposledy jsme spolu mluvili před konečnou 
návštěvou nemocnice, to už se dobře necítil, 
ale věřil, že se do divadla znovu vrátí. Bylo to 
jeho přání, a to mu bylo splněno. Poslední roz-
loučení s člověkem, který divadlo miloval nade 
vše, bylo koncem srpna 2008 v jeho milovaném 
Semaforu. Jeho ostatky spočívají na zahradě 
chalupy v Katusicích na Mladoboleslavsku. Vla-
dimír Hrabánek nás předešel po ránu 21. srpna 
2008 ve věku sedmdesáti let.

Radoslav Mácha

Vážení přátelé,
chtěl bych v tomto adventním čase připome-

nout některé události uplynulých měsíců. V pod-
zimních měsících už proběhla řada akcí, spor-
tovních, vědomostních, kulturně společenských. 
Vyzdvihnu některé: Spoluúčast na výstavě ovoce, 
na výstavě chovatelů. Velmi úspěšné s hojnou 

účastí rodičů a prarodičů bylo Dýňobraní. De-
vítka se letos postarala o organizaci a vystoupení, 
kterým toto příjemné odpoledne ozvláštnila. Od 
strašení jsme letos upustili a vracíme se k našim 
tradicím.  Děkujeme panu Petrošovi (už něko-
likátý rok) za darování dýní.  Při sběru starého 
papíru jsme opět zabodovali. 7400 kg je pořádná 

Zprávy ze staroveské školy
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Při ohlédnutí se za prvním čtvrtletím toho-
to školního roku je možné vidět některá mate-
riální vylepšení naší mateřské školy. Například 
školní zahrada byla obohacena o nové herní 
prvky přímo na míru prostorám zahrady za 
finančního a organizačního přispění obecního 
úřadu. Děti byly z nových prvků nadšené, na 

lanových prvcích mohou trénovat rovnováhu 
a obratnost, na zahradní sestavě s pohyblivý-
mi mosty a šikmými plošinami také vytrvalost  
a schopnost překonávat překážky.  Došlo také na 
zabezpečení budovy Nad Zámkem bezpečnost-
ními kamerami. Ve třídách, které paní učitelky 
uspořádaly do specifických herních koutků,  

Informace z mateřské školy

dávka, která snaživým třídám přinese zajímavé 
penízky. Je vám jasné, že bez pomoci rodičů toho 
nelze dosáhnout. Velké díky vám.

A namátkově další aktivity, jako jsou tema-
tické dny: Velká cena mladých zoologů v ZOO 
Ostrava, Evropský den jazyků, testování 9. roč-
níků z češtiny, matematiky, angličtiny a všeo-
becného přehledu. Druháci a šesťáci mají před 
sebou hodinu s hasičem, ing. Martinem Šeděn-
kou z Hasičského záchranného sboru z Ostravy. 
Tuto preventivní akci s názvem HASÍK pova-
žuji za velmi důležitou a potřebnou. A násle-
dovalo rozsvěcení vánočního stromu a vánoční 
jarmark. Zde už zima o sobě dávala vědět a přes 
chladné počasí byla účast bohatá. Dopoledne 
navštívila školu Jeho Excelence Msgre. biskup 
Václav František Lobkowicz. Pochvaloval si, jak 
byli naši předškoláci a čtvrťáci připravení a zvě-
davě roztomilí. Děkuji celému našemu týmu ZŠ 
a MŠ za přípravu výrobků, a byly tam opravdu 
věci nádherné. Také se spousta výrobků proda-
la a penízky poslouží na letošní režijní náklady  
a na nákup materiálu na jarmark příští. Děku-
ji učitelkám a dětem z mateřské školy, dětem  

a učitelkám ze školní družiny a ze souboru Ond-
řejnica za krásné navození vánoční nálady. Před 
několika dny se vrátil z Granady ve Španělsku 
přípravný tým dalšího mezinárodního projektu 
ERASMUS+. Tento projekt je zaměřen na eko-
logii, ochranu přírody a životní prostředí.

Za námi je mikulášské rejdění v ZŠ a MŠ, 
jehož se zodpovědně ujal 9. ročník pod vede-
ním svého třídního učitele Leoše Havránka. 
Mateřinky připravily pro rodiče svých dětí mi-
kulášské a vánoční akce s vystoupením a nadíl-
kou. Před námi je 17. prosince v 15.30 v kostele 
mezinárodní adventní koncert s účastí – Polsko, 
Slovensko a Stará Ves a výsledek očekáváme za-
se jen lepší a lepší. Všichni jste srdečně zváni

A v závěru roku je opět důvod k poděkování 
učitelům a žákům a obecním úřadům, našemu

i spřátelených obcí, učitelům ZUŠ a panu 
faráři za přípravu, pomoc, dobrou spolupráci 
a krásné vztahy. Děkuji také vám, rodičům, za 
přátelské vztahy, podporu a pomoc.

Všem Vám přeji prožití nádherných, šťast-
ných a veselých svátků vánočních mezi svý-
mi blízkými a v roce 2016 pevné zdraví, štěstí  
a spokojenost. 

Mgr. Pavel Plečka, ředitel školy
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přibyla velká nástěnná zrcadla, což umožní pra-
videlné provádění logopedické prevence. Při-
spěje to také k vizuální kontrole pohybu dětmi  
a celkové pohybové kultivaci. Děti jsou ve třídách 
spokojené a chodí sem rády, což nás velmi těší.

Z akcí, které jsme v minulém čase prožili, je 
třeba zmínit třídní akce, jako jsou např. „Dny  
v přírodě“. Tyto dny jsou tematicky zaměřené na 
poznávání přírody a přírodních zákonitostí. Jde 
o tematické prožitkové a situační učení, kdy děti 
poznávají a učí se o přírodě v přímém kontaktu 
s ní a mají možnost pečlivě přírodní jevy po-
zorovat a aktivně je objevovat. U dětí jsou tyto 
dny velmi oblíbené, takže se již těší na další. Na 
třídách také proběhly nebo proběhnou „Tvořivé 
dílny s rodiči“. Na těchto dílnách byla možnost 
nejen společně tvořit, ale také přátelsky posedět 
a pohovořit. Proto děkuji všem rodičům, praro-
dičům i sourozencům, kteří s dětmi do školky 
přišli, za příjemně strávené odpoledne.

Z celoškolních akcí se zatím uskutečnilo 
„Vítání podzimu aneb brouček se loučí s létem“.  
Jednalo se o společnou akci základní a mateř-
ské školy. Děti společně s rodiči mohly vyrábět  
z dýní a přírodnin, pak jsme se společně vyda-
li na lampiónový průvod, na kterém nechyběly 
úkoly pro děti, vše bylo zakončeno společnou 

písní a posíláním světýlka. Účastnili jsme se ta-
ké výstavy zahrádkářů a chovatelů za aktivního 
přispění výtvarných či pracovních výtvorů dětí.

V mateřské škole se na podzim uskutečnily 
také dvě besedy, jak s panem Holbou a jeho psem 
Amy, tak s paní Michnovou. První beseda se tý-
kala života zrakově hendikepovaných, druhá pak 
ochrany zdraví a první pomoci při úrazech. Děti 
také navštívila paní zubařka se zubní hygienist-
kou, které děti poučily o tom, co zubům škodí 
a co jim naopak prospívá prostřednictvím před-
stavení „O zdravém zoubku“.  S pohádkou „Kou-
zelné barvy“ pak přijelo do školky „Interaktivní  
a logopedické divadlo“, mladší děti si při něm 
procvičily, mimo jiné, názvy barev, starší pak 
hledaly souvislosti barev a přírody.

V adventním čase, době ztišení a příprav 
na Vánoce, nás čekala tradiční návštěva Miku-
láše.  Nejstarší děti se také pod vedením svých 
učitelek připravovaly na adventní koncert, kde 
vystoupily společně s dalšími účinkujícími. Bu-
deme se v tomto období snažit přiblížit dětem 
vánoční zvyky a tradice v příjemné předvánoč-
ní atmosféře.

S přáním radostně prožitých vánočních 
svátků

Helena Šeflová, vedoucí učitelka MŠ

Po dvou letech se opět až k prasknutí na-
plnil sál Tělovýchovné jednoty ve Staré Vsi. 
Podzimní slavnost, která se konala 7. 11. 2015, 
provázelo nejedno překvapení.

O roli moderátorů se postarali talentovaní 
studenti konzervatoře Marek Viteker a Rasti-
slav Širila. Celý večer otevřel soubor Ondřejni-
ca společně s Pozdním sběrem. Postupně se na 
jevišti prostřídaly všechny 
dětské skupiny. Nejmenší 
a nejroztomilejší děti, pod 
vedením Gabky Makaro-
vé a Denisy Korpasové, 
si zahrály na Myšky a ko-
cury. Pokračovala střední 
skupina pod vedením Jany 
Paličkové, Šárky Špačkové 
a Markéty Šindelové s pás-
mem Kotoviny, čili „koč-

koviny“. V novém kabátě se předvedla nejstarší 
dětská skupina s komorním pásmem Anička 
pod vedením Barbory Vaňkové a Ivy Adamu-
sové.

Jako host se letos představil soubor Sa-
lichovci. Následně jejich cimbálová muzika 
rozproudila besedu u cimbálu. O největší pře-
kvapení večera se pak postarala samotná On-

dřejnica, doprovázená CM 
Ondřejnica. Pásmo Silvy 
Paličkové s názvem V Kr-
melině, na dolině… se nes-
lo v cikánském duchu. Pře-
kvapení diváci nepoznávali 
tanečníky, které běžně znají 
v lašských krojích, a najed-
nou stáli na jevišti v cikán-
ských kostýmech. Vystou-
pení sklidilo velký úspěch  

Staroveská Podzimní slavnost

Srdečně Vás zveme na naši další,  
a to již tradiční folklorní akci,

Lašský bál
22. 1. 2016

Katolický dům ve Staré Bělé.
K tanci hrají cimbálové muziky  
Ondřejnica, Rusavan, Tragač.
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Letošní ročník festivalu proběhl tradičně  
v dubnu, květnu a červnu tohoto roku v Prosko-
vicích, Staré Vsi n. O. a v Jistebníku.

Festival během 12 let existence vytvořil 
specifický prostor k prezentaci sborového zpě-
vu od dětských pěveckých sborů základních 
škol, základních uměleckých škol, spolkových 
pěveckých kolektivů dospělých zpěváků a záro-
veň národopisných souborů především lašské-
ho, valašského a slezského regionu. Koncerty 
přirozeně působí na výchovu hudebního vní-
mání posluchačů a diváků, rovněž jejich vzdě-
lávací funkce neustále stoupá. Široká veřejnost 
má možnost se seznámit s tvorbou klasických  
i moderních autorů sborových skladeb, sbormi-
strovským uměním mladých učitelů – sbormis-
trů a interpretačními schopnostmi hudebníků, 

doprovázejících pěvecké sbory. Národopisné 
soubory každým rokem nabídnou svým obdi-
vovatelům životně důležitá a zároveň poetic-
ká témata – hry, říkadla, písně a tance o lás-
ce, naději, vztahu k domovu, přírodě, k práci  
a rodině, takže účastníci odpoledních i večer-
ních koncertů jsou vtaženi do vlídné atmosféry 
lidové hudby, místních nářečí, typických krojů  
a tanců regionu.

Často si říkám, co z předávané programo-
vé nabídky festivalu přechází nejvíc na diváka, 
posluchače? Je to jen krása dětských zvonivých 
hlásků, harmonie vícehlasých náročných sboro-
vých skladeb, jednotné oblečení zpěváků, chová-
ní sboru a jeho reakce na dirigentské gesto, spo-
lupráce jednotlivců, aby celek vyzněl v souhru?

Otázek je mnoho. V podstatě jde o předává-
ní řádu, systému, který dovede každý umělecký 
kolektiv k výrazu, prožitku a posluchače strhne 
k uměleckému zážitku. Čím hlubší výrazové 
provedení vystupujících souborů, tím bohatší 
zážitky mají posluchači! Proto v proskovické 
škole děti, učitelé a rodiče pozorně sledují vý-
kony pozvaných zpěváčků a každým rokem se 
dočkají milého překvapení – letos početného, 
zvučného Proskovjáčku, velmi dobré dětské 
cimbálové muziky Valášku z Kozlovic, sladě-
ného Lukášku z Ostravy-Hrabůvky. Potěšeni 
byli slezským a havířským folklorem souboru 
Hlubina i senioři v restauraci U Psoty. Hospoda  
a rázovitý havířský folklór – úžasné spojení!

Atmosféra staroveského zámku znásobila 
prožitek z programu Dětského pěveckého sboru  

12. ročník Festivalu Poodří Františka Lýska

a skvěle zakončilo program. Režie a dramatur-
gie celého programu se ujala Yvona Voráčová. 
Poděkování patří také zvukařům, osvětlovačům 
a Obecnímu úřadu ve Staré Vsi n. O.

Během celého večera měli hosté možnost 
navštívit táborový stánek, kde se mohli vyfotit 
v egyptských oděvech, dokonce i s bohem Anu-
bisem. Koupí muffinů také přispívali na další 
ročník tábora.

Zábava dále pokračovala při besedě u cim-
bálu, kde se prostřídaly CM Salichovci, CM On-
dřejnica a CM Tragač.

Markéta Šindelová
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ZŠ a MŠ, Dívčího komorního sboru Canto 
Amabile při ZUŠ Jožky Matěje v Brušperku, 
DPS Čtyřlístek z Ostravy-Hrabůvky. Překvape-
ním byl tentokrát Lašan z Brušperka a Svatomi-
chaelský sbor z Řepiště.

Prostor zámku a jeho okolí ve Staré Vsi n. O.  
je pro realizaci obecních slavností velkolepý. Jíz-
da kole obila připomínající historický obrázek 
obce, Zámecká kapela, Malá Ondřejnica, LSPT 
Ondřejnica, Folklorní soubor Jasénka, Cimbálo-
vá muzika Slepenica či Šverc k lidovému veselí 
určitě patří. V červnu navštívil Starou Ves ještě 
finský soubor Motora - host Mezinárodního 
folklorního festivalu ve Frýdku-Místku, jehož 
členové byli dojati přijetím a reakcí obecenstva. 
Mezi soubory vznikl přátelský vztah a v kore-
spondenci finský soubor potvrdil, že návštěva ve 
Staré Vsi byla pro ně silným zážitkem.

V Jistebníku se setkal výborný DPS Muzi-
ka z Ostravy-Poruby s komorním sborem The 
Puzzles. V čem bylo jejich setkání významné? 
Členové The Puzzles vyrostli pěvecky právě  
v DPS Muzika pod vedením sbormistryň Lenky 
Roupové a Pavly Dědičové. Nadšeně se zdravili 
a chválili své výkony. Profesionální Kopretina 
z Orlové a pěvecký sbor Klimkovice daly kon-
certu punc vážnosti a preciznosti v provedení. 
Koncertní pódium, koncertní sál jistebnického 
kulturního domu, zase hostil umělce velmi dob-
rých kvalit.

Máme radost, že se nám daří festivalové 
dny obohatit tématickými výstavami. Letos  
v Proskovicích Krajina Poodří v obrazech Ale-
še Kalivody, ve Staré Vsi obrazy Petra Sedlíka, 

v Jistebníku expozice velkoformátových his-
torických fotografií FPFL „Takoví jsme byli“  
v prostorách Galerijní ulice, na níž mají zásluhu 
manželé Alena a Jan Lipinovi.

Organizační tým Festivalu Poodří Fr. Lýska 
myslí stále na propojení kulturního dění v da-
ných obcích s místními tradicemi, proto za-
pojujeme do programu Sdružení hudebníků 
Proskovice, staroveskou Zámeckou kapelu  
i Jistebnickou třináctku, které úvodními kon-
certy navozují slavnostní atmosféru festivalo-
vých dnů. Všechny jmenované kapely podávají 
muzikantsky velmi dobré výkony a jejich účast 
na FPFL je vítaná hosty i místními občany.

Sdružení Festival Poodří Františka Lýska 
pracovalo 12 let pod záslužným vedením  
Mgr. Elišky Krejčíčkové, která se v letošním ro-
ce rozhodla v roli předsedkyně nepokračovat. 
Bude nadále pracovat ve výboru spolku a po-
máhat svými zkušenostmi a radami mladší ge-
neraci organizátorů. Na členské schůzi zapsané-
ho spolku Festival Poodří Františka Lýska jsme 
poděkovali Mgr. Elišce Krejčíčkové za dlouho-
letou řídící činnost v oblasti regionální kultury 
a Mgr. Aleně Lipinové za tvorbu propagačních 
materiálů dvanácti ročníků festivalu. Do svých 
řad jsme přijali nové členy – Mgr. Zuzanu Kra-
marenkovou, sbormistryni, Mgr. Zdeňka Ševčí-
ka, sbormistra, a Lucii Neuwirtovou, grafičku.

Věřím, že kolektiv organizačních pracovní-
ků FPFL neopustí nastavenou úroveň minulých 
ročníků a zvládne velmi dobře přípravu i prů-
běh 13. ročníku festivalu.

Marie Matějová, předsedkyně FPFL, z. s.

Výstava se konala o víkendu 3. a 4. říj-
na 2015 v areálu bývalých kasáren. Celkem  
43 vystavovatelů zaslalo k pátečnímu posouzení 
184 kusů králíků 34 plemen, 102 kusů drůbeže 
(z toho 10 kachen a 6 hus), holubů bylo vysta-
veno 76 kusů 24 plemen a rázů. Byly uděleny 
dva tituly Šampion výstavy a 14 čestných cen na 
králíky, 7 čestných cen na drůbež a 6 čestných 
cen na holuby.

Výstavu již tradičně navštívily během páteč-
ního dopoledne děti z místní MŠ a ZŠ se svými 
vyučujícími, v odpoledních hodinách zhlédly  

Výstava drobného zvířectva
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V minulém čísle zpravodaje jste se dočetli, 
že činnost v Klubu důchodců je po prázdninách 
opět v plném proudu. V říjnu, kromě toho, že 
bylo pravidelné posezení, jsme vyjeli na výlet do 
Frýdku-Místku. A proč? Chtěli jsme vidět, kde  
a jak vznikají tak báječné medové dorty Marlen-
ka. V návštěvnickém centru Marlenky jsme nej-
dříve zhlédli dokumentární film spojený s výkla-
dem o historii a vývoji společnosti. Po ochutnávce 

všech výrobků Marlenka včetně originální kávy 
jsme za doprovodu průvodce procházeli proskle-
nou chodbou, ze které jsme mohli na vlastní oči 
sledovat chod unikátní výrobní linky, na které 
všechny ty dobroty vznikají. Z Marlenky jsme 
si to zamířili rovnou do frýdeckého zámku, kde 
zrovna probíhalo 8. mezinárodní trienále smal-
tu. Měli jsme možnost prohlédnout si práce jak 
zkušených smaltérů, tak i umělců - začátečníků 

Leden
Pranostika říká: „Mnoho sněhu v lednu, 

mnoho hřibů v srpnu.“
 Z dlouhé chvíle opravujeme a ošetřujeme 

nářadí a nástroje.
 Sklepáváme sníh, pokud napadl, z jehličnanů.
 Pravidelně kontrolujeme zásoby ovoce a ze-

leniny, dále ovocné destiláty a koštujeme se 
sousedem.

Únor
Pranostika: „Únor bílý, pole sílí.“

 V případě vyšších teplot můžeme koncem 
měsíce provádět postřik proti kadeřavosti 
na broskvoních prostředky, jako jsou KUP-
RIKOL, KOCIDE.

 V tomto měsíci vysazujeme semena raných 
odrůd salátů, košťálovin, celeru, papriky  
aj.

Březen
Pranostika: „V březnu prach, v dubnu bláto 

– sedlákovi roste ZLATO.“
 Postupně uvolňujeme zimní ochranu okras-

ných rostlin.
 Zahájíme předjarní řez ovocných stromů.
 Opakujeme postřik proti kadeřavosti brosk-

voní s odstupem 14 dní, střídáme měďnaté 
a sirnaté přípravky.

 Do skleníků koncem měsíce vysazujeme ra-
né odrůdy salátů a košťálovin.

Ing. Petr Pelíšek, 
předseda ZO ČSZ

Malý zahrádkářský rádce

Jak si důchodci užívají života

výstavu i děti z proskovické školní družiny  
v rámci projektového dne. Žáci si prohlédli ne-
jen expozici zvířat za odborného výkladu prů-
vodců starších spolužáků, ale přihlíželi i posu-
zování čistokrevných zvířat.

V sobotních odpoledních hodinách pro-
běhlo tradiční setkání mladých chovatelů, kdy 
byly připraveny aktivity s chovatelskou téma-
tikou a proběhla zajímavá ukázka a odborná 

přednáška o plemenech a chovu čistokrevných 
morčat.

V neděli proběhlo slavnostní ukončení  
a předání cen. Výstavní výbor děkuje obecnímu 
úřadu za poskytnutí prostoru, přepravu zaříze-
ní a organizační zajištění. Dále všem členům, 
kteří se podíleli na přípravě a realizaci a mládeži 
při posuzování.

Za ZO ČSCH Jiří Hůlka a Jana Paličková

foto: Jan Vojník, CC BY-SA 3.0 CZ
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v tomto oboru. Rovněž jsme si prohlédli výstavu 
fotografií Zdeňka Thomy z jeho cest do himaláj-
ské oblasti. Náš výlet jsme zakončili, jak jinak, než 
v restauraci. Tentokrát to bylo ve Fryčovicích v re-
stauraci U Špeku. 

Podzimní a zimní měsíce jsou v Klubu dů-
chodců netrpělivě očekávány tancechtivými 
členy klubu i jeho příznivci. Nejdříve jsme se 
„vyřádili“ na Martinské zábavě. Po papučové  

a zástěrové zábavě a zábavě v retro 
stylu přišly na řadu noční úbory. 
Ženy si oblékly pyžama všech ba-
rev a délek. A pánové, ti opět ne-
zklamali. Noční košile a čepičky na 
jejich hlavách, to se nedá popsat, 
to se musí vidět. Všichni odvážní, 
kteří se oděli do pyžam a nočních 
košilí, bylo jich celkem čtyřiadva-
cet, byli po zásluze odměněni po-
tleskem přihlížejících a sladkou 
odměnou. 

Počátkem prosince mezi nás 
zavítal Mikuláš v doprovodu čer-
tů. Přinesli a rozdali nám plný koš 

dárků. Příjemnou, skoro až vánoční atmosféru 
navodila trojice zpěváků a hudebníků, která nám 
hraje a zpívá na našich tanečních zábavách. Ně-
kteří nedočkavci již loudili, jakou zábavu máme 
připravenu na Silvestra. Nejlepší je taková, kterou 
si sami připravíme a při ní se i pobavíme. Přijďte 
se podívat 30. prosince do hasičské zbrojnice, zda 
se nám to podaří. V prvním pololetí příštího roku 
nás čekají tradiční akce – výroční schůze, tradiční 

posezení, pochování basy, pomláz-
ková zábava a oslava Dne matek. 
Nebudou chybět ani vycházky do 
okolí, návštěva divadelních předsta-
vení a poznávací zájezd. Vše se včas 
dozvíte 20. ledna 2016, kdy se bude 
konat naše první tradiční posezení  
v novém roce. 

Přeji nejenom všem členům 
Klubu důchodců a jeho přízniv-
cům, ale i všem spoluobčanům 
hezké prožití svátečních dnů.

Irena Polášková

Jak už je dobře známo, mezi hlavní aktivity 
a náplň organizace KONDOR patří pořádání 
letních dětských táborů v údolí řeky Moravice. 
Na letošním ročníku 2015 se během tří turnu-
sů vystřídalo přes 150 dětí, o které se staralo 
bezmála 60 vedoucích. Každý turnus měl jinak 
pojaté téma celotáborové hry a motivoval děti 
k nejrůznějším aktivitám. Dle zájmu a ohlasů 
soudíme, že se nám práce daří, a proto každý 

turnus uspořádal v průběhu října a listopadu 
vzpomínkové táborové setkání pro své členy 
turnusu. Pro děti byla připravena spousta her, 
soutěží, promítání fotek, hraní na kytary, zpívá-
ní a kromě té veškeré zábavy se děti dozvěděly 
témata táborů na příští rok.

Velkou radost máme i z celoroční činnosti 
oddílu „Svišťata“, kde se nám v letošním škol-
ním roce přihlásilo devět nových členů.

Letmo z KONDORa

Plán činnosti Klubu důchodců – 1. pololetí 2016
20.1. Tradiční posezení  hasičská zbrojnice
9.2. Pochování basy  hasičská zbrojnice
2.3. Tradiční posezení  hasičská zbrojnice
30.3. Pomlázková zábava  hasičská zbrojnice
13.4. Výroční členská schůze hasičská zbrojnice
4.5. Oslava Dne matek  hasičská zbrojnice
1.6. Tradiční posezení s vaječinou hasičská zbrojnice
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Proběhlo také „Tou-
lání s KONDOREM“,  
z nejbližších akcí nás 
čeká „Zimní stanování“ 
a taneční akce pro členy 
naší skupiny a blízké 
přátele.

Více informací na 
www.kondorsv.com

Děkujeme za přízeň 
a přejeme klidné prožití 
vánočních svátků.

Petr Mácha

Po loňském triumfu v Moravskoslezské ha-
sičské lize v požárním útoku (MSL) se podařilo 
staroveským ženám tento rok celkové vítězství 
obhájit a zařadit se tak definitivně mezi histo-
ricky nejúspěšnější hasičské týmy našeho kraje. 
Pojďme si nyní přiblížit jejich cestu za mistrov-
ským titulem. 

Již na začátku tohoto seriálu hasičských 
soutěží bylo jasné, že k celkovému vítězství bu-
de potřeba prokázat nejen rychlost a bleskové 
sestřiky terčů, ale i psychickou odolnost, vy-
trvalost, stabilitu formy a taktickou vyspělost. 
Staroveský tým žen v tomto ročníku prokázal 
všechny tyto atributy, a proto svůj vítězný sen 
přetavil opět ve skutečnost. Zkušenost a vytrva-
lost musely holky prokázat v úvodních kolech, 
kdy rychlost ještě poněkud chyběla, proto bylo 
zapotřebí spíše vyvarovat se zbytečných chyb  
a sbírat důležité body alespoň za druhá až  

S P O R T

Staroveské hasičky opět vítězné!

Orientační termíny našich akcí, které chceme pořádat v následujícím roce:
2. dubna  Toulání s KONDOREM
22. dubna  Jednodenní turistický zájezd do Polska (Beskid Ślaski)
21. - 22. května  Dvoudenní zájezd na Slovensko (Biele a Malé Karpaty)
18. - 19. června  Dvoudenní zájezd do Polska a na Slovensko (Belanské Tatry)
1. - 2. října  Dvoudenní zájezd do Polska a na Slovensko

Vítězný tým staroveských hasiček (závěrečné kolo Mo-
ravskoslezské ligy, září 2015)
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čtvrtá místa. Právě vyrovnanost výkonů vynes-
la Starou Ves v polovině sezóny do průběžného 
vedení. Když pak s narůstajícím tlakem soupe-
řek přišlo přece jen několik zaváhání za sebou, 
zatímco na naší domácí soutěži triumfoval špič-
kový slovenský ženský tým – Turčianské Tepli-
ce, musely staroveské matadorky prokázat také 
notnou dávku psychické odolnosti. Na následu-
jících soutěžích se tyto dva ženské týmy střídaly 
pravidelně na špici průběžného pořadí a již ně-
kolik kol před koncem tak bylo jasné, mezi kým 
se rozhodne o titulu. Na předposlední soutěži  
v Mošnově pak právě Stará Ves n. O. a Turčian-
ské Teplice svedly fantastický česko-slovenský 
souboj, který byl jednoznačným vrcholem le-
tošní hasičské sezóny. Ve dvoukolové soutěži 
předvedly oba týmy špičkové pokusy na úrovni 
absolutního ligového rekordu. O několik setin 
úspěšnější byly v tomto souboji titánů staroves-
ké borky, čímž se vrátily do průběžného vedení 
a zejména si vytvořily rozhodující pětibodový 
náskok, který nakonec rozhodl o jejich celko-
vém vítězství, když na psychicky i takticky ná-
ročné závěrečné soutěži v Bartovicích se již ani 
jedna z rivalek nevyvarovala chyby. O celkovém 
triumfu staroveských žen tak nakonec rozhodl 
rozdíl pouhých dvou bodů. 

Nevídaný vzestup formy zaznamenal  
v uplynulé sezóně také elitní tým staroveských 
mužů. Ten přišel s novou akvizicí na postu 
proudaře, rovněž zadáci ještě o fous zrychlili 
a výsledkem byla některá umístění a časy na 

úrovni těch opravdu nejlepších. Škoda, že sta-
roveským mužům chybělo to, co zdobilo tým 
žen, a to stabilní výkonnost bez větších výkyvů. 
I tak je výsledná 8. příčka nejlepším mužským 
umístěním v MSL. 

Veteránský tým čelil letos nejen silné de-
setičlenné konkurenci, ale zejména fatálním 
prostřikům na terči, což nakonec stačilo na ko-
nečnou 5. příčku, a to je s ohledem na celkový 
projev družstva spíše zklamáním. Co se však 
nedařilo na soutěžích ligových, vynahradili si 
„pětatřicátníci“ mimo MSL, když zvítězili na 
sedmi soutěžích. O doslova mezinárodní sen-
zaci se pak postarali veteráni na soutěži v Tur-
čianských Teplicích, kde dokázali zvítězit na ta-
mějším finále Slovenské extraligy jak v kategorii 
„starých gard“, tak dokonce i v elitní kategorii 
mužů.

Ze závěrečného ceremoniálu MSL v Ostra-
vě-Pustkovci si pak odnesly cenné individuální 
ocenění staroveské hasičky Zuzana Novobílská, 
Petra Millová, Barbora Juřenová, Pavla Mons-
portová a Daniela Hamalová. K úplnému výčtu 
tohoto mistrovského týmu zbývá doplnit jeho 
zbylé členky: Lucii Kolkovou, Markétu Kolko-
vou, Kateřinu Galáskovou a Markétu Janoš-
kovou. V kategorii veteránů pak individuální 
ocenění převzali Karel Rozehnal, Jiří Onderka 
a Kamil Hutěčka. 

Na závěr svého příspěvku bych rád napravil 
šotka, který se vloudil do mého článku v mi-
nulém zpravodaji. Tam byl uveden nesprávný 
název kapely, která připravila všem návštěvní-
kům parádní hudební kulisu na akci u příleži-
tosti oslav 120. výročí založení našeho sboru. 
Tou byla samozřejmě kapela MARAS, které za 
její skvělou a návštěvníky bujaře aplaudova-
nou hudební produkci děkujeme a těšíme se na 
další spolupráci, která ostatně na sebe nenechá 
dlouho čekat. Kapela MARAS se na vás těší již  
19. února 2016 na tradičním HASIČSKÉM 
PLESE, kde bude zajištěno také bohaté občerst-
vení, domácí kuchyně a lákavé ceny v tombole!

Nyní mi však již dovolte poděkovat jmé-
nem všech staroveských hasičů a hasiček za Vaši 
podporu a popřát všem staroveským občanům 
i dalším čtenářům zpravodaje krásné prožití 
svátků vánočních a mnoho zdraví, štěstí a spo-
kojenosti v novém roce.

Kamil Hutěčka

Vítězky Moravskoslezské ligy v požárním útoku 2015
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S příchodem prosince pomalu končí také 
cyklokrosová sezóna finišující Mistrovstvím 
České republiky. Naši závodníci v cyklokrosu 
předvádějí stabilní výsledky, které jsou potěšují-
cí a dávají také příslib do budoucna. Oproti sil-
niční sezóně se počet závodníků, pravidelně se 
zúčastňujících soutěží, snížil na přibližně šest. 

Největší úspěchy prozatím sbírá v kategorii 
kadetů Vladimír Mikšaník, který má nejlep-
ší bilanci dosažených výsledků. Doposud vy-
hrál dva závody Českého poháru v cyklokrosu, 
pětkrát byl třetí a třikrát obsadil čtvrté místo.  
V průběžném hodnocení je na druhém místě. 
Co se týče celkového hodnocení Českých pohá-
rů, ať už silničních nebo cyklokrosových, tak je 
toto umístění historicky nej-
lepším výsledkem závodníka 
našeho klubu. Vladimír má 
velkou šanci bojovat o me-
daili na Mistrovství České 
republiky, které se uskuteční  
12. 12. 2015 v Mladé Bolesla-
vi. Druhým zástupcem sta-
roveského oddílu v kategorii 
kadetů je Erik Vávra, který 
ve své první cyklokrosové 
sezóně dosahuje stále lepších 
výsledků. Začal osmnáctým 
místem na prvním závodě 
Českého poháru ve Slaném. 

Po dvou měsících závodění v te-
rénu se skokově zlepšil a na po-
sledních třech závodech Českého 
poháru se umístil v první desítce 
startovního pole. 

Hynek Palička si stále drží 
místo v širší nominaci reprezen-
tačního družstva. Celkem absolvo-
val s reprezentací tři soustředění.  
V úvodu sezóny startoval v barvách 
národního týmu na závodě Super-
prestige v holandském Gietenu, kde 
obsadil skvělé dvacáté sedmé místo 
v kategorii juniorů. V průběžném 
hodnocení Českého poháru si drží 
třinácté místo. Závodníci kategorie 
elite, Karel Nepraš a Tomáš Jano-

šek, se zúčastňují spíše menších závodů. Karel Ne-
praš vyhrál celkově Oderský pohár v cyklokrosu.

Opět jsme pořádali tradiční Staroveský cy-
klokros dne 7. 11. Tento závod se jel jako pře-
bor Moravskoslezského kraje a především byl 
jubilejním 10. ročníkem. Letošní ročník byl ve 
znamení dvou potěšujících skutečností. Sobot-
ního závodu se zúčastnilo 154 závodníků ve 
všech kategoriích a na start náborového závodu 
se postavilo 23 dětí!  Co se týče výsledků kraj-
ského přeboru, tak vyhrál Vladimír Mikšaník 
v kadetech a Erik Vávra byl třetí. V juniorech 
vyhrál Hynek Palička a třetí byl Petr Pokorný.  
V mužích se stal přeborníkem kraje Karel Ne-
praš a na třetím místě se umístil Tomáš Janošek. 

Vyhlášení náborového závodu dětí

Erik Vávra na umělých překážkách v souboji o 2. místo

ACK Stará Ves n. O.
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O den později jsme spolupořádali druhý 
cyklokrosový závod, který se jel na pozměněné 
trati. Celkově se cyklokrosový víkend ve Staré 
Vsi n. O. vydařil. Poděkování patří především 
tradičním partnerům závodu, bez kterých by 
uskutečnění této akce nebylo možné.  

Závodníkům do konce zbývají poslední dva 
závodní víkendy a po novém roce bude násle-
dovat všestranná zimní příprava na novou sezó-

nu. V případě zájmu rádi přivítáme nové členy, 
kteří rozšíří naše řady. Výsledky ze závodů, fo-
togalerie, kontakty a také video ze Staroveského 
cyklokrosu najdete na www.ackstaraves.cz. 

Pomalu se blíží konec roku, a tak bychom 
chtěli popřát všem příznivcům cyklistiky hez-
ké Vánoce a hodně ujetých kilometrů v roce  
2016.

Karel Nepraš

Poslední říjnový víkend skončily všechny 
soutěže národní házené. Trenéři všech druž-
stev museli do svých týmů zapracovat hráče 
a hráčky, kteří přišli z nižších věkových kate-
gorií. Všichni mají šanci, pokud v zimě dobře 
potrénují a připraví se tak na jarní část sezóny 
2015/2016, postoupit na mistrovství nebo po-
hár ČR.

Naše mladé družstvo žen bojuje v 2. lize 
dokonce o 1. místo. Muži ve 2. lize jsou zatím 
na 8. místě jen 4 body za čtvrtým Brnem. Také  
v mužích se už prosazují dorostenci i hráči, kte-
ří vloni hráli v dorostenecké kategorii. Na hod-
nocení je příliš brzy, rozhodne se na jaře.

Tabulky našich družstev po podzimní části 
soutěže:

Národní házená ve výsledcích

Mladší žáci                                                           Starší žáci
1. Studénka 130 :   56 16 b 1. Chropyně A  235 :   81        20 b
2. Chropyně  98 :   77 14 b 2. Svinov 157 : 154      14 b
3. Stará Ves A 132 :   70 12 b 3. Stará Ves 152 : 173       8 b
4. Stará Ves B        76 :   97           8 b  4. Studénka 112 : 124        8 b
5. Svinov 100 :   78   8 b 5. Chropyně B 86 : 131        7 b
6. Albrechtičky 67 :   93   6 b 6. Osek 109 : 188        3 b
7. Osek 127 : 111   6 b 
8. Rokytnice 64 : 113   2 b
9. Vítkovice 47 : 146   0 b
 
Starší žáci                                                              Dorostenky
1. Studénka A     200 :   84 16 b 1. Stará Ves 152 :   94 14 b
2. Svinov 157 : 142 11 b 2. Svinov 141 :   86 14 b
3. Stará Ves 135 : 143   7 b             3. Studénka 135 : 132        7 b
4. Studénka B 134 : 138   6 b 4. Pustějov 104 : 154        5 b
5. Osek   91 : 210   0 b 5. Vítkovice   72 : 138        0 b
 
Dorostenci                                                              muži B – sk. A
1. Studénka 176 : 139 15 b 1. Studénka B 141 : 111      12 b
2. Svinov 177 : 149 10 b 2. Svinov B 129 : 128      11 b
3. Stará Ves 178 : 157   7 b  3. Albrechtičky 127 : 120        8 b
4. Chropyně 121 : 190   4 b 4. Vítkovice B 146 : 152        5 b
5. Rokytnice 136 : 153   4 b 5. Stará Ves B        133 : 165       4 b
 
2. liga muži – sk. B                                                 2. liga ženy – sk. B
1. Opatovice 243 : 190 22 b 1. Náchod 156 : 117      12 b
2. Veselí 199 : 180 16 b 2. Stará Ves 130 : 125     10 b
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Jako již mnoho let nazpátek, tak i letos jsme 
pro děti zorganizovali 11. 10. 2015 Drakiádu. 
Podle počasí předešlých dnů vše nasvědčovalo 
tomu, že bude krásně a vítr bude foukat, jak se 
říká, tak akorát. Člověk míní, příroda mění. Vítr 
foukal tak mocně, že v nárazech měl snad sí-
lu vichřice. To bylo možná i příčinou tak malé 
účasti dětí, kterých dorazilo jen 6. Zprvu jsme 
váhali, jestli má vůbec cenu draky vypustit, ale 
odvážnému štěstí přeje, a tak jsme to šli zkusit. 
Za pomoci rodičů se to pár dětem i podařilo, 
ale většina draků stávkovala a ne a ne je dostat 
nahoru. Některé děti dokonce neúspěšné po-
kusy dostat draky do oblak oplakaly. Mohlo by 
se zdát, že pouštění draků není žádná věda, ale 
zdání klame. Hodně záleží, z jakého materiálu 
drak je a jakou má konstrukci. 

Odpoledne jsme si i tak skvěle užili. Děti 
dostaly za odměnu a statečnost sladkost, malé 
občerstvení a diplom na památku. Za pár dní 

tady máme Vánoce a konec roku. Přeji Vám, 
milí spoluobčané, i v této uspěchané době po-
klidné prožití vánočních svátků, pohodu v ro-
dině a v novém roce 2016 pevné zdraví a štěstí. 

Renáta Foltová

Milí přátelé.
Po krásném rozezvučení varhan v kostele 

a přátelském setkání s otcem biskupem v naší 
vesnici tu máme advent. Jde o krátkou dobu, 
která v sobě nese náboj očekávání, přípravy, zti-
šení. Co máme očekávat? Tak jako rodina čeká 

na narození děťátka u maminky, tak každý z nás 
se máme těšit na nový život. Nově vstoupit do 
vztahů, práce, čistých úmyslů a srdcí. Co mám 
připravovat? Nejen výzdobu, cukroví, večeři, 
dárky, ale také svůj osobní přínos. Zamyslet 
se a zapracovat na sobě. Co vytvářím svým  

TJ Sokol Košatka

Advent a Vánoce 2015

3. Svinov 247 : 202 15 b 3. Opatovice 143 : 132      10 b
4. Draken Brno 180 : 169 13 b 4. Chropyně 136 : 144        7 b
5. Dobruška 203 : 190 12 b 5. Vracov 114 : 161        1 b
6. KNH MS Brno 188 : 179 11 b
7. Kokory 189 : 202 10 b
8. Stará Ves 214 : 227   9 b
9. Humpolec 166 : 184   9 b
10. Podhorní Újezd 231 : 242   8 b
11. Osek 192 : 219   4 b
12. Ostopovice 182 : 250   3 b

Po Novém roce začnou turnaje v halách 
(Stará Ves, Troubky, Pustějov). Bude se hrát 
zimní halový přebor pro všechny kategorie, 
zimní liga mládeže pro dorostenecké kategorie 
a ženy budou hrát Český pohár.

V roce 2016 přejeme občanům naší obce 
všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a osobní 
pohody. Staroveským sportovcům hodně spor-
tovních úspěchů.

Rostislav Horkel st.
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jednáním, svými postoji, gesty jak v rodině, tak 
v práci, či ve spolku anebo sportu? Proč se zti-
šit? Dnešní doba mnoho hlučí. Rádiem, televi-
zí, auty, uspěchaností. Člověk ve spěchu nadělá 
mnoho zmatků. Když se zastavím, více vnímám 
sebe a důvod proč, co a jak dělat. Poskládám si 
hodnoty. Vnitřně vnímám více své poslání, také 
radost z vlastního života pro druhé. Nebojme se 
dopřát si čas klidu a ztišení. Potřebujeme to jak 
my sami, tak i přátelé okolo nás. 

Přeji vám krásné chvíle očekávání, přípra-
vy a ztišení. Vše ať je obohaceno událostmi  
v Betlémě. Tam se učíme, co znamená být lid-
ský, krásný a spokojený.  

Požehnané Vánoce a celý nový rok 2016.  
o. Kamilos

Advent 
 RORÁTY: úterý - pátek v 6.15 hod. v kostele, po mši svaté snídaně na faře v 7.00 hod.   
 SVÁTOST SMÍŘENÍ – ZPOVĚĎ: sobota 19. 12. v kostele, v 15.30 hod. společná příprava 

– kající modlitba, zpovídání 16.00 – 17.00 hod. Vždy možnost 30 minut před každou mší 
svatou v kostele.

 ADVENTNÍ KONCERT: v neděli 20. 12. 2015 v 17 hod. v kostele. 

Vánoce
 SETKÁNÍ U BETLÉMA PRO DĚTI:  na Štědrý den 24. 12. odpoledne v 15 hod v kostele. 

Program: uložení Ježíška do Betléma, vánoční příběh rodiny, koledy. Na závěr si můžete 
odnést betlémské světlo ke štědrovečernímu stolu. 

 PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ: 24. 12. v 22.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Při mši svaté bude 
zpívat chrámový sbor.

 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ: 25. 12. mše svatá v 10.30 hod. Bude zpívat chrámový sbor.
 NÁVŠTĚVA BETLÉMA: 25. 12. bude možnost navštívit v kostele betlém, zazpívat s dětmi 

koledu, a to v čase 14.30 - 15.30 hod. odpoledne. Doporučuji pro zpestření slavnostní atmo-
sféry při návštěvách. 

 2. SVÁTEK VÁNOČNÍ – sv. Štěpána: 26. 12. mše svatá v 8.00 hod.
 ZÁVĚR ROKU - SILVESTR: 31. 12. mše svatá v 16.00 hod. + svátostné požehnání.
 NOVÝ ROK - Matky Boží – doporučený svátek: 1. 1. 2016 mše svatá v 10.30 hod.
 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA: sobota 2. 1. 2016, sobota v 8.00 sraz na faře, v 8.30 žehnání v kos-

tele + návštěva domů, koledování ve Staré Vsi a Košatce, polévka a teplý čaj na faře. Zájemci 
z řad dětí a dospělých se hlaste na faře u o. Kamila. 

 10. PLES STŘEDISKA MLÁDEŽE: 9. 1. 2016 sobota v 19.30 hod. v základní škole St. Ves 
n/O, zakoupení lístků pro farníky cena 100,- Kč + rezervace, po mši svaté v kostele. Prosíme 
o přispění darů do společné tomboly. 

 CIMBÁL O VÁNOCÍCH: při mši svaté 10. 1. 2016 v neděli 10.30 hod. doprovodí liturgii a po 
mši svaté bude mini koncert Staroveské Ondřejnice. Přijďte si zazpívat koledy s cimbálem. 

Bližší informace: dcm.doo.cz/farnost, 731 625 717, 558 669 413
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Je 28. října 2015 - státní svátek - a ve Staré 
Vsi n. O. prožíváme ještě další sváteční událost. 
Oprava varhan je u konce, dnes je veřejné otes-
tování zrekonstruovaného a rozšířeného nástro-
je. Otec Kamil pozval místeckého děkana Otce 
Josefa Maňáka, který přijel varhany požehnat,  
a také pozval zástupce obce, pana starostu a pa-
na místostarostu a ostatní zastupitele. Poté jsme 
zhlédli dokument o tom, jak re-
konstrukce varhan probíhala.

Pak zasedli za varhany varha-
níci p. Veronika Talpová a p. Petr 
Strakoš, kteří předvedli skladby 
známých autorů. Zazněla díla J. 
S. Bacha, G. F. Haendela, F. Schu-
berta a dalších. Svou procítěnou 
hrou na housle nás potěšil Martin 
Foral. 

Sváteční podvečer probíhal ve 
velmi příjemné atmosféře, varha-
ny zněly úžasně a posluchači ani 
nedýchali. Velký dík patří všem,  

kdo přiložili ruku k dílu: varhanářům, O.Kami-
lovi, na jehož podnět vše kolem varhan začalo 
i probíhalo, hudebníkům a také všem staroves-
kým občanům, kteří přispěli na opravu varhan 
finančně. Za jakoukoli částku vám patří vřelý 
dík. Na závěr vás chci všechny pozvat, přijďte si 
varhany prohlédnout i poslechnout.

PharmDr. Dana Ryšavíková

Pomalu se blíží nový 
rok a s ním již 16. ročník 
Tříkrálové sbírky.

Začátkem ledna u Va-
šich dveří opět zazvoní ko-
ledníci – tři králové a budou 
Vám nejen přát vše dobré  
v novém roce, ale také Vás 

žádat o finanční příspěvek na projekty Charity. 
65 % vybraných peněz, které zůstávají Cha-

ritě Studénka, bychom v roce 2016 rádi využili 
na finanční podporu volnočasových aktivit dětí 
z obcí, kde se sbírka realizuje, podporu pečo-
vatelské služby ve Studénce, Pustějově, Bartošo-
vicích, Albrechtičkách a Velkých Albrechticích  
a na nákup a údržbu zdravotnických a kompen-
začních pomůcek.

V letošním roce pro Charitu Studénka tři 
králové koledovali v 15 obcích, zapečetěno bylo 
100 pokladniček a celkem jste přispěli částkou 

563 047 Kč. Výtěžek byl použit na podporu 
provozu pečovatelské služby, zakoupení a opra-
vu zdravotnických a kompenzačních pomůcek  
a letos také poprvé na podporu volnočasových 
aktivit dětí.

Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a Košatce jsme 
podpořili 15 dětí celkovou částkou 7 500 Kč.

V půjčovně zdravotních a kompenzačních 
pomůcek, která je již několik let na Vašem obec-
ním úřadě, je celkem 48 ks pomůcek (polohovací 
lůžka, chodítka, invalidní vozíky, WC židle, an-
tidekubitní matrace apod.) v celkové hodnotě  
412 831 Kč. Tyto pomůcky Charita Studénka za-
koupila z části výtěžku Tříkrálové sbírky.

Děkujeme Vám za stálou přízeň, vstřícnost 
a štědrost, kterou pomáháte všem potřebným. 

Radost a pokoj v době vánoční i po celý rok 
2016 Vám přejí pracovníci Charity Studénka.

Bc. Jarmila Pomikálková, DiS., 
koordinátorka sbírky

Dobrých zpráv není nikdy dost

Tříkrálová sbírka pomáhá
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V říjnovém čísle zpra-
vodaje jsme vás informovali  
o pokračující digitalizaci kronik 
a pamětních knih jednotlivých 
spolků, sdružení a stran. S ra-
dostí bychom vám chtěli ozná-
mit, že byla dokončena první 
fáze digitalizace ve spolupráci  
s Moravskoslezskou vědeckou 
knihovnou. K prvorepublikové-
mu staroveskému časopisu Nové 
cesty (o kterém jsem informoval 
v minulém čísle zpravodaje) tak 
přibyly digitální kopie studie  

o kostelu ve Staré Vsi, pamětní 
knihy obce Košatky, kronika 
ČS strany národně socialistické 
a knihy protokolů sboru dob-
rovolných hasičů. Pokud byste 
měli zájem do těchto dokumen-
tů nahlédnout dříve, než bude 
připraveno veřejné online úlo-
žiště pro tyto dokumenty, kon-
taktujte mne prosím na adrese 
michal.janosek@gmail.com.

Michal Janošek, 
kulturní komise

Lesní školka Mraveniště, která bude otevře-
na 4. dubna 2016, nabízí celodenní předškolní 
vzdělávání pro děti od tří let, příměstské tábo-
ry během letních prázdnin, odpolední kroužky, 
jednodenní akce zaměřené na enviromentální 
výchovu a návrat k tradicím pro celé rodiny.

Lesní školka Mraveniště ve Staré Vsi nad 
Ondřejnicí vzniká z přesvědčení, že jako rodi-
če chceme dětem umožnit vyrůstat společně 
s přírodou a nabídnout dětem nevyčerpatelné 
množství podnětů pro různorodou činnost.  Zá-
kladním principem je pobyt venku, respektující 

Své významné životní jubileum oslavili  
a oslaví naši spoluobčané:

Břetislav Růža    – 85 let
Josef Trčka    – 85 let
Tomáš Nusko    – 80 let
Vilém Novobílský   – 94 let

Jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a ro-
dinnou pohodu.

Již nejsou mezi námi …
Břetislav Šlejter – roč. 1928
Břetislav Hořínek  – roč. 1936
Jaroslav Volný  – roč. 1944
Václav Šugárek  – roč. 1932
Miroslav Filip  – roč. 1932
Miluška Belostová  – roč. 1927
Ludmila Kotasová   – roč. 1936
Věnujte jim tichou vzpomínku.

Bronislava Pavlosková, matrikářka

Informace o digitalizaci kronik

Ve Staré Vsi vzniká lesní školka pro děti

Matrika

Protokoly SDH 1933-1948
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Oznámení

partnerský přístup k dětem a aktivní spolupráce 
s rodiči. Pedagogové připravují program, kte-
rý přirozeně navazuje na roční období a místo, 
které se pro daný den stává učebnou pod širým 
nebem. 

Veškeré informace naleznete na webových 
stránkách www.skolkamraveniste.cz nebo kon-
taktujte koordinátorku Terezu Hudečkovou na 
tel. 739 669 345 případně emailem skolkamrave-
niste@email.cz Tereza Hudečková

Změna pracovní doby Obecního úřadu ve Staré Vsi n. O.  
v době vánočních svátků

   Pondělí        21. 12. 2015            7.30 – 17.00
   Úterý           22. 12. 2015            7.30 – 14.00
   Středa         23. 12. 2015            7.30 – 12.00
   Čtvrtek       24. 12. 2015            Štědrý den
   Pátek           25. 12. 2015            1. svátek vánoční
   Pondělí        28. 12. 2015            7.30 – 17.00
   Úterý           29. 12. 2015            zavřeno
   Středa         30. 12. 2015            7.30 – 17.00
   Čtvrtek       31. 12. 2015            zavřeno
   Pátek               1. 1. 2016               Nový rok

Obecní knihovna Stará Ves nad Ondřejnicí
Půjčovní doba v prosinci

   do 21. 12.                  - půjčovní doba beze změn
   22. 12. - 28. 12.         - zavřeno
   úterý 29. 12.             - otevřeno od 13.00 do 17.00
   čtvrtek 31. 12.          - zavřeno

Zároveň bych chtěla čtenáře upozornit na změnu půjčovní doby. 
Od ledna příštího roku bude knihovna otevřena vždy v:

   pondělí                        13.00 – 17.00
   čtvrtek    8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
                                pátek      8.00 – 12.00

Přeji všem občanům krásné Vánoce a šťastný a úspěšný nový rok.
Michaela Daňková, knihovnice
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Aktuální informace ze sociální oblasti 

Příspěvek na mobilitu
Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, kte-

rým byl v roce 2015 vyměněn průkaz OZP, 
si mohou do 31.01.2016 požádat na Kontakt-
ním pracovišti ÚP ČR v Ostravě o příspěvek 
na mobilitu. V případě, že si o příspěvek na 
mobilitu nepožádají, proběhne poslední vý-
plata příspěvku na mobilitu v lednu 2016. 

Parkovací průkaz
Parkovací průkaz O7 se vystavuje na 

Magistrátu města Ostravy, odboru dopravně 
správních činností, 30. dubna 635/35, Mo-
ravská Ostrava. O průkaz si mohou požádat 
držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P s výjimkou 
osob starších 18 let, kterým byl průkaz ZTP 
přiznán z důvodu úplné nebo praktické hlu-
choty. Pro více informací můžete kontaktovat 
pana Martina Malchara, DiS., tel: 599 444 510 
z oddělení evidence silničních vozidel, odbo-
ru dopravně správních činností, Magistrátu 
města Ostravy.  

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Ostravě
V roce 2015 proběhlo stěhování Kontakt-

ních pracovišť ÚP ČR v Ostravě. Jednotlivá 
pracoviště najdete:
• oddělení příspěvku na péči a dávek pro 

OZP - 30. dubna 3130/2d, Moravská Ost-
rava, 

• oddělení státní sociální podpory - Hu-
dební 496/2, Ostrava-Mariánské Hory, 

• oddělení hmotné nouze - 30. dubna 
3130/2c, Moravská Ostrava,

• oddělení zprostředkování zaměstnání - 
Hudební 496/2, Ostrava-Mariánské Hory.

Opatrovnictví a omezení ve svéprávnosti
U osob, které byly před 01.01.2014 ome-

zeny nebo zbaveny způsobilosti k právním 
úkonům, musí příslušný   okresní soud nej-
později k 31.12.2016 rozhodnout o omezení 
svéprávnosti. V případě, že nebude ve stano-

vené době rozhodnuto, osoba nabude úplné 
svéprávnosti.    

Dávky důchodového pojištění
Od ledna 2016 bude pevná část penzí zvý-

šena o 40 Kč, tedy ze současných 2.400 Kč na 
2.440 Kč. Pravděpodobně v dubnu 2016 bude 
všem důchodcům vyplacen jednorázový pří-
spěvek ve výši 1.200 Kč. 

ČSSZ zasílá osobám v předdůchodovém 
věku informační dopis, kde jsou uvedeny 
doby pojištění, které jsou vedeny na ČSSZ. 
Jsou zde vysvětleny druhy dob důchodové-
ho pojištění a výpočet důchodového věku.  
V případě nesrovnalostí v dobách důchodové-
ho pojištění je potřeba doložit na ČSSZ dokla-
dy prokazující dobu pojištění. Dopis má pou-
ze informační charakter a nelze ho považovat 
za žádost o starobní důchod.

ČSSZ připravila pro své klienty důcho-
dovou kalkulačku pro orientační výpočet 
starobního důchodu. Na jednom místě si 
můžete sami spočítat orientační výši důchodu 
nebo stanovit důchodový věk. Přesný výpočet 
důchodu se zohledněním všech rozhodných 
skutečností provádí ČSSZ až na základě řádně 
uplatněné žádosti u okresní správy sociálního 
zabezpečení podle místa trvalého bydliště. 
Bližší informace naleznete na internetových 
stránkách ČSSZ www.cssz.cz.

Získání podrobnějších informací
Sociální poradenství ve Staré Vsi nad 

Ondřejnicí zajišťuje Magistrát města Ostravy, 
odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzděla-
nosti. Na sociální pracovnici Miladu Hutěč-
kovou, DiS., se občané mohou obracet v době 
konzultačních hodin každé 1. pondělí v mě-
síci na Obecním úřadě ve Staré Vsi nad On-
dřejnicí, případně si sjednat schůzku na tel: 
599 443 848 a 737 212 868 nebo e-mailem: 
mhuteckova@ostrava.cz, případně pro-
střednictvím pracovníků obecního úřadu.
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Výsledky mapování k. ú. Košatka n. O.
Na části katastrálního území Košatka nad Odrou (mimo oblast řešenou pozemkovými 

úpravami) byla dokončena obnova katastrálního operátu novým mapováním. Vyložení obno-
veného katastrálního operátu (nového souboru popisných informací a souboru geodetických 
informací) k veřejnému nahlédnutí proběhne od 8. 2. 2016 do 19. 2. 2016. Přesnější informace  
o časech a místech bude zveřejněna prostřednictvím webových stránek www.staraves.cz  
a úřední desky obce.

Ing. Zuzana Skalbová, 
vedoucí odd. aktualizace geodetických informací, obnovy a revize KN, 

Katastrální úřad pro MS kraj, pracoviště Ostrava, www.cuzk.cz

Staroveský kalendář na rok 2016, 
cena 60 Kč, 

ať na Vás taky zbude!

Přejeme všem občanům Staré Vsi nad Ondřejnicí  
požehnané svátky narození Pána Ježíše Krista. 

Křesťanské společenství Betlehem
www.betlehem.websnadno.cz
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Změny na jednotlivých linkách: 
333  Ostrava – Mošnov

Linka slouží svému původnímu účelu, tedy spojení 
města s letištěm. Všechny spoje jsou nadále vedeny ce-
lou trasou až do centra města. Linka je nově obousměrně 
vedena přes terminál Dubina, vynechá tak ve směru do 
Mošnova dnešní zastávku Ostrava, Dubina ležící v sídli-
šti Dubina na ulici Horní.

370   Ostrava – Krmelín – Paskov – Řepiště
Linka slouží pro spojení města Paskov a místní čás-

ti Oprechtice s terminálem Dubina a železniční stanicí 
Paskov. Nově jsou všechny spoje prodlouženy na zastáv-
ku Řepiště, U Kříže, kde získají cestující nově návaznosti 
na další autobusové linky.

Na lince je mírně posílen provoz. Důvodem je jed-
nak náhrada autobusové linky č. 375 a jednak požadavky 
obcí na zavedení nových spojů.

371  Ostrava – Brušperk – Hukvaldy
372  Ostrava – Brušperk – Hukvaldy – Kozlovice

Spoje linky č. 371 vedené v současné době do Koz-
lovic jsou označeny nově jako linka č. 372 a jsou vedeny 
v dnešní trase přes průmyslovou zónu Hrabová, zatímco 
linka č. 371 přes terminál Dubina a zastávku Poliklini-
ka. Všechny spoje linky č. 372 v pracovní dny a vybrané 
spoje o víkendech jsou vedeny přes zastávku Hukvaldy, 
hotel.

Původní linka č. 372 je nahrazena spoji linek č. 371, 
resp. 376. Linky slouží jako páteř celého systému v ob-
lasti Brušperska. V zastávce Brušperk, střed jsou nově 
zavedeny přípoje mezi linkami č. 371, 372, linkami sou-
boru č. 373, 376, 378 a linkou č. 374. Cestující tak získají 
nové možnosti cestování. V zastávce Krmelín, u lesa je 
zabezpečen přípoj spojů vedených do průmyslové zóny 
Ostrava-Hrabová se spoji linky č. 641 nebo 670.

373  Ostrava – Stará Ves n. O. – Brušperk – Kateřinice 
– Příbor – Kopřivnice
376  Ostrava – Stará Ves n. O. – Brušperk – Fryčovice 
– Příbor – Kopřivnice
378  Ostrava – Stará Ves n. O. – Staříč

Soubor linek č. 373, 376 a 378 je určen pro spojení 
Brušperska s Ostravou přes Starou Ves n. O. V zastávce 
Brušperk, střed jsou nově zavedeny přípoje s linkami  
č. 371, 372 a 374.

Linka č. 373 nadále zabezpečuje spojení Kateřinic 
a Trnávky s Ostravou, vybrané spoje jsou v Trnávce na-
hrazeny novými spoji linky č. 374, které mají se souborem 
linek č. 373, 376, 378 přípoj v zastávce Brušperk, střed. Je-
den pár spojů linky č. 373 je stále veden až do Kopřivnice 
přes Kateřinice. Linka č. 376 zabezpečuje spojení Fryčovic 
s Ostravou. Vybrané spoje nahrazují původní linku č. 372 
ve směru do Příbora a Kopřivnice. Linka č. 378 nadále za-
bezpečuje spojení z a na směnu v dolech Staříč 2 a 3, při-
čemž je všemi spoji prodloužena na zastávku Staříč, Důl 
Staříč 3, a to z důvodu možnosti pravidelné dojížďky do 
zaměstnání na všechny pracovní směny.

Sjednoceno je taktéž vedení spojů přes zastáv-
ku Krmelín, has. zbroj., přes kterou jsou nově vedeny  
 

s výjimkou jednoho spoje všechny spoje linek č. 376  
a 378.

V Ostravě jsou trasy linek 373, 376 a 378 vedeny 
jednotně přes terminál Dubina a zastávku Hotel Bělský 
les.

374  Ostrava – Stará Ves n. Ondř. – Brušperk – Trnáv-
ka

Linka je určena pro rychlé spojení Brušperska s ob-
lastí Ostravy-Svinova. Navíc zabezpečuje i spojení jiných 
relací, např. mezi Brušperkem, Starou Vsí a Ostravou-
-Proskovicemi.

Linka je posílena a v zastávce Brušperk, střed navá-
zána na spoje linek č. 371 a 372 a souboru linek č. 373, 
376 a 378. Rychlé spojení s oblastí Ostravy-Svinova je tak 
zajištěno pro téměř všechny obce Brušperska. V zastáv-
ce Stará Ves n. O., pošta je zavedena návaznost linky na 
spoje linky č. 379 ve směru z Petřvaldu, Petřvaldíku a ze 
Staré Vsi n. O., Košatky ve směru do Ostravy-Svinova  
a zpět. Do linky jsou také převedeny spoje z Brušperka 
do Staré Vsi n. O. v současné době vedené v lince č. 376.

375  Ostrava – Paskov – Brušperk
Linka je zrušena. Spojení Brušperska s areálem 

Arcelor Mittal je zabezpečeno návazností linky č. 62 
MHD Ostrava na linku č. 372 v zastávce Ostrava, Hra-
bůvka, Dřevoprodej, případně návaznostmi linky č. 370 
na linku č. 360 ČSAD Frýdek-Místek v zastávce Paskov,  
u hřbitova.

377  Ostrava – Krmelín – Brušperk – Fryčovice
Linka je nahrazena spoji linek č. 371 a 376.

379  Ostrava – Stará Ves n. O. – Petřvald
Linka slouží pro spojení Petřvaldu a Staré Vsi n. O. 

s Ostravou. V zastávce Stará Ves n. O., pošta jsou zabez-
pečeny návaznosti s linkou č. 374 ve směru do Ostravy-
-Svinova. Na lince jsou zavedeny nové spoje.

641  Ostrava – Mošnov – Příbor – Kopřivnice
664  Ostrava – Příbor – Kopřivnice – Frenštát p.Radh.

Soubor linek č. 641, 664 je určen pro spojení Kop-
řivnice, Příbora, Skotnice, Mošnova, Petřvaldu a Staré 
Vsi n. O. s Ostravou. V souboru linek č. 641 a 664 je za-
chován přibližně původní rozsah provozu.

670  Ostrava – Sedlnice – Nový Jičín
Linka slouží pro spojení Nového Jičína, Libhoště, 

Sedlnic, Mošnova, Petřvaldu a Staré Vsi n. O. s Ostravou. 
Na lince jsou ve většině případů zachovány pouze spoje  
v celé délce trasy linky a nové či upravené spoje tvořící 
nově návaznosti na a z vlakových spojů v železniční sta-
nici Mošnov, Ostrava Airport. Zrušené spoje jsou nahra-
zeny spoji linek č. 641 a 664 ve směru do, resp. z Příbora, 
resp. linkou č. 621 mezi Příborem a Novým Jičínem.  
V Ostravě je linka vedena přes terminál Dubina a zastáv-
ku Poliklinika. V zastávce Krmelín, u lesa jsou zabezpe-
čeny přípoje s linkou č. 372 do, resp. z průmyslové zóny 
Ostrava-Hrabová.
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stanoviště 1 č.linky název linky stanoviště 6 č.linky název linky
720282 Brno 861735 Český Těšín
910129 Malá Morávka - SKIBUS 861752 Třinec, Jablunkov
910132 Malá Morávka - Ovčárna ODIS 532 Karviná 
930201 Bruntál, Šumperk
930455 Mohelnice
000002 Róma - Napoli
000337 Makarska stanoviště 7 č.linky název linky

ODIS 381 Frenštát pod Radhoštěm 820131 Zlín přes Hranice
ODIS 675 Skřipov 820151 Zlín přes N. Jičín

910123 Zlín přes Rožnov p.R.
000209 Kraków

ODIS 670 Nový Jičín

stanoviště 2 č.linky název linky
820150 Vsetín
820175 Luhačovice přes Rožnov p.R. stanoviště 8 č.linky název linky
820175 Valašské Klobouky ODIS 552 Orlová přes Petřvald
910127 Velké Karlovice ODIS 553 Orlová přes Rychvald
940096 Rožnov p.R., Horní Bečva ODIS 591 Orlová přes Rychvald
940097 Rožnov pod Radhoštěm ODIS 555 Bohumín

ODIS 380 Rožnov p.R., Horní Bečva

stanoviště 9 č.linky název linky
stanoviště 3 č.linky název linky ODIS 641 Kopřivnice

ODIS 351 Morávka přes Fr.-Místek ODIS 664 Kopřivnice, Frenštát p. R.
ODIS 353 Frýdek-Místek
ODIS 354 Frýdek-Místek
ODIS 361 Frýdek-Místek, Kozlovice

stanoviště 10 č.linky název linky
870441 Havířov zastávkový
870442 Havířov zastávkový

stanoviště 4 č.linky název linky 870443 Havířov rychlík
000126/ 606701 Lučenec

721308 Brno přes Olomouc hl.n.
730800 Brno, Tišnov stanoviště 11
950110 Jeseník
000271 Roma
000271 Tallinn

stanoviště 12
ODIS 21 Horní Datyně

stanoviště 5 č.linky název linky ODIS 28 Šenov, Václavovice
ODIS 333 Mošnov, Airport ODIS 37 Poruba, Studentské koleje
ODIS 371 Hukvaldy ODIS 81 Řepiště, U Kříže
ODIS 372 Hukvaldy, Kozlovice
ODIS 373 Kateřinice, Kopřivnice
ODIS 376 Brušperk, Fryčovice
ODIS 378 Staříč 2 a 3 přes Brušperk stanoviště 13
ODIS 382 Staříč 2 a 3 přes Paskov ODIS 50 Krmelínská, Mitrovice
ODIS 385 Nošovice - Hyundai ODIS 73 Hrabová, zóna jih

VÝSTUP

VÝSTUP

ROZDĚLENÍ  STANOVIŠŤ 
ÚAN  OSTRAVA 
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Pozvánky

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Dne 27.12.2015 se už počtrnácté uskuteční turnaj ve stolním tenise v soutěži jed-

notlivců. Turnaj se uskuteční v hale Sokolovny v areálu TJ Stará Ves. 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  PŘEDPOKL ÁDANÝ PRO GR AM --- - - - - - - - - - - - - - -

Kategorie školní mládež do 15 let (neregistrovaní):
 Prezence účastníků   7.30 – 8.00 hod.
 Soutěž     8.00 – 11.00 hod.

Kategorie dospělí od 16 let – ženy (neregistrované):   
 Prezence účastníků   8.30 – 9.00 hod.  
 Soutěž     9.00 – 11.30 hod. 

Kategorie dospělí od 16 let – muži (neregistrovaní+registrovaní nad 60 let):
 Prezence účastníků   12.30 – 13.00 hod.
 Soutěž     13.30 – 20.00 hod.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Za pořadatele Jan Menšík



SStaroveský zpravodaj

32

Pozvánka na nadcházející sportovní a kulturní akce TJ
Sobota 26. 12. 2015 Pouliční turnaj v národní házené v 14,00 hod. Prezentace 

družstev od 13,00 hodin.
Neděle 27. 12. 2015 Vánoční turnaj ve stolním tenise pro všechny věkové a výko-

nostní kategorie.
Pátek 1. 1. 2016      Novoroční jízda na Hukvaldy a novoroční turistický pochod 

kolem Staré Vsi v 10,00 hodin.
Pátek 22. 1. 2016    Florbalový ples – v 19 hodin.
Sobota 23. 1. 2015  Maškarní ples s Hopsalínem pro děti.
Zimní halové turnaje v národní házené mládeže i dospělých.

Pozvánka - připravujeme pro Vás v kulturním domě v Košatce:

29.1.2016 – RETRO PLES
26.2.2016 – MULTIŽÁNROVÝ PLES

Srdečně zveme – občerstvení, tombola i program bude zajištěn,  
předprodej vstupenek bude zahájen od 15.12.2015

Za restauraci Odra - pořadatelé

TJ Stará Ves nad Ondřejnicí – oddíl florbalu VOSY Stará Ves n.O. zvou na

FLORBALOVÝ PLES
s kapelou HEC

v pátek 22. ledna 2016

Připraven je bohatý program, občerstvení, domácí kuchyně a tombola!

SDH Stará Ves n.O. srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES
s kapelou MARAS
v pátek 19. února 2016

Bohaté občerstvení, domácí kuchyně a tombola!
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Základní organizace Českého svazu zahrádkářů ve spolupráci s Obecním úřadem 
Stará Ves nad Ondřejnicí zve příznivce lahodného moku

na 1. ročník

STAROVESKÉHO KOŠTOVÁNÍ,
které se koná 13. 2. 2016 v Domě zahrádkářů.

Rádi uvítáme také hospodyně se svými výrobky – záviny, buchtami, bábovkami ...
Bližší podrobnosti a podmínky soutěže budou zveřejněny prostřednictvím plakátů  

a webu obce Stará Ves nad Ondřejnicí. 

SRPDŠ a ZŠ a MŠ  Stará Ves nad Ondřejnicí  
Vás co nejsrdečněji zve na tradiční 

 
 
 

Černo 
jarní společenský večírek 

 

v sobotu 5. března 2016 od 19 hodin  
v budově školy 
 

hudba Rexton, občerstvení        cena vstupenky 80 Kč 
 
 
Podpořte své děti, přispějete tím  
na jejich školní aktivity! 

______________________________________________________________

Vyslovujeme také velké poděkování všem rodičům a přátelům školy, kteří 
se v loňském roce podíleli na organizaci Jarního večírku nebo přispěli fi-
nanční částkou na zajištění tomboly.

SRPDŠ při ZŠ a MŠ ve Staré Vsi n. O.
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INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE

HOTOVOSTNÍ PŮJČKY
BEZ ZÁSTAVY A RUČITELE

Od 4 000,- Kč do 50 000,- Kč
na cokoli, vyplácíme ihned na ruku

KONTAKT: 728 286 754
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INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE
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Návštěva biskupa Václava Františka Lobkowicze 

Mše svatá

V zámecké restauraci
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Ve škole

Na výstavě Kouzelný patchwork
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120 let Sboru dobrovolných hasičů 
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Kondor - V mlze na vrcholu - Rakoň (1876 m)

Členové výboru zahrádkářů na výstavě ovoce



Akce plánované v 1.pololetí 2016
datum	 akce	 místo	 pořadatel

9.1.2016 10. ples střediska mládeže ZŠ Stará Ves   DSM Stará Ves

20.1.2016 Tradiční posezení Hasičská zbrojnice Klub důchodců

22.1.2016 Lašský bál Katolický dům 
  Stará Bělá LSPT Ondřejnica

22.1.2016 Florbalový ples s kapelou HEC Hala TJ TJ

29.1.2016 Retro ples KD Košatka Restaurace Odra

9.2.2016 Pochování basy Hasičská zbrojnice Klub důchodců

19.2.2016 Hasičský ples s kapelou MARAS Hasičská zbrojnice SDH Stará Ves

26.2.2016 Multižánrový ples KD Košatka Restaurace Odra

2.3.2016 Tradiční posezení Hasičská zbrojnice Klub důchodců

12.3.2016 Výroční čl. schůze Dům zahrádkářů ČZS

18.3.2016 Paličkovaná krajka – vernisáž
 s módní přehlídkou Zámek Kulturní komise

30.3.2016 Pomlázková zábava Hasičská zbrojnice Klub důchodců

2.4.2016 Jarní toulání s Kondorem St. Ves a okolí Kondor St. Ves

13.4.2016 Výroční čl. schůze Hasičská zbrojnice Klub důchodců

16.4.2016 Pochod Jistebnických zpěváčků St.Ves, Proskovice,
  Jistebník FPFL
4.5.2016 Oslava Dne matek Hasičská zbrojnice Obecní úřad, KD
10.5.2016 Škvaření vaječiny Dům zahrádkářů CŽS
13.5.2016 Václav Šípoš – malba, kresba,
 karikatury – vernisáž Zámek – výstavní síň Kulturní komise
 Staroveské arkády – koncert
 pěveckých sborů Nádvoří zámku FPFL
14.5.2015 Obecní slavnosti Areál zámku Obec Stará Ves, FPFL
1.6.2016 Tradiční posezení – vaječina Hasičská zbrojnice Klub důchodců
17.6.2016 Folklorní večer na zámku Nádvoří zámku FPFL
26.6.2016 Pouť sv. Jana Křtitele Kostel sv. 
  Jana Křtitele Farnost Stará Ves

Vydává Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v nákladu 870 kusů. Uzávěrka příštího čísla je 13. 3. 2016. 
Příspěvky zasílejte na email kultura.staraves@gmail.com. Placenou inzerci přijímá obecní úřad. Foto na titulní 

straně: Radislav Folta, CC BY-SA 3.0 CZ. Redakční rada: Jaromír Chvostek, Michal Janošek, Milan Sýkora.


