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Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych se v úvodu tohoto zpravo-
daje s vámi podělil o pár postřehů z dění v obci.

Se zahájením školního roku byla zprůjezd-
něna krajská silnice mezi Starou Vsí a  Košat-
kou, která byla 2 měsíce uzavřena z  důvodu 
rekonstrukce mostu pod hřbitovem a výrazně 
komplikovala dopravu. Naštěstí počasí umož-
nilo odvážlivcům využít cestu přes louky, a tak 
dopad uzávěry nebyl až tak dramatický. Záro-
veň s  rekonstrukcí mostu se díky intervenci 
obce na  krajském úřadě a  možná i  s  přispě-
ním farní podpisové akce podařilo přesvědčit 
majitele cesty, aby nad plán opravil i  nejhorší 
úsek v aleji pod Hůrkou. Na  této komunikaci 
dále pokračují práce na přípravě stavby mostu 
přes Lubinu (investor Moravskoslezský kraj) 
a  chodníku v  úseku most přes Lubinu – Kul-
turní dům Odra. Ve Staré Vsi si problémy s ob-
jížďkou užijeme příští rok, kdy bude během 
prázdnin 2014 zcela uzavřena ulice Brušperská 
z důvodu opravy mostu přes Machůvku.

Ve Staré Vsi proběhla koncem prázdnin vý-
znamná událost. Místnímu sboru dobrovolných 
hasičů bylo předáno nové vozidlo Ford Tranzit, 
které nahradí více než čtvrt století starou Avii 
a doplní cisternu Renault. Vybavení naší jednot-
ky je nyní na špičkové úrovni a já jen doufám, že 
bude sloužit jen k běžné činnosti a nebude mu-
set jezdit k  zásahům… Celé předání vozu bylo 
doprovázeno zvučnými tóny dechovky, která 
umocnila příjemné nedělní odpoledne.

S  koncem prázdnin se nám podařilo defi -
nitivně fi nančně uzavřít projekt Modernizace 
zázemí pro vzdělávání ZŠ a MŠ Stará Ves n. O. 
Jako další krok je připraveno podání žádosti 
na zateplení a výměnu oken staré budovy, které 
by se mohlo v  případě přiznání dotace reali-
zovat během příštích prázdnin. Pro děti v MŠ 
jsme rozšířili zámeckou zahradu a v nejbližších 
dnech bude provedeno doplnění herních prv-
ků za  zhruba 200.000 Kč. Myslíme i  na  hřiště 
v parku, ale to bude muset ještě chvíli počkat, 
přestože je v žebříčku připravovaných projektů 
hodně vysoko.

Už minule jsem psal, že ekonomická situace 
obce je stabilizovaná, ale na nějaké „vyskaková-
ní“ to není, a tak jsme připravili alespoň drob-
nou úpravu vnějšího pláště zdravotního středis-
ka. Než se nám podaří najít fi nance na celkovou 
rekonstrukci, tak aspoň opravíme fasádu, svody 
a odvedeme vodu ze střechy a z cesty, aby dům 
dál nezavlhával. Rovněž byla ve  smuteční síni 
provedena nezbytná výměna elektroinstalace, 
jejíž stav byl z bezpečnostního hlediska kritický 
a neudržitelný.

Zmínil jsem se o  dění v  obci, zmíním se 
i o dění v našem státě. Koncem října proběhnou 
volby do Poslanecké sněmovny PČR. Nenechte 
svůj hlas propadnout. Nedělám žádnou propa-
gaci, ale přeji Vám šťastnou ruku …

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Úvodní slovo

Bývávaly časy...

•  „Dne 17. července 1913 stihla zdejší obec 
krutá pohroma. Stálými dešti rozvodnila se 
naše nepatrná, ale dravá řeka Ondřejnice 
tou měrou, že zatopila celé údolí Ondřejni-
ce a veškerou úrodu zničila. Domky v údolí 
tam stojící byly úplně zatopeny a  doznaly 
silné poruchy.“

• „Již delší dobu jevila se potřeba postave-
ní nové školní budovy. Ve znamení stavby 
školy konány za starostování Josefa Sýkory 
několikeré obecní volby. Která strana šla 
s  Josefem Sýkorou k  volbě, měla slíbenou 
školu. Jednou „horní konec“, podruhé „dol-
ní“. Poslední obecní zastupitelstvo, zvolené 
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Vážení spoluobčané, milí čtenáři. 

Ve čtvrtém vydání seriálu Fotohistorie bych 
se rád věnoval staroveské hasičské zbrojnici.

Za vznik staroveské hasičské zbrojnice vdě-
číme místnímu hostinskému Antonínu Neu-
wirthovi. Ten se roku 1890 přestěhoval do Staré 
Vsi z Výškovic u Moravské Ostravy. V té době už 
ve Výškovicích působil sbor dobrovolných hasi-
čů a  jeho blahodárná činnost na A. Neuwirtha 
zapůsobila tak, že pár let po svém přestěhování 
dal podnět k založení dobrovolného hasičského 
sboru také ve Staré Vsi. 

Požáry byly v minulosti pro vesnice i měs-
ta velkým nebezpečím, několikrát v  minulosti 
vyhořela např. velká část Moravské Ostravy. Již 
od 14. století musel mít každý řemeslník k dis-

pozici zařízení na  hašení požáru (např. háky 
a tlumnice). Pravidelně byly prováděny kontroly 
stavu komínů (v té době často stále dřevěných), 
i způsob topení v domech. Rovněž bylo zakázáno 
chodit s otevřeným ohněm do stodol či maštalí. 
Dbáno bylo také na to, aby bylo v obci dostatek 
věder, která byla umístěna na příhodném místě. 
Na pořízení a údržbu věder byla dokonce usta-
novena speciální daň. V  roce 1751 byl vydán 
Řád za hašení ohně, od 70. let 19. století se začala 
zřizovat požární policie. Přes tato opatření počet 
požárů neklesal. Také proto vznikaly spolky dob-
rovolných hasičů.

Ustavující schůze staroveských dobrovol-
ných hasičů se konala 13. ledna 1895 a prvním 
náčelníkem byl zvolen kovář Hynek Polášek. 
Této schůzi předcházelo schválení stanov míst-

Fotohistorie

v r. 1913, mělo převážnou většinu z dolní-
ho konce… Toto usnesením ze dne 7. srp-
na 1913 odhlasovalo přestavbu a přístavbu 
budovy školní číslo popisné 38 dle návrhů 
stavitele Jos. Navrátila ze Zábřehu nad Od-
rou na nátlak okresní školní rady v Morav-
ské Ostravě. Horní část obce s  přístavbou 
na dolním konci nesouhlasila a chtěla obec 
četnými rekursy, ba stávkou dětí z horního 
konce ku změně usnešení přiměti. Rozpou-
tal se nechutný, místy až osobní boj, který 
nevedl k valnému cíli.“

• „V  neděli dne 16. září 1923 provedeny 
druhé republikánské obecní volby v míst-
nosti hostince u  Paličků č. 28 na  dobu 
4 roků. Voleb se zúčastnilo 938 voličů mu-
žů i  žen… Starostou zvolen opětně Alois 
Chvostek, prvním náměstkem Felix Dlou-
hý, druhým náměstkem Vilém Lednický, 
tajemníkem Josef Sítko (od  r. 1919), po-
kladníkem Josef Filip (od r. 1922), obecní 
poslicí Jana Hříbovská.“

• „Starosta obce, pan Stanislav Chvostek, 
podal obecnímu zastupitelstvu rezignaci 
na  funkci obecního starosty a  doložil toto 
své rozhodnutí lékařským vysvědčením. 
Ve  schůzi obecního zastupitelstva ze dne 

8. července 1933 rezignaci vzala na  vědo-
mí.“  „Ve schůzi obecního zastupitelstva dne 
9. září 1933 zvolen starostou obce František 
Kelner, rolník z  čísla 7 ze strany republi-
kánské. Prvním náměstkem starosty Josef 
Filipec, zaměstnanec Budoucnosti ze strany 
sociálně-demokratické, a  druhým náměst-
kem Augustin Novobilský, domkář z č. 17, 
ze strany lidové.

• Odbor Ústřední matice školské pro Starou 
Ves a okolí ustaven byl na popud domkáře 
Viléma Lednického. Týž pozval občany růz-
ných stavů dne 8. prosince 1913 do hostince 
Rudolfa Poláška č. 77 na horním konci obce 
a vyložil jim, že jest nutným, aby i v této čás-
ti obce zřízen byl nějaký vzdělávací spolek. 
Ujednáno založiti odbor Ústřední matice 
školské. Ustavující schůze konána 19. dub-
na 1914. K odboru přistoupilo 62 členů. 
Úče lem odboru jest podporovati snahy 
ústředního spolku v Praze u zřizování a vy-
držování českých škol a  pečovati o  jejich 
rozkvět.“

• R. 1953 – „Zámek, naše historická památka, 
počal se opravovat ihned na jaře, jak to do-
volilo počasí.“

Mgr. Jaromír Chvostek
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ního sboru, a to 2. listopadu 1894. Na první při-
ložené fotografi i můžeme vidět původní budovu 
hasičského skladiště. 

 Stavba byla povolena roku 1896 a skladiš-
tě bylo vysvěceno k používání 29. srpna 1897. 
Nebyla to ještě hasičská zbrojnice, jak ji zná-
me dnes. Tato budova, stojící naproti hostince 
L. Řehánka, nesla nápis Hasičské nářadí. Jedna-
lo se o  hasičské skladiště s  13 m vysokou věží 
pro sušení hadic, bylo zde také uloženo ruční 
nářadí, vědra, háky, tlumnice, pytle se senem 
či slámou sloužící k  hašení požáru. Nyní bylo 
možno uschovat ruční čtyřkolovou stříkačku 
taženou koňmi v nově postavené budově. Tato 
budova tvoří základ dnešní budovy hasičské 
zbrojnice, kdy nalevo je přistavěno schodiště 
a napravo nové garáže s velkým sálem v prvním 
patře. Zamřížované okno na  levé čelní straně 
budovy dnes odpovídá oknu 
ve spodní části hasičské věže.

Budova byla zmoderni-
zována roku 1928 dle plánu 
architekta Karla Gajovského, 
kdy bylo stávající skladiš-
tě přestavěno na  hasičskou 
zbrojnici, která tvoří základ 
budovy, který známe dnes. 
Každý činný člen sboru od-
pracoval na  stavbě 40 hodin 
zdarma. Slavnostní otevře-
ní proběhlo 2. září 1928. 
Tuto budovu můžeme vidět 
na druhé fotografi i, i  s odpo-
vídajícím letopočtem – 1928. 

 Fotografi e samotná je ovšem 
mladšího data, jelikož se na  ní na-
chází jak automobil Praga, tak dvou-
kolová stříkačka z  roku 1934. Stří-
kačka s motorem Škoda 22 HP byla 
pořízena 23. května 1934 za 24 500 
korun. Automobil Praga – Mignon, 
zakoupený od  bratří Chmelových 
z Ostravy za 11 000 korun, poté 15. 
prosince 1937.

Za  války byla hasičská zbroj-
nice poškozena, během roku 1946 
částečně opravena, ale až v průběhu 
70. let došlo k dalším opravám. Byla 
provedena generální oprava elektro-
instalace, zbrojnice byla vymalována 
a budova dostala novou fasádu. Roku 

1988 je vydáno povolení k přístavbě garáže. V le-
tech 1988-1990 dochází nejen k přístavbě gará-
že, ale také k stavbě sálu, kuchyně a sociálního 
zařízení až do podoby, v  jaké známe hasičskou 
zbrojnici dnes.

1 Sborník 100 let SDH Stará Ves nad Ondřejnicí
2 http://sdhstaraves.com/index.php/sbor/historie-sdh/
3 http://www.staraves.cz/index.php?www=hasicisv

RNDr. Michal Janošek, Ph.D.

Kontakt:  Michal Janošek, 
 tel.: 777 81 55 69, 
 email.: michal.janosek@gmail.com
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21. srpen 1968 byl pro chovatele drobného 
zvířectva významným dnem. Ve Staré Vsi vzni-
ká samostatná organizace na základě rozdělení 
majetku mezi ZO Brušperk a Stará Ves n. O.

ZO Brušperk zastupovali předseda Jar. Hru-
bý, pokladník Adolf Kříž, ZO Stará Ves předse-
da Zdeněk Chvostek, jednatel Karel Ulčák a po-
kladník Vojtěch Stabrava st.

Do  organizace přešlo 20 členů. Počáteční 
majetek činil 1ks tetovacích kleští a  282 Kč, 
které ZO Brušperk vyplatila z konta u ČS spo-
řitelny. Jiný majetek tehdy nevlastnila.

Do roku 1978 se v organizaci řešily jen ta-
kové věci, jako kdo na co má nárok a kolik má 
dostat krmiva. Písemnosti, jako zápisy a podob-
ně, z té doby chybějí.

V  roce 1978 byl zvolen nový výbor ZO. 
Předsedou byl zvolen Jiří Hůlka, který tuto 
funkci vykonává dodnes. Změnil se styl práce 
tak, aby členství v ČSCH bylo zajímavé a aby 
si organizace vydělávala na  své fi nancování. 
Uspořádali jsme řadu odborných přednášek 
k zvýšení znalostí o chovu jak drůbeže, králí-
ků, ale i dalších zvířat chovaných v domácím 
prostředí.

V roce 1979 jsme zahájili výstavní činnost 
stolním oceněním. Roku 1980, kdy se kona-
la první výstava (tehdy to byly jenom králíci 
u  “Neuvirtů“) ji navštívilo 539 dospělých zá-
jemců. Do roku 1986 jsme si půjčovali výstav-
ní zařízení, nejprve od  ZO Bílovec, později 
od ZO Krmelín. Od roku 1986 jsme již vysta-
vovali ve vlastních klecích, které jsme si svépo-
mocně zhotovili.

Nejvíce výstav proběhlo v  parku u  soko-
lovny, kde jsme pořádali výstavy do roku 1999. 
Pak to bylo okolo zámku, v  bývalé prodejně 
Jednoty, v hasičské zbrojnici a nyní v bývalém 
vojenském areálu. 

Od roku 1986 se stala součástí výstav sou-
těž družebních organizací mezi Starou Vsí, 
Krmelínem, Paskovem a Řepištěmi, ty po roz-
padu nahradila ZO Staříč. 

V  roce 2003 byla uzavřena spolupráce se 
slovenskou organizací chovatelů v  Rakové. 
Od roku 2006 si vzájemně vyměňujeme zvířa-
ta při výstavách a potkáváme se při výročních 

schůzích a jiných příležitostech.
Součástí naší činnosti bylo i  kulturní vy-

žití členů. Byly to chovatelské večírky, výšlapy 
do přírody, hlavně dříve do Medenice, výbor-
né zájezdy od  jednodenních až po  třídenní. 
Jižní Morava, jižní Čechy, východní Čechy, 
Vysočina, ale i Slovensko. Dnes už je to horší. 
Jednak cenově a pak tím, že většina členů do-
sahuje vyššího věku a už se projevují zdravotní 
problémy. Na tyto starší členy nezapomínáme. 
Ty, co se dožívají životních výročí, navštěvu-
jí členové výboru ZO a předávají jim dárkové 
balíčky.

Od roku 1978 se začalo s plošným očková-
ním králíků proti myxomatóze, která byla veli-
ce rozšířená, a každoročně docházelo k velkým 
ztrátám králíků. Řada lidí kvůli tomu přestala 
králíky chovat. Například v roce 1987 se naoč-
kovalo ve Staré Vsi a Košatce okolo 7000 kusů 
králíků. Dnes je to okolo 500 kusů. Řada cho-
vatelů si již očkuje sama. Vakcína se dá koupit.

Práce s mládeží byla vždy jedna z činnos-
tí, na  které nám záleželo. Již v  roce 1980 byl 
založen kroužek mladých chovatelů, který měl 
40 členů. Jedním z nich byla i Jana Paličková, 
která nejprve sama soutěžila v chovatelské do-
vednosti mládeže a po dovršení 18 let se stala 
vedoucí tohoto kroužku a každoročně připra-
vuje mladé chovatele jak na okresní, tak i ce-
lostátní soutěže. Dnes se to nazývá Olympiáda 
mladých chovatelů.

Do  historie organizace patří také doba, 
kdy jsme se museli podílet na  Akcích „Z“ 
a  brigádách při žňových pracích. Dnes tyto 
aktivity padly, ale padly i dotace státu na cho-
vatelskou činnost. Chovatelství se stalo čistě 
zájmovou činností, a  proto je dnes registro-
váno v ČR jenom okolo 35 000 členů. V roce 
2000 to bylo 80 000. Zhoršily se podmínky pro 
přepravu zvířat, zvýšily se náklady na krmení, 
pomůcky, veterinární služby a  jiné potřeby 
ke  každodenní práci, které chovatelství vyža-
duje. Proto v  chovatelství zůstávají lidé, kteří 
jsou pro tuto zábavu skutečně zapáleni. V naší 
organizaci to jsou hlavně manželé Eva a Karel 
Paličkovi, kteří jsou takovým vzorem, jak má 
vypadat všestranný chovatel. Oba byli zvolení 

45 let samostatné ZO ČSCH ve Staré Vsi n. O.



www.staraves.cz

5

Obecní slavnosti v Košatce 18. května 2013

do  okresního výboru ČSCH Frýdek-Místek, 
kde Karel Palička zastává funkci předsedy 
a Eva Paličková funkci jednatele.

Rád bych touto cestou poděkoval obecní-
mu úřadu, který nám vychází vstříc v poskyto-
vání prostor pro výstavy, poskytuje pomoc při 
přepravě výstavního zařízení, prostory pro ko-
nání členských schůzí a dotace na činnost or-
ganizace a kroužku mladých chovatelů při ZŠ. 

Výbor ZO ČSCH děkuje všem chovatelům, 
kteří za uplynulých 45 let trvání prošli organi-
zací, a  těm současným přeje hodně krásných 
chvil se svými blízkými, úspěchy v  chovech 

svých zvířat, životní pohodu a zdraví do dal-
ších let!

Organizace oslavila 45. výročí svého za-
ložení a  10. výročí spolupráce se slovenskou 
organizací Raková dne 28. září 2013 v  hasič-
ské zbrojnici. U této příležitosti se letos bude 
konat Okresní výstava drobného zvířectva 
ve  dnech 4.–6. října 2013 v  bývalých vojen-
ských kasárnách. Výstavní výbor zve všechny 
občany a mládež, aby se přišli podívat, jak cho-
vatelé naplňují heslo „Pro krásu a užitek“.

Za ZO ČSCH Stará Ves n. O. Jiří Hůlka, předseda

(dokončení z minulého čísla)

Co se projednávalo na  Obecním výboru 
v Košatce (autentické výpisy z protokolů obec-
ního výboru z let 1897 – 1911)

Jakožto nově zvoleni radní, slibujeme Jeho 
Veličenstvu císaři Františku Josefovi I. věrné 
a svědomité zachovávání zákonů, jakož i plně-
ní nám uložených povinností.

Přípisem komise pro chov dobytka v Pří-
boře ze dne 18. srpna 1902 č. 330 nařizuje se, 
aby obecní představenstvo se o  dostatečný 
počet schopných býků postaralo. Z  té příčiny 
klade starosta na úvahu, jakým způsobem po-
třebné peníze na zakoupení plemenného býka 
ujednati. Usnešeno, peníze z místní pojišťovny 
vypůjčiti a býka zabezpečiti. Zároveň usneše-
no na  poplatku 1 koruny za  skok, potvrzeno 
jeho vydržování dle dřívějšího usnesení pone-
chati. Usnešeno podati prosbu na  hospodář-
ský spolek stran svobody k  zakoupení býka 
a určení subvence, že obec zaopatří sobě býka 
hoditelného se schválením. Starosta oznamu-
je, že J. Bainar žádá, by jeho býk ohlédnul byl 
a následně smlouva uzavřena.

Spor o pastvisko
Jednání stran ujednání v příčině rozměření 

pastviska. Výborníci z Malé Košatky jsou toho 
náhledu, že se zúčastní na povšechném rozmě-
ření a  ostatní rozměření provedou podílníci 
z Velké Košatky dle výnosu stanoveného.

Jednání stran rozměření pastviska. Má-li 

se pastvisko rozměřiti společně aneb každá 
obec zvlášť. Usnešeno tomuto v příčině došlé-
ho vysokého výboru zemského v Brně ze dne 
29. prosince 1901.

Sdělení výsledku vyjednávání s  geomet-
rem. Starosta oznamuje a  sděluje, jak vyjed-
návání za  účelem tím pokročilo a  sděluje, že 
geometr za výkon ten obnos 200 zlatých žádá, 
totiž za rozměření pastviště. Usnešeno a schva-
luje se geometru Františku Goldovi 200 zlatých 
respektive 400 korun. V  případě, že geometr 
výměru pouze pro Košatku Velkou provésti se 
uvolil, upouští se na polovině výměry pro po-
dílníky Malokošatské.

Jednání o  žalobě Dominika Tůmy a  sou-
druhů proti obci Košatce zastoupenou Čeň-
kem Stuchlým starostou v Košatce pro zrušení 
držby na obecních pozemcích. Žaloba ta byla 
před výborem přečtena. V základě výnosu vy-
sokého výboru v Brně ze dne 29. prosince 1901 
a  na  základě protokolu obecního výboru ze 
dne 21. ledna 1902 bylo usnešeno, by pan sta-
rosta se přesně dle výnosu zachoval. Jednání 
pana starosty následkem toho jest tudíž ospra-
vedlněno a  obecní výbor se dnes rozhoduje 
proti vydržování soudu, které odpírá a nebeře 
na sebe nikterak závaznost vzešlé úhrady z to-
hoto sporu hraditi. Přesto ale obecní výbor se 
na tom usnáší, aby pan starosta Čeněk Stuchlý 
ku stání na den 10. července toho roku u sou-
du v Příboře vzal si právního zástupce.                                                                                                                    
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Radní, výboři a  náhradníci z  Malé Košatky 
přítomni byvše rokování a  spolu rokovavše, při 
podpisu smlouvy se vzdálili, protokol nepode-
psavše.

Jednání o rozdělení potažmo odloučení Vel-
ké Košatky od Malé Košatky. Pro rozdělení, po-
tažmo odloučení Velké Košatky od Malé Košatky 
z přítomných 9 výborníků souhlasí 6. Přítomný 
zástupce velkostatku z Jistebníku dává návrh, by 
obec Velká Košatka a Malá Košatka se usmířily. 
O návrhu tomu rozvedla se debata.

Přečtena byla žádost 16 občanů z  Velké 
Košatky stran pasení ovcí na obecním pastvi-
šti. Většina členů přítomných rozhodla se pro 
pasení až na 3 členy z Malé Košatky, s tím do-
ložením, že v pasení nelze hranice omezovat, 
anžto dobytek veškerých občanů se veskrze 
pase. Jestliže občané z  Malé Košatky hranice 
své určitě dodrží, tak to samé musí se dodržet 
ze strany Velkokošatských, jinak bude se pást 
veskrze bez dodržení hranic. Dříve však než by 
ovce na pastvu vyhnaly byly, podléhají 8den-
nímu pozorování a  mají býti zvěrolékařsky 
prohlédnuty. Pak-li se to provede, nelze proti 
pastvě ničeho namítat.

Okresní hejtmanství v  Novém Jičíně 
14. září 1908.

Panu Aloisi Chvostkovi č. 8 v Malé Košatce 

Trestním nálezem zdejšího úřadu ze dne 
29. listopadu 1907 byl jste mezi jinými usedlí-
ky z Malé Košatky pro přestupek paragrafu 10 
zákona o ochraně polního majetku z 13. ledna 
1875 spáchaný pasením dobytka na  pozem-
cích občanů Velké Košatky bez povolení ma-
jitelů pozemků dle paragrafu 14, citovaného 
zákona, potrestán ku peněžité pokutě v obno-
su 5 korun popřípadě 12 hodinovému vězení 
a náhradě škody 15 korun.

C.K. místodržitelství v Brně zamítlo dne 29. 
srpna 1908 odvolání proti tomu podané, pokud 
se týče trestu, protože skutková podstata pře-
stupku vám za vinu kladeného prokázána byla. 
Trestnost za vinu kladených přestupků nepomi-
nulo promlčením, ježto jak výslovně šetřením 
bylo zjištěno, pásli potrestaní bezprostředně 
ještě před vynesením dotyčných trestních nále-
zů. Z tohoto rozhodnutí, pokud se týče náhrady 
škody možno podati odvolání na Ministerstvo 
vnitra do 4 týdnů po dni doručení. Z rozhodnu-
tí, pokud již nález první stolice ohledně trestu 
potvrzen byl, není dalšího odvolání.

Představenstvo obce v  Košátkách ku vě-
domosti a neprodlenému vyrozumění občanů 
Velkokašateckých a Malokošateckých.

Ing. Milan Hrabovský, Košatka

Zpravodajství ze zámku

• RO schválila rozbor hospodaření Místní 
knihovny ve Staré Vsi n. O. a v Košatce za r. 
2012 a rozpočet na r. 2013.

• RO doporučila na žádost organizace KON-
DOR Stará Ves zveřejnění záměru obce 
uzavřít Smlouvu o výpůjčce budovy bez čp. 
na parcele č. 1093/1 a pozemku p. č. 1093/2 
– ostatní plocha na  dobu 10 let za  účelem 
provozování činnosti mládežnické organi-
zace – sklad materiálu pro letní dětský tábor 
a zřízení klubovny pro práci s mládeží.

• RO akceptovala žádost p.  Josefa Šťástky 
na  ukončení Smlouvy o  nájmu nebytových 
pros tor a  nemovitostí (zámecká restaurace 
a pozemek) k 30. 9. 2013. RO rozhodla o zve-
řejnění záměru obce na  pronájem prostor 
v budově čp. 1 o celkové výměře 232,42 m2 
a části pozemku parc. č. 88 o výměře 87 m2.

• RO schválila příspěvek 12.000,-  Kč pro r. 2013 
na  spolufi nancování nákladů pro Středisko 
sociálních služeb Frýdlant n. O. pro bývalou 
občanku p. Ludmilu Novobílskou.

• RO schválila konání a zapůjčení mobiliáře 
pro 10. ročníku cyklistického Závodu nad 
zámkem 7. 7. 2013.

• RO schválila nabídku na realizaci stavby „Míst-
ní komunikace Nová Sportovní“ fi rmy Skanska 
a.s., Praha 4, cena 370.477,80 Kč vč. DPH.

• RO schválila realizaci akce „Smuteční 
síň – oprava elektroinstalace a  audio-
techniky“ fi rmou KOVHOKR s.r.o. Sta-
rá Ves n. O. (úpravu elektroinstalace 57 
tis. Kč bez DPH, výměna audiotechniky 
59 tis. Kč bez DPH).

• RO schválila Licenční smlouvu o  veřej-
ném provozování hudebních děl s  fi rmou 
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Víme, co s odpady?

OSA – Ochranný svaz autorský, o.s., Praha 
6 – Bubeneč.

• RO schválila uzavření Smlouvy o dílo na re-
alizaci stavby „Místní komunikace Mlýn-
ská, K Rybníkům, Nad Pekárnou v obci Sta-
rá Ves n. O.“ s fi rmou Skanska a.s., Praha 4. 
Cena vč. DPH 597.982,- Kč.

• ZO schválilo závěrečný účet obce Stará Ves n. 
O. za r. 2012 (příjmy celkem 38.729.184,84 Kč, 
výdaje celkem 40.376.720,84 Kč), Zprávu au-
ditora o přezkoumání hospodaření obce, a to 
s výhradou, a opatření k nápravě zjištěných 
nedostatků.

• • ZO schválilo rozpočtové opatření č. 
1/2013.

• • ZO vzalo na vědomí Závěrečný účet 
SMOPO za r. 2012 a zprávu kontrolního vý-
boru o hospodaření. Valná hromada SMO-
PO rozhodla vyčlenit fi nanční příspěvek 
na povodně ve výši 10,- Kč/osobu s trvalým 
pobytem v obci.

• ZO schválilo návrh RO na  rozdělení pří-
spěvků zájmovým organizacím na r. 2013, 
podmínkou je splnění požadavků (vyúč-
tování za minulý rok, vypracování zprávy 
o činnosti). 

• Starosta seznámil ZO s probíhajícími akce-
mi (Komplexní pozemkové úpravy ve Sta-
ré Vsi – podáno 1 odvolání – přeposláno 
k  vyjádření na  Ministerstvo zemědělství 
do  Prahy, návrh RO na  odkoupení po-
zemku naproti hasičské zbrojnice ve  Sta-
ré Vsi, územní plán obce – druhé veřejné 
projednávání 3. 7., úplná uzávěrka silnice 
na  Košatku od  24. 6., zpracovaná studie 
na  II. etapu odkanalizování obce, na  zá-
kladě petice občanů postaveno dřevěné 

oplocení u Ondřejnice, most přes řeku Lu-
binu – opět nedošlo k domluvě).

• RO schválila Dohodu mezi MSK a  obcí 
na spolufi nancování nákladů projektu „Obec 
Stará Ves n. O. – odkanalizování obce“.

• RO rozhodla na  základě doporučení vý-
běrové komise o  uzavření kupní smlouvy 
s  fi rmou KMH servis s.r.o. Šenov na  do-
dávku vozidla Ford Transit Kombi LWB 
350 TREND 2,2 TDCi s  příslušenstvím 
pro potřeby jednotky požární ochrany Sta-
rá Ves za cenu 686 tis. Kč vč. DPH.

• Rada obce vzala na vědomí sdělení OVaK 
a.s., Ostrava-Moravská Ostrava, týkající se 
stanovení ceny na rok 2014. 

• RO schválila uzavření Smlouvy o  sdruže-
ných službách dodávky elektřiny s fi rmou 
ČEZ Prodej s.r.o., Praha 4.

• RO schválila uzavření Licenční smlouvy 
s fi rmou GEODIS BRNO, spol. s r.o., na vy-
užití ortofotomap správního území obce.

• RO schválila Smlouvu o zajištění zpětného 
odběru elektrozařízení (velké a  malé do-
mácí spotřebiče, nářadí a nástroje na sběr-
ném dvoře obce) s fi rmou ELEKTROVIN 
a.s. Praha 4, Smlouvu o zajištění zpětného 
odběru elekrozařízení a  Smlouvu o  vý-
půjčce klecových kontejnerů s  fi rmou 
ASEKOL s.r.o., Praha 4.

• Rada obce delegovala výkon obecné (tzv. 
zbytkové) pravomoci rady obce podle 
§102 odst. 3 zákona o  obcích starostovi 
obce. Jedná se o úkony potřebné pro běžný 
chod obce – podpisy dodatků smluv, běžné 
nákupy, jednání s fi rmami, opravy obecní-
ho majetku, objednávky prací atd.

Mgr. Jaromír Chvostek

Systém nakládání s odpady ve Staré Vsi n. 
O. se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech 
a obecně závaznou vyhláškou č. 2/2008.

 Směsný komunální odpad
CO: odpad z  běžného chodu domácnosti 

mimo separované složky odpadu
KAM: běžné popelnice a kontejnery (zele-

né nebo plechové u domů)

CO SE S NÍM DĚJE: ukládání na zabezpe-
čenou skládku; jímání plynu; výroba elektřiny

 Separovaný odpad – sklo
CO: skleněné láhve, nádoby, střepy – nepa-

tří sem porcelán, keramika, zrcadla, automo-
bilová skla a skla zpevněná drátem

KAM: zelené kontejnery tvaru zvonu roz-
místěné na určených místech v obci
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CO SE S NÍM DĚJE: třídění na lince podle 
barev, výroba nového skla

 Separovaný odpad – papír
CO: papír, časopisy, noviny, kartony – ne-

patří sem mastný či jinak znečištěný papír
KAM: modré kontejnery rozmístěné na ur-

čených místech v obci, školní soutěže ve sběru 
papíru, výkupny papíru

CO SE S NÍM DĚJE: třídění na lince, výro-
ba recyklovaného papíru

 Separovaný odpad – plasty
CO: PET láhve, plastové nádoby, kelímky, 

fólie a sáčky, polystyren – nepatří sem výrobky 
z PVC

KAM: žluté kontejnery rozmístěné na ur-
čených místech v obci, PET láhve a další duté 
obaly je třeba před vyhozením zmáčknout ne-
bo sešlápnout

CO SE S NÍM DĚJE: třídění na  lince jed-
notlivých plastových materiálů:
– PET láhve – výroba umělých vláken nebo 

nových PET láhví
– fólie – výroba nových fólií
– duté plastové obaly – výroba lisovaných 

výrobků (lavičky, zatravňovací dlaždice
– ostatní plasty – energetické využití v  ce-

mentárnách
 Separovaný odpad – nápojové kartony

CO: krabice od  mléka, krabice od  džusů 
a podobných potravinářských výrobků

KAM: žluté kontejnery (oranžová nálepka) 
rozmístěné na určených místech v obci, karto-
ny je třeba před vyhozením zmáčknout, nebo 
sešlápnout

CO SE S NÍM DĚJE: třídění na  lince, vý-
roba recyklovaného papíru nebo stavebních 
lisovaných desek
 Separovaný odpad – kovové obaly

CO: plechovky od potravin a nápojů, obaly 
od kosmetiky – nepatří sem kovové obaly od ne-
bezpečných látek (obaly od barev, ředidel …)

KAM: žluté kontejnery (šedá nálepka) roz-
místěné na určených místech v obci

CO SE S NÍM DĚJE: třídění na  lince, vý-
roba kovů
Separovaný odpad – oděvy

CO: oděv, bytový textil, obuv, hadrové 
a plyšové hračky

KAM: speciální kontejnery bílé barvy 
na  oděvy umístěné u  hasičárny, u  prodejny 
na Horním konci, u prodejny v Košatce

Zeleň
CO: biologicky rozložitelný odpad ze za-

hrad, např. tráva, listí, plevel, rostlinné zbytky
KAM: vlastní kompostárna na  zahradě 

(pro získání hnojiva), nebo za poplatek za od-
voz si lze k  domu objednat speciální hnědou 
popelnici na zeleň a její pravidelný svoz

CO SE S NÍM DĚJE: výroba kompostu
Nebezpečný odpad
CO: vytříděné složky odpadu s  obsahem 

škodlivin, např. léky, baterie, akumulátory, zá-
řivky, výbojky, barvy, ředidla, oleje …

KAM: sběrný dvůr
Staré nebo nepoužité léky lze odevzdat 

v lékárnách, baterie, akumulátory, zářivky, vý-
bojky a  motorové oleje lze v  rámci zpětného 
odběru odevzdat i u jejich prodejce.

CO SE S NÍM DĚJE: likvidace ve speciálních 
zařízeních, případně využití některých složek

Elektrická a elektronická zařízení
CO: staré nebo nepoužívané elektrospotře-

biče, elektronika, chladicí zařízení
KAM: sběrný dvůr a  speciální kontejnery 

u hasičárny, u prodejny v Košatce
Elektrozařízení lze v rámci zpětného odbě-

ru odevzdat i u některých prodejců.
CO SE S NÍM DĚJE: demontáž v chráněné 

dílně, využití jednotlivých materiálů
Objemný odpad
CO: nábytek, koberce, matrace, textil …
Neodkládejte objemný odpad vedle popel-

nic a kontejnerů, vytváříte tak černou skládku!
KAM: sběrný dvůr
CO SE S  NÍM DĚJE: vytřídění využitel-

ných složek – železo, dřevo, plasty, karton; 
zpracování

Sběrný dvůr
Je sběrna odpadu, která je určena pouze 

občanům Staré Vsi n. O. a místní části Košatky 
pro odkládání objemného odpadu, nebezpeč-
ného odpadu a  separovaných složek odpadu 
z  domácnosti. Sběrný dvůr je rovněž místem 
zpětného odběru elektrozařízení. Tyto složky 
odpadu zde může občan Staré Vsi n. O. a míst-
ní části Košatky během provozní doby sběrny 
bezplatně odevzdat a  uložit dle pokynu pra-
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covníků sběrného dvora v množství, které lze 
naložit do přívěsného vozíku za osobní auto-
mobil (cca 4 m3).

Provozní doba sběrného dvora:
středa 1300 – 1700 hod.
sobota 800 – 1200 hod.
Nové služby za peníze, v provozu od 2. 10. 

2013 – příjem a likvidace stavebního odpadu

Suť
CO: cihly, beton (do  30 cm bez armová-

ní), obklady, dlažba, omítka, zemina, kamení, 
střešní tašky na  bázi betonu, keramiky nebo 
cihly

Ceny sutě (zaokrouhleně)
kbelík  10 l 5,- Kč
pytel  20 l 10,- Kč
vozík  400 l 200,- Kč
vozík  750 l 350,- Kč

Směsný stavební odpad
CO: suť znečištěná (papírem, plastem, dře-

vem, sklem, kovem apod.), sádrokarton, uma-
kart, lepenka, izolační materiály.

Směsný stavební odpad nesmí obsahovat 
nebezpečné odpady!!! (ETERNIT, VÝROBKY 
Z AZBESTU)

Ceny směsného stavebního odpadu (zao-
krouhleně)

kbelík 10 l 20,- Kč
pytel  20 l 30,- Kč

vozík  400 l 600,- Kč
vozík  750 l 1 000,- Kč
Tyto složky odpadu zde může občan Staré 

Vsi n. O. a místní části Košatky během provoz-
ní doby sběrny za poplatek odevzdat a uložit dle 
pokynu pracovníků sběrného dvoru v množství, 
které lze naložit do přívěsného vozíku za osobní 
automobil (cca 4 m3).

Zavedený systém nakládání s  domovním 
odpadem poskytuje občanům Staré Vsi nad-
standardní službu v  této oblasti v  porovnání 
s ostatními okolními obcemi, které sběrné dvory 
nemají. Ze sběrného dvora bylo odvezeno za rok 
2012 celkem 183 t objemného odpadu, který 
by se jinak v jisté míře vyskytoval na odlehlých 
místech obce a příkopech podél silnic. Jistě ni-
koho netěší, že pro rok 2013 byla stanovena cena 
za odvoz domovního odpadu ve výši 660,- Kč/
osobu a  bez další dotace z  rozpočtu obce by-
chom tento systém nemohli realizovat. Proto je 
zapotřebí, aby každý z  nás pečlivě třídil odpad 
dle výše uvedených instrukcí k  docílení sníže-
ní nákladů za  jeho likvidaci. Například příjem 
za tříděný odpad od fi rmy EKO-KOM a.s. za rok 
2012 činí 266  000,- Kč. Celkové náklady za  li-
kvidaci domovního odpadu ve Staré Vsi za rok 
2012 činí 2.126.000,- Kč, tj. 684,- Kč na občana, 
což představuje cca 75,5 % průměrných nákladů 
na občana a rok v České republice.

Ing. Karel Belda, Slavoj Palička

Vážení přátelé, zdravím vás na  počátku 
školního roku 2013-2014. 

Letošní prázdniny jste si, věřím, všichni 
báječně užili. Sluníčko nám letos opět ukazo-
valo svou sílu a nejenom sluníčko. Musíme se 
k přírodě chovat šetrněji a možná nám v men-
ší míře bude dokazovat, kdo je tady pánem. 
Prázdniny jsou minulostí, a co je před námi? 
V  I. ročníku jsme spolu s  panem starostou 
Dvořákem, paní zástupkyní Kunzovou a  pa-
nem farářem Strakem přivítali 26 prvňáčků. 
Jejich rodiče si tento slavnostní okamžik nene-
chali ujít a do třídy se tak někteří nevešli. A ví-
tali jsme u nás hned několikrát. Prvňáčky, pak 
u  nás ve  školce nové kamarády předškoláky 
z oddělení Sluníček a Hvězdiček, nad zámkem 

pak mladší Berušky a  Broučky a  samozřejmě 
všechny žáky, kteří se vrátili po prázdninách.

Celkem máme ve škole 217 žáků (o 9 méně 
než na konci roku): 117 na I. stupni a 100 na II. 
stupni. Poprvé v historii máme v každém roč-
níku jen po jedné třídě. Zato mateřinka praská 
ve švech s maximální kapacitou 90 dětí ve čty-
řech odděleních.

O  prázdninách byl letos ve  škole zaplať-
pánbůh klid až na nějaké malování a údržby. 
Někteří jste určitě zaznamenali pohyb na škol-
ním dvoře, kde upravujeme prostor pro hry 
a  odpočinek dětí z  mateřinky a  školní druži-
ny. Dá se využít v pěkných podzimních dnech 
a pak zase od  jara. Postupovat budeme podle 
toho, co nám dovolí naše kapsa, takže nejpr-

Zprávy ze staroveské školy – září 2013
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ve plocha a  pískoviště a  pak postupně nějaké 
hrací prvky, tabule, lavičky, lanová dráha. Už 
se na to těšíme, protože vedle připravovaného 
zateplení a výměny oken staré školy je to po-
slední prostor zasluhující zvelebení.

A zase se budeme snažit nejen udržet, ale 
dále zkvalitňovat služby pro žáky. Bude připra-
vena školní družina, školní jídelna, zajistíme 
pitný režim a od středy 4. září už funguje ob-
chůdek s čerstvým pečivem. 

Budeme se věnovat žákům nadaným, při-
pravovat je na  soutěže a  olympiády, sportov-
ci budou měřit své síly nejen mezi sebou, ale 
i  s  okolními školami, žáci se budou učit pra-
covat na  počítačích, setkají se s  internetem, 
nabídneme také mimoškolní činnosti – zájmo-
vé kroužky vlastní i  s  externími pracovníky, 
máme také školní knihovnu, kde si lze půjčit 
nějakou krásnou knížku. Stranou nezůstanou 
ani žáci s  problémy učení a  máme potvrzené 
zachování standardní péče i  našim kamará-
dům s tělesným postižením asistentkami paní 
Jarmilou Dorotíkovou a Anitou Golkovou.

Po  dvouleté přestávce jsme opět získali 
účast v  mezinárodním projektu Comenius, 
což se ne každému – a ještě podruhé – podaří. 
Prostě jsme dobří, nebo spíše jinak. Dobré jsou 
paní zástupkyně Kunzová a p. uč. Cholevová, 
které se o tento projekt starají.

Ve  stejné budově školy jsou pro žáky od-
dělení základní umělecké školy, která se stala 
naší samozřejmou součástí a  zajišťuje odbor-
né vedení pěveckého sboru, hlasovou výchovu 
a hru na klávesové, strunné a dechové nástroje. 

Naše škola ve  Staré Vsi i  partnerské ško-
ly ve slovenské Rakové a polské Lipowe chtě-
jí pokračovat ve  spolupráci, ve  sportovních 
a  kulturních setkáních a  pokusíme se připra-
vit společný adventní koncert. Vloni jsme si 
na nádvoří zámku vyzkoušeli hudebně pěvec-
kou soutěž XIXASTAR a věřím, že třetí ročník 
bude ještě lepší a posune česko-slovensko-pol-
ské vztahy na vyšší úroveň. A pak už dýňobra-
ní, rozsvěcení vánočního stromu a  jarmark 
a Mikuláš a to už jsem moc daleko… 

Naše škola bude letos ve  všech ročnících 
plnit Školní vzdělávací program Škola pro 
všechny. Větší důraz klade tento program 
na samostatnost a vede k odpovědnosti za pří-
pravu a  výsledky vlastní práce při získávání 

tzv. klíčových kompetencí. V  hodinách žáků 
I. a  II. stupně se bude upevňovat učivo s  ná-
zvem Ochrana člověka za mimořádných situa-
cí, dopravní a estetická výchova. Na I. stupni se 
v matematice vrátí zpět zlomky a většina žáků 
se bude učit hospodařit s penězi v oblasti zvané 
fi nanční gramotnost.

Vítám kolegyně, kolegy, správní zaměst-
nance, paní kuchařky a paní učitelky v mateř-
ské škole. Do  našich řad se po  mateřské do-
volené vrátila paní učitelka Darja Čechovská 
a  na  mateřskou dovolenou pro změnu odešla 
paní učitelka Pavla Mecová. Oběma všichni 
přejeme jen to dobré, jedné pohodu ve škole, 
druhé zdraví a zdravé miminko.

Třída   Vyučující Třída Vyučující
1. A Hana 

Haasová  
6. A Jana 

Paličková 
2. A  Jindra 

Staňková
7. A    Eva Dohnalová 

Šimečková 
3. A Zdenka 

Chvostková
8. A Zuzana 

Stejskalová
4. A Sylva 

Janečková
9. A  Regina 

Hermanová
5. A  Hana 

Cholevová
asistenti J. Dorotíková, 

A. Golková
Bez 
třídnictví

Romana Mlčochová, Zden ka Dlouhá, Jaromír 
Chvostek, zástupkyně ředitele Yvetta Kunzová 
a ředitel Pavel Plečka

Školní družina:   1. oddělení Pavla Plečková, 
2. oddělení Darja Čechovská. Už první týden má-
me zapsáno 55 dětí a naplnit můžeme pouze do 60 
dětí. Funkci výchovného poradce bude vykoná-
vat p.  vych. Plečková, funkci školního metodika 
prevence p.  uč. Mlčochová a  školní vzdělávací 
program bude koordinovat p. uč. Cholevová. Ná-
boženství bude učit p. farář Kamil Strak. Kolektiv 
mateřské školy povede učitelka pověřená řízením 
paní Ivana Trybulovská s učitelkami L. Doležílko-
vou, K. Drbálkovou, J. Pavliňákovou, R. Navráti-
lovou, K. Falatovou, K. Hurníkovou a  správními 
zaměstnanci – K. Tomečkovou, B. Kolečkářovou 
a P. Knapíkovou. Úsek správních zaměstnanců zů-
stává pod velením školnice paní Boženy Londino-
vé a pracuje ve složení L.  traňánková, K. Straňán-
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Školní rok 2013/2014 v mateřské škole

ková, J. Golková a  L. Stabravová. Rodinné 
povinnosti byly důvodem odchodu paní Ludmily 
Galáskové. I jí přejeme jen to dobré a dveře ško-
ly pro ni dál zůstávají otevřené. V  naší kuchyni 
budou různé speciality připravovat vedoucí ku-
chařka Renáta Hýlová, R. Klímová, M. Urbanco-
vá, P. Vávrová, K. Zemánková a M. Palagyi pod 
zkušeným velením paní vedoucí Věry Šindelové. 
Stejně jako vloni budeme zajišťovat stravu cizím 
strávníkům – důchodcům, obecnímu úřadu i ně-
kterým fi rmám.

Všem přeji, ať se jim u  nás líbí a  ať jsou 
spokojeni, protože spokojení zaměstnanci vy-
tvářejí pohodové prostředí.

A teď už zbývá jen popřát žákům úspěšný 
rok, chuť do práce, umět si vážit nejen sebe sa-
ma ale i druhých, ctít své učitele a vychovatele 
a vůbec všechny pracovníky školy. 

Tak ještě jednou, pěkný školní rok 
2013 – 2014.

Mgr. Pavel Plečka, ředitel školy

V tomto školním roce navštěvuje naši ma-
teřskou školu 85 dětí ve čtyřech třídách. Jsou 
zde děti od 2,5 do 6 let.

V MŠ nad zámkem: 
Broučci – o nejmladší děti od 2,5 do 4 let 

se starají p. uč. Ivana Trybulovská a Ladislava 
Doležílková

Berušky – děti 3–5leté mají p. uč. Radku 
Navrátilovou a p. uč. Karin Falatovou                                                                           

V MŠ, která je umístěna ve  starší budově 
základní školy, jsou:

Hvězdičky – děti 5leté a starší, které vede 
p. uč. Bc. Jana Pavliňáková 

Sluníčka – nejstarší děti, které půjdou 
v  dalším školním roce do  1. třídy,   na  vstup 
do základní školy je připravují p. uč. Květa Dr-
bálková a p. uč. Mgr. Klára Hurníková.        

Školné: 310,- Kč měsíčně, předškolní děti 
neplatí

Dojíždění košateckých dětí: 200,- Kč
Kroužky: 
Starší – Sluníčka, Hvězdičky
p. uč. Drbálková sudý čtvrtek 12.25-13.10  300,-
p. uč. Mgr. Hurníková lichý čtvrtek 12.25-13:10 300,-
p. uč. Bc. Pavliňáková liché úterky  13.15-14.00 300,-
p. uč. Navrátilová sudé středy   12.25-13.10 500,-
Paní Hýlová úterý od 14.15-14.45 2x400, nebo 800,-
 Mladší – Broučci, Berušky 
Ivona Francová Pá  13.15 -14.00       3x300,- nebo 900,- Kč
Klára Hranická Čt 14.30-15.30         3x300,- nebo 900,- Kč
Akce na tento rok 
• každý měsíc Divadélko Smíšek a navštíví-

me také loutkové divadlo v Ostravě 
• divadélko Veverka Terka a myška Klárka

• kino Klimkovice
• plavecký výcvik, lyžařský výcvik,
• návštěva skanzenu v Rožnově p. R.
• tradiční návštěva chovatelské a zahrádkář-

ské výstavy
• Den dětí na myslivně
• Halloweenské rejdění, maškarní bál
• vystoupení kašpárka Pepína              
• výlet do Ostravské ZOO 
• Túra na Hůru
• podle zájmu rodičů chystáme školku v pří-

rodě

    Plánované akce s rodiči:   
• „Brouček se loučí s létem“ – tradiční lam-

pionový průvod
• vystoupení dětí na besídce pro rodiče
• „Námořnický den“ pro rodiče s  dětmi 

na závěr šk. roku
• společná akce MŠ a  ZŠ pro rodiče a  dě-

ti – Velikonoce     
Každým rokem pečeme mikulášské perníky, 

připravujeme mikulášskou nadílku, účastníme se 
adventu a jarmarku u staroveského rozsvícení vá-
nočního stromu. Také pečeme vánoční cukroví, 
zhlédneme vánoční advent v  kostele a  na  závěr 
roku uskutečníme vánoční besídku a  nadílku 
u  stromečku v MŠ. Nadílku zaneseme také zví-
řátkům v lese. Naši starší kamarádi pak vystupu-
jí na akcích pro důchodce a další místní spolky 
a ke konci šk. roku vystupuje celá MŠ na obec-
ních slavnostech. Po  celý rok se tedy snažíme 
připravit pro děti spoustu akcí a zajímavostí a bě-
hem školního roku určitě přibudou další nápady.
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V  tomto roce se nám konečně podařilo 
rozšířit stísněný prostor školní zahrady, kte-
rý neodpovídal svými rozměry počtu dětí. 
O prázdninách 2013 byla oplocena školní za-
hrada o další tak potřebnou hrací plochu. Nyní 
s představiteli obce chystáme výběr a doplnění 
nových hracích prvků pro aktivní a pestrý po-
byt dětí venku.

Ve  třídách nadále pracujeme podle škol-
ního vzdělávacího programu „Šťastné a veselé 
děti u zámku“, který stále doplňujeme novými 
náměty a  nápady. Snažíme se dětem předá-

vat základní životní zkušenosti v  přirozeném 
prostředí vrstevníků a  rozvíjet jejich samo-
statnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvo-
řivost. Vytváříme dětem podnětné prostředí 
s  dostatkem aktivit pro harmonické rozvíjení 
dětské osobnosti. 

Cílem našeho programu je, aby dítě 
na konci předškolního období získalo přimě-
řenou fyzickou, psychickou i  sociální samo-
statnost a základy pro jeho celý život.

Zapsala Ivana Trybulovská

S  blížícím se koncem loňského školního 
roku v  mateřské škole nastal čas na  naše již 
tradiční společné odpoledne s  rodiči s  ná-
zvem „Ať žijí duchové“. Naše téma podtrhlo 
krásné prostředí staroveského zámku a  zá-
meckého parku v bezprostřední blízkosti naší 
školky. V těchto místech se konaly rozmani-
té soutěže připravené učitelkami, které nás 
vnesly do  známé pohádky. Odměnou za  od-
hodlání a nasazení při plnění úkolů bylo ne-
jen občerstvení, ale také tajemná cesta za uta-
jeným pokladem plným hravého i  sladkého 
překvapení. 

O spoustu legrace a tance se nám postaral 
klaun Hopsalín, který přiměl k pohybu i mno-
hé dospělé. Děti pokoušely svou štěstěnu v du-
chově tombole a kole štěstí bílé paní. Po celou 
dobu akce se starali o občerstvení u Hladové-
ho rytíře dobrovolníci z  řad rodičů a  správní 
zaměstnankyně mateřské školy. 

Velké díky patří všem, kteří přispěli fi nanč-
ními dary, věcnými cenami a aktivní spoluprací. 
Díky této spolupráci proběhlo odpoledne v du-
chu přátelské atmosféry s příjemným posezením 
a spokojeností všech zúčastněných dětí.

Mgr. Klára Hurníková

„Ať žijí duchové“
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U  nás pouť, ve  spřátelené obci Raková 
na Slovensku – Hody. V neděli 8. srpna jsme 
před polednem dorazili soukromě do  této 
obce. Chtěli jsme se nejen zúčastnit tohoto 
nádherného rakoveckého svátku, ale hlavně 
se přesvědčit, zda přeshraniční projekty Ev-
ropské unie o přátelství a spolupráci, navázané 
před několika léty mezi oběma obcemi, fungu-

jí a nebyly pouhou frází a vyčerpáním evrop-
ských peněz, jen tak. Již po příjezdu do obce 
jsme se setkali na ulici s Františkem Brošem, 
bývalým starostou obce, který sotva zastavil 
bicykl, hned nám tiskl ruce. Za pár minut to 
samé s jeho manželkou, která se právě vracela 
z vystoupení rakoveckých babek z amfi teátru. 
Setkání se zahrádkářkou Božkou Chabreč-
kovou skončilo pozdravem pro staroveského 
zahrádkáře Vlastika Filipce, který je v Rakové 

uznávaným odborníkem. A je tam skoro jako 
doma. V  cukrárně Siesta jsme byli pozváni 
na zákusek a kávu. Obdobně dopadlo setkání 
s dokumentaristou zahrádkářů ze „studia ON-
DREJ“ při vzpomínkách s půllitrem výborné-
ho Urpína. I další, zahrádkáři, chovatelé, učite-
lé, zastupitelé obce, hasiči se zastavovali na kus 
řeči. V novém amfi teátru probíhal hlavní pro-
gram, pouťové stánky okolo cesty s  hojným 
prodejem všeho možného. Dopolední hojně 
navštívené bohoslužby v místním kostele jsme 
bohužel pro pozdější příjezd nestihli, ale stej-
ně jsme tam zašli. Setkali jsme se se starostou 
obce Antonem Heglasem, který sice silně za-
neprázdněn při vlastním ozvučování pořa-
dů v  amfi teátru neoplýval volným časem, ale 
chvilku si na  přátelský rozhovor našel. Z  vy-
stoupení dechovky Drietomanka jsme měli 
silný zážitek. Pracovnice rakovského obecního 
úřadu Katka Zbořilová, která ještě před časem 
spolupráci obou obci zajišťovala, se s  námi 
a svoji rodinou setkala právě u této dechovky. 
A taky se tancovalo. Hody skončily před půl-
noci vyprávěním s Katkou, jejími rodiči, Miro 
Marečkem (bývalý tajemník obecního úřadu) 
a jeho manželkou. Co na závěr? Opravdu má-
me v  Rakové přátele, evropské projekty mají 
svůj význam. Všichni se těší na  další setkání 
u nás v obci, na další spolupráci a  zdraví své 
přátele a známé.

Hedvika a Milan Sýkorovi

Hodovní den v Rakové

Letní měsíce v podání staroveských hasičů 
a hasiček se nesly tradičně ve znamení účasti 
na hasičských soutěžích. Do Moravskoslezské 
ligy v požárním útoku se přihlásily stejně jako 
loni tři družstva – muži, ženy a družstvo nad 35 
let. Zejména ženy chtěly po několika hubeněj-
ších letech způsobených „generační obměnou“ 
opět bojovat o medaile; veteráni po loňské tře-
tí příčce pomýšleli rovněž minimálně na  ob-
hajobu. A oba tyto týmy své ambice od první 
soutěže beze zbytku naplňovaly, když jak ženy, 
tak i  veteráni sbírali od  úvodních soutěžních 

kol veledůležité body za umístění na příčkách 
nejvyšších. Absolutorium patří zejména druž-
stvu žen, které staroveský prapor držely opět 
nejvýše. V  rámci soutěží Moravskoslezské 
ligy dokázaly zvítězit na  soutěži v  Malenovi-
cích, Vrbici a  Mošnově, dále obsadily 4 dru-
há místa a  3 třetí příčky. Postupně dokázaly 
srážet výsledné časy opakovaně i  pod sedm-
náctisekundovou hranici a  parádní výkony 
předváděly zejména obě proudařky – Daniela 
Hamalová a  nová akvizice staroveských žen 
a věkem rovněž teprve juniorka – Pavla Mon-

Sbor dobrovolných hasičů Stará Ves n. O.
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sportová. Staroveští veteráni dokázali zvítězit 
na  soutěži v  Metylovicích, navíc v  rekordu 
Moravskoslezské ligy – 15,578 s. Na  posled-
ní soutěži v  Ostravě-Bartovicích tak oba tyto 
týmy dokonce útočily na celkové vítězství. To 
se nakonec bohužel nepovedlo – ženy však 
v  konečném pořadí vybojovaly z  devíti týmů 
vynikající druhou příčku právě za  Bartovice-
mi a  před bronzovými Oprechticemi. Muži 
nad 35 let obhájili v konkurenci osmi družstev 
bronz, když lepší byli v konečném účtování jen 
veteráni z Bartovic a Vlčovic. Za těmito úspě-
chy, byť v neporovnatelně silnější konkurenci 
27 družstev, pak obsadilo celkovou 19. příčku 
elitní družstvo mužů. 

Snad největší radost do řad místního sbo-
ru však přišla, či spíše přijela, v neděli 1. září. 
Za  hojné účasti staroveských hasičů, ale i  ši-
roké veřejnosti, bylo prostřednictvím staros-
ty obce předáno do  užívání místnímu sboru 
dlouho toužebně očekávané vozidlo – zbrusu 
nový Ford Tranzit v podobě speciální hasičské 
nástavby, který nahradí již silně přesluhují-

cí vozidlo Avia. Toto vozidlo je určeno prio-
ritně k  dopravě dalších členů zásahové jed-
notky do  místa požáru či jiné události, bude 
však sloužit univerzálně k dopravě soutěžních 
družstev na závody a stejně tak bude k dispo-
zici i jiným osobám k dopravě na další obecní 
události či společensko-kulturní akce. Při této 
příležitosti došlo rovněž k  požehnání tomuto 
vozidlu otcem Kamilem a pokropení pro štěs-
tí šampaňským. Následně pak starosta obce 
Ing. Dalibor Dvořák mohl předat symbolicky 
klíčky od vozidla do rukou velitele sboru Da-
vida Galáska. Nezbývá než poděkovat, slíbit, že 
bude o tento obecní majetek pečováno našim 
sborem s péčí dobrého hospodáře a popřát to-
muto novému červenobílému fešákovi pokud 
možno co nejméně výjezdů k  požárům či ji-
ným přírodním katastrofám a co nejvíce bez-
pečných návratů z vítězných soutěží a dalších 
obecně prospěšných akcí. 

Za Sbor dobrovolných hasičů Stará Ves n. O.

Mgr. Kamil Hutěčka

Milí spoluobčané,
ti z vás, kteří v poslední době zavítali na kůr 

našeho staroveského kostela, si mohli povšim-

nout, že tam ubylo místa. Od března loňského 
roku jsou zde dočasně uloženy píšťaly již ne-
používaných varhan ze staroveské smuteční 

Staroveské varhany

Milí přátelé.
Obnoveni, nadechnuti po  prázdninách, 

vstupujeme do dalších dní. Služba mladých lidí 
mě nově namotivovala sloužit Bohu a druhým. 
Sv. Pavel říká: „Boží láska nás nutí.“ V každém 
z nás je kus dobra. Žít správný život ve světle 
desatera, zn. zakoušet lásku. 

Nový papež František to vyjádřil slovy: „Já-
drem desatera je Láska, která přichází od Boha 
a dává smysl životu, láska, která nám umožňuje 
žít nikoli jako otroci, nýbrž jako pravé děti, lás-
ka, která oživuje všechny vztahy: k Bohu, k nám 
samým – na což často zapomínáme – a ke dru-
hým.“

Toto je stálý program života, každého 
z  nás. Dobře vytvářet, žít, vztahy ve  všech 

třech rovinách. K Bohu, druhým a k sobě. Dí-
ky za společné přátelství. 

Podařilo se sehnat dotaci 150 000 Kč na hlav-
ní oltář v  kostele. Oprava vyjde na  255 000 Kč, 
bude hotová do  Vánoc. Všem domácnostem 
nabízíme požehnání rodinných příbytků. Zavo-
lejte, či napište email: rkf.staravesnadondrejnici@
doo.cz, když máte zájem. Další aktuality najdete 
na stránkách farnosti: http://dcm.doo.cz/farnost. 
Za vypíchnutí snad stojí, že připravujeme rozšíře-
ní varhanního stroje, více v samostatném článku. 
Také obnovení „Božích muk“ – obrázků, na mís-
tech, kde v minulosti bývaly. Místa budou dopl-
něna lavičkou k odpočinku, modlitbě a relaxaci. 

K dobrým vztahům žehná o. Kamil – místní farář 

Střípky ze staroveské farnosti
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Farní tábor 2013

Bylo léto, horké léto, tak jak léto má být …

Přestože na  něj jezdím už několik let, le-
tošní pro mě byl tak trochu premiéra. Poprvé 
jsem se představila v roli instruktora a musím 
říct, že to byla příjemná změna. Podílela jsem 
se na realizaci tábora a mohla jsem posuzovat 
podle toho, co mě minulý rok nebavilo.

Když do  Blahutovic, kde letošní tábor pro-
bíhal, přijely děti, čekalo je velké překvapení. 
Ve své kosmické lodi přiletěl mimozemšťan a měl 
smutnou zprávu. Na  jeho planetě vypukl virus 
a oni nemají lék. Ve starých kronikách se dočetl, 
že se u nich tato nemoc neobjevila poprvé a teh-
dy se našel lék na Zemi. Jenže to už bylo dávno 
a kronice chybí strany, takže mimozemšťan neví, 
ve  které civilizaci se lék nachází. A  my jsme se 
mu jako slušně vychovaní lidé rozhodli pomoct.

Tím začalo naše velké putování a  po-
znávání dávno ztracených civilizací. Pomocí 
získaných přenášedel jsme cestovali z  jedné 
do druhé. Z říše Keltů do Číny, z Číny do Ma-
yské říše a z Mayské říše do Egypta. Tam jsme 
se v noci vydali do nitra pyramidy, abychom 
získali poslední přenášedlo. Ráno jsme se 
probudili v  prostoru mezi časovými pásmy 
a tam získali lék.

Myslím si, že to děti bavilo. I  já jsem by-
la nadšená. Uvidíme, kolik dětí pojede znova, 
jaké budeme mít téma a kde vůbec tábor bude 
probíhat. Ale ať je to jak chce, určitě si to zase 
všichni užijeme…

Šárka Vodvářková

Slova známé písničky se mi vždy vybavila, 
když se o  prázdninách rtuť teploměru vyšpl-
hala k  třicítce a  někdy i  výš. Mnozí z  nás se 
ukrývali před sluníčkem ve stínu svých domo-
vů nebo altánů. Snad poprvé jsme nelitovali, 
že prázdniny jsou v  Klubu důchodů časem 
odpočinku a přerušení našich aktivit. Ještě než 
jsme tak učinili, sešli jsme se na  přátelském 

posezení v místní restauraci U Mlýna. Ukáza-
lo se, že blízkost navštíveného místa je velikou 
výhodou. U dobrého jídla a moku se nás sešlo 
padesát. Příjemné prostředí, vstřícný personál 
a vůbec všeobecná pohoda, to vše nás inspiro-
vala k tomu, sejít se zde někdy znovu. Netrva-
lo to dlouho náš nápad uskutečnit. Ani žhavé 
slunce nás od tohoto úmyslu neodradilo. Stalo 

síně. Rádi bychom tyto píšťaly znovu rozehráli 
a rozšířili jimi současné varhany v kostele. Byla 
by škoda je pouze nechat ležet ladem nebo zne-
hodnotit. Projekt rozšíření varhanního stroje je 
v  současné době připravován a  jeho rozpočet 
činí 650  000 Kč. Mnozí z  vás si možná kladou 
otázku, proč investovat právě do  varhan, když 
současné ještě hrají? Varhany jsou nádherným 
hudebním nástrojem nejen pro hudbu při cír-
kevních obřadech, ale rozšíření současného var-
hanního stroje rozšíří také možnosti varhanních 
koncertů a  umocní krásu hudebního zážitku 
hraných skladeb. Varhany patří ke  kostelu již 
od dob svého vzniku, jsou nástrojem, který po-
vznáší mysl k Bohu. Věříme, že společně zacho-
váme díla našich předků i budoucím generacím. 
Rádi bychom Vás tedy oslovili k účasti na veřej-
né sbírce za účelem opravy varhan staroveského 

kostela. Veřejnou sbírku chystáme na konec jara 
roku 2014.

Varhaníci: Veronika Talpová, 
Dana Ryšavíková, Eliška Ryšavíková
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Jan Blizňák – autor modelů „chrámových dřevěnic“

Ostravský písničkář Václav Fajfr na staroveském zámku

1. den v 1. třídě

Alena Světlíková a Ludvík Kubečka – autoři obrazů 
vystavených na zámku

Chovatelé 29. 9. oslavili výročí.
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Košatecký OTOMAN, skupina „Zhaslo v pecu“ – 14. září

Farní tábor 2013

Hasičská soutěž „O pohár obce“

Přehlídka mysliveckých trofejí v zámku Přehlídka mysliveckých trofejí v zámku
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se tak již v  polovině srpna. A  opět rekordní 
účast, padesát čtyři členů. Povídání o  věcech 
všedních i  nevšedních, vnoučatech, prázdni-
novém cestování a  zaručených receptech jak 
přežít úmorná vedra, nebralo konce. 

První středu v  září jsme zahájili naši pra-
videlnou klubovou činnost. Tradiční posezení 
obohatili zahrádkáři zajištěním besedy s  pro-
mítáním o životě a přírodě na ostrově Sokotra 
v  Jemenu. Nezapomněli jsme ani na  ty z  nás, 

kteří se narodili v  měsíci srpnu a  září. Malá 
pozornost v  podobě kytičky jistě nikoho ne-
zarmoutila. Veliká gratulace patřila naší člence 
p. Varyšové,  která  v plné svěžesti slaví význam-
né životní jubileum. Pravidelní návštěvníci klu-
bu vědí, že nás nyní čeká návštěva divadelních 
představení a v závěrečných měsících roku naše 
oblíbené zábavy. Pokud se chcete dozvědět více, 
rádi vás přivítáme na našich posezeních.

Irena Polášková, předsedkyně KD

Pro mládežnickou házenou je červen fi ná-
le celoročního úsilí. Také ten letošní červen byl 
velice úspěšný. Oblastní soutěže severní Mo-
ravy vyhrála naše družstva starších žáků a do-
rostenců a postoupila na mistrovství republiky. 
Družstvo dorostenek skončilo druhé v oblasti 
a zahrálo si o Pohár ČR. O Pohár ĆR si zahráli 
i naši mladší žáci.

Nejlepšího umístění dosáhli starší žáci. 
Marek Holań, Dominik Venclík, Richard Koš-
ťál, Matěj Konečný, Lukáš Palička, Lukáš Kris-
tin, Dominik Juráš, Jan Pelíšek, Vojtěch Šiller, 
Adam Chmelíček, Zdeněk Vaněk a  trenéři 
Oldřich Sýkora a  Petr Straňánek vybojovali 
bronzové medaile. Titul vyhrály Opatovice, 
na 2. místě se umístily Přeštice.

Dorostenci na  mistrovství v  Mostě patři-
li po vítězství na halovém mistrovství v  zimě 
k  favoritům soutěže. Zranění hned v  prvním 
zápase a ne příliš dobrá herní pohoda nás vy-

řadily z  boje o  lepší výsledek.  Naši kluci ale 
předvedli maximum, na co v danou chvíli mě-
li.  Hráli vyrovnané zápasy, které v rozhodují-
cích chvílích nevyšly, jak by si přáli.  6. místo 
v  republice – to vůbec není špatné. Ale my 
jsme tam jeli pro medaili! I přes to všechno – 
kluci, velký dík ! Za to, že jste bojovali, i když  
se nedařilo. 

Naše dorostenky na poháru v Opatovicích 
vybojovaly 3. místo za TJ Plzeń-Újezd a Soko-
lem Krčín. Vendulka Hynečková se stala nej-
lepší útočnici turnaje, Alenka Galásková byla 
bronzová mezi brankářkami a  rovněž Petra 
Millová byla na 3. místě v hodnocení nejlep-
ších obránkyň. K  tomu, jak už to bývá u  nás 
dobrým zvykem, náš fanklub, doprovázející 
tým, pracoval na zlatou. 

Ve  Staré Vsi jsme byli pořadateli Poháru 
mladších žáků. Do turnaje nastoupila družstva 
Svinova, Brna, Litvínova, Opatovic, Bakova 

Národní házená – zakončení sezony 2012/13
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Chtěl bych Vám v  krátkém rozhovoru 
představit cyklistku Nikolu Bajgerovou, která 
prožívá velmi úspěšnou sezónu. Závodnice 
domácího oddílu ACK Stará Ves nad Ond-
řejnicí vybojovala na  Mistrovství České re-
publiky v silniční cyklistice mládeže tři zlaté 
medaile. 

Nikola Bajgerová se narodila 31. 1. 1997. 
Navštěvovala ZŠ ve Staré Vsi n. O. a nyní studuje 
2. ročník Sportovního gymnázia Dany a Emila 
Zátopkových v Ostravě. Nikola se poslední roky 
zaměřuje na silniční cyklistiku a cyklokros.

Nikolo, v kolika letech jsi začala se sportem 
a kdo tě ke sportu přivedl?

Ke sportu mě přivedli rodiče. Se sportem 
jsem začínala v pěti letech. Nejprve jsem se vě-
novala gymnastice a míčovým sportům. Poz-
ději u mě zvítězilo kolo. 

a Staré Vsi. Naši hráči postoupili na turnaj ja-
ko pořádající oddíl. Kluci se nezalekli dobrých 
soupeřů z celé republiky a s přehledem všech-
ny porazili. Vyhráli díky výbornému kolek-
tivnímu výkonu. K výborným výsledkům při-
spěla i velká podpora našich fanoušků a dobrá 
organizace celého turnaje našimi pořadateli. 
Všem patří velký dík.

Poslední červnový víkend jsme byli pořada-
teli kvalifi kace žen o 1. ligu. I když do boje ne-
postoupily domácí hráčky, naši fanoušci viděli 
pěknou házenou nejlepších neligových týmů.

Léto je také sezóna pro turnaje starých 
gard. Naše mužstvo vyhrálo turnaj v  Žatci, 
ve Studénce skončilo třetí. 

Skončil ročník 2012/2013 v  národní há-
zené. Byl to dobrý ročník.  Muži se udrželi 
v  1. lize. V  zimě skončili na  Českém poháru 
na 2. místě v republice. Ženy vybojovaly v se-
veromoravské oblasti 3. místo. Dorostenci 
v tomto roce vyhráli Zimní halový pohár, star-
ší žáci a dorostenky skončili 3., mladší žáci 4.

Severomoravský přebor vyhrála družstva 
starších žáků a dorostenců, na 2. místě skon-
čily dorostenky, na 3. místě mladší žáci. Starší 
žačky byly tentokrát bez medaile.

Na  mistrovství České republiky získali 
starší žáci bronz a  dorostenci skončili na  6. 
místě. Mladší žáci získali pohár ČR a  doros-
tenky bronz.

Toto jsou na  několika řádcích vyjmeno-
vány úspěchy našich týmů za 1 rok. Ale za tě-
mi slovy jsou stovky hodin tréninku, práce, 
ale také spousta zážitků, radosti i  starosti 
mnoha lidí. Velký dík všem, kteří se o  ty-
to úspěchy přičinili. Díky i  těm družstvům, 
na která se v letošním roce medailí nedosta-
lo. Věřím, že o jejich vítězstvích budeme psát 
třeba hned příští rok. Velký dík všem za krás-
ný sportovní rok!

Libuše Sýkorová

Náš rozhovor
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Starovjáček vás srdečně zdraví,
u nás se všichni dobře baví.
Chodí k nám rodiče i děti,
někdy je nás jako smetí.
Obec nás vždy podporuje, 
police nám nakupuje.
A že máme ředitelku sličnu,
půjčuje nám školka tělocvičnu.
V pondělí a čtvrtky se scházíváme,
jednou měsíčně velkou akci máme. 

Těmito verši jsme při obecních slavnostech 
2013 zdravili hraběte a  hraběnku před zám-
kem a hodí se i nyní, jelikož krásně vystihují 
život v našem rodinném centru. Letos slavíme 
druhý rok naší existence a od ledna 2013 jsme 
zorganizovali několik hezkých akcí – tady je 
malá ochutnávka:-)

Leden 2013 – Maškarní ples s Míšou
Dne 24. ledna se v  tělocvičně místní ma-

teřské školy uskutečnil Maškarní ples s Míšou 

Mámo, pojď se taky dívat s námi, 
táto, pojď se taky smát se Starovjáčkem!

Konkrétně s cyklistikou jsi začala kdy?
S cyklistikou jsem začala v 8 letech.
Vím, že jsi začínala jezdit na horských ko-

lech. Co tě zavedlo k silniční cyklistice?
Jezdila jsem horská kola v ostravském od-

dílu Bike 2000, kde jsem byla asi 6 let. Potom 
jsem přešla do  ACK Stará Ves n. O., kde se 
jezdí hlavně silnice a cyklokros. Zkusila jsem 
to, začalo mě to bavit a  šlo mi to, tak jsem 
u toho zůstala.

Povedlo se ti získat všechny tři nejcen-
nější medaile na MČR, která z nich tě stála 
nejvíce sil?

Nejvíc sil mě stála určitě medaile z  hro-
madného silničního závodu, kde jsem to 
opravdu nečekala. Na členité trati se nedařilo 
soupeřkám odjet z pelotonu, ale začala jsem 
si věřit, až když jsem věděla, že do cíle doje-
de skupina pohromadě a o vítězce rozhodne 
hromadný dojezd. Spurty jsou mojí silnou 
stránkou.

V časovce jednotlivců jsi dokázala zvítězit 
i v loňském roce, jak těžké bylo do závodu na-
stoupit v pozici obhájkyně titulu?

Těžké to bylo hodně, byla jsem hodně 
nervózní, hodně lidí a  hlavně rodina mi vě-
řili, že to obhájím. Nechtěla jsem zklamat je, 
ani sama sebe, dala jsem do toho všechno.

Blíží se cyklokrosová sezóna, jak probíhala 
tvoje příprava a jaké jsou tvé cíle?

Koncem srpna jsem absolvovala soustře-
dění v Tatrách zaměřené na vytrvalost. Trénin-
ky zaměřené na rychlost jezdíme za motorkou 

a hodně trénujeme sílu na Hukvaldech. Chtěla 
bych jezdit v Českém poháru do 5. místa a do-
stat se na některý ze Světových pohárů. 

Česká republika v tomto roce bude pořádat 
mistrovství Evropy v cyklokrosu. Jaké máš šan-
ce se na tuto vrcholnou akci dostat? 

Šance tam nějaké jsou, ale konkurence je 
opravdu velká. Uvidíme, jak se mi bude dařit 
na prvních pohárových závodech, které jsou 
koncem září.

Studuješ na sportovním gymnáziu, máš ze 
strany školy dostatečnou podporu pro trénink?

Ano, omluví mě, když potřebuji. Volno 
využívám spíše kvůli cestování na  závody, 
protože odjíždíme obvykle už v pátek. 

Kdo je tvým sportovním vzorem a  co je 
tvým snem?

Sportovním vzorem je olympijský vítěz 
Jarda Kulhavý a  slovenský showman Peter 
Sagan. Mým snem je dostat se na mistrovství 
světa v cyklokrosu. Nejhezčí by pro mě bylo 
startovat na MS, které bude v Táboře za dva 
roky.

Závěrem se tě ještě zeptám na  tvé mimo-
školní a mimosportovní aktivity?

Ve  svém volném čase, kterého mi moc 
nezbývá, se snažím odpočívat. Ráda poslou-
chám hudbu, občas kouknu na  nějaký film 
nebo jdu ven s kamarády. 

Děkuji za  rozhovor a  přeji Ti mnoho 
sportovních a osobních úspěchů.

Ptal se a zaznamenal Karel Nepraš
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Ve  dnech 21.-23. 6. 2013 pořádali OMS 
Ostrava spolu s  MS ODRA Stará Ves n. O. 
hodnotící přehlídku trofejí zvěře, která by-

la ulovena v r. 2012 v honitbách spadajících 
pod správu magistrátu města Ostravy. Pře-
hlídka proběhla v zámeckém areálu ve Staré 

Chovatelská přehlídka trofejí lovné zvěře

Růžičkovou. Děti přišly v  maskách a  kostý-
mech. Celý program měla na  starosti paní 
Růžičková, kterou děti dobře znají a  rády ji 
poslouchají. Program byl sestaven z písniček, 
tanců, her a  nejrůznějších aktivit. Pro děti 
jsme nachystaly malé občerstvení, pití a  také 
dostaly malé dárečky (frkačky a tužky s posta-
vičkou). Akce se všem moc líbila!

Únor 2013 – Vystoupení divadélka Smíšek
V  neděli 24. 2. proběhla již druhá akce 

RC Starovjáček za podpory Nadačního fondu 
Evraz. Tentokrát jsme si pozvali dětmi oblí-
bené a známé Divadélko Smíšek, které si při-
pravilo pohádku „O  nezbedných kozičkách“.  
Představení trvalo asi 40 minut, poté si děti 
společně s rodiči vyrobily vlastní loutku z va-
řečky, látky, papíru, atd. Děti dostaly koláčky 
a  minerální vodu. Na  akci přišlo mnoho dětí 
se svými rodiči i prarodiči.   

Březen 2013 – Jarní radovánky
17. 3. 2013 byla další akce projektu „Mami, 

tati, babi, dědo, pojďte si se mnou hrát II! Byly 
to jarní radovánky spojené s oslavou druhých 
narozenin našeho rodinného centra a zdálo se, 
že naše prostory „prasknou ve švech“, tak hod-
ně se nás sešlo! ☺   Pro děti a rodiče jsme při-
pravili výrobu jarních a  velikonočních deko-
rací, předmětů. Děti si mohly vyrobit věneček 
na dveře, ovečku do květináče či závěs na okno 
z kytiček. Tatínek Martin Tyleček již tradičně 
učil děti plést velikonoční pomlázky.  V rámci 
oslav jsme dětem koupili medovník Marlenka 
a k tomu jsme si v našem RC uvařili čaj.

Duben 2013 – Den Země
V  neděli 14. dubna jsme společně oslavili 

Den Země. Děti si mohly se svými rodiči za-
sadit cibulku do  květináče nebo si namalovat 
kámen. Společně si pak všichni vyzkoušeli tří-
dění odpadů na plasty, papír, sklo a jiné. U toho 
všeho si mohli pochutnávat na zdravém občers-
tvení – mrkev, jablka, hrozno, ředkvičky, rajčát-
ka, korbáčiky a džusy. Akce se nám moc líbila 
a k tomu všemu nám krásně svítilo sluníčko.

Květen 2013 – Westernový den
V  sobotu 11. 5. jsme měli naplánovaný 

westernový den, bohužel nám nepřálo počasí 
a  akci jsme přesunuli o  14 dní později, tedy 
na sobotu 25.5. Na programu byla ukázka his-
torických zbraní, střelba na  terč, učení coun-
try tanců, jízda na poníkovi a výroba koníka, 
na kterém si děti mohly „odjet“ domů. I přes 
nepřející počasí se sešlo poměrně dost dětí, 
které měly z netradičního westernového odpo-
ledne radost. 

V  květnu jsme již tradičně vystupovali 
na našich obecních slavnostech. V sobotu 18.5 
odpoledne jsme si se staršími dětmi zatan-
covali na  píseň „Večerníček“ a  ti nejmenší si 
zacvičili s padákem. Děkuji všem maminkám 
a dětem, které se vystoupení zúčastnily, a vě-
řím, že si to společně užili. 

Červen 2013 – Den Otců
Poslední akcí projektu „Mami, tati, babi, 

dědo, pojďte si se mnou hrát II, který je fi nan-
cován Nadačním fondem Evraz , byl Den Ot-
ců, který se uskutečnil 16. června v lesoparku 
u Sokolovny.  Pěkně jsme si zasoutěžili, zahrá-
li, zazpívali a na závěr opekli špekáčky.

V letních měsících jsme měli zavřeno, aby-
chom opět v září mohli začít znovu plní elánu 
a  nadšení. Ráda bych tímto pozvala všechny 
maminky a děti na naše cvičení pro nejmenší, 
které probíhá každé pondělí od 10:00. S dětmi 
se učíme říkadla a  písničky, cvičíme s  padá-
kem či balóny a na závěr pro děti připravíme 
oblíbenou překážkovou dráhu. Ve čtvrtek od-
poledne od 16:00 probíhá také cvičení pro děti 
od 3 let, jste samozřejmě všichni zváni! Na zá-
věr bych poděkovala všem obětavým mamin-
kám a  tatínkům, kteří pomáhají a  účastní se 
všech akcí RC Starovjáček. 

 SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA DRAKIÁDU 
13. 10. 2013 OD 15 HODIN!!

Za RC Starovjáček přeji všem krásný pod-
zim! 

Maminka Adéla Adamusová
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Vsi, který pro její pořádání poskytl obecní 
úřad.

Vlastní přehlídce, tedy té její části, která 
je prezentována veřejně, předcházelo hodno-
cení trofejí, kdy na základě kritérií chovnosti, 
zpracovaných mysliveckou komisí OMS před 
několika lety, byla posuzována „správnost 
odstřelu“ spárkaté zvěře, to je v případě Ost-
ravy zejména zvěř srnčí. Srnčích trofejí bylo 
hodnoceno 214, přičemž u 20 z nich komise 
konstatovala, že tito jedinci mohli, v případě 
dalšího zapojení do  chovu, příznivě ovliv-
nit jeho kvalitu. Pozornost budily zejména 
3 medailové trofeje – 2 bronzy a jedno zlato, 
pocházející z honiteb ležících jižně od Ostra-
vy – Staré Bělé (úhyn bronzového srnce v bo-
dové hodnotě 106,15), Staré Vsi n. O. (úhyn 
nevytlučeného bronzového srnce v  bodo-
vé hodnotě 112,7) a  Nové Bělé (zlatý srnec 
149,3). 

Celková rozloha ostravských honiteb není 
nijak velká, ale je nutno konstatovat, že kva-
lita srnčí zvěře zde postupně roste, a  to jak 
po trofejové, tak po hmotnostní stránce. Vý-
kupní váha srnců dnes již nezřídka překraču-
je 17 kilogramů, což ještě nedávno bylo spíše 
výjimkou.

Doprovodný program přehlídky, která 
byla úmyslně odložena až na  měsíc mysli-
vosti – červen a  pro maximální popularizaci 
myslivosti na  termín staroveské Svatojánské 
pouti, rovněž slavil úspěch. 

Pátek dopoledne byl vyhrazen návštěvám 
školních dětí, kterých se ujali členové MS 
ODRA a  svým výkladem se jim snažili při-
blížit zvěř, která v  regionu žije. Nesporným 
poutačem pro děti byli dravci a  sovy sokol-
níka pana René Vrbického a  jeho dcery, je-
jichž výklad děti velice zaujal. Svou roli zde 
hrálo i  umístění expozice dravců v  ne právě 
obvyklém prostředí hradního příkopu. Rov-
něž preparáty drobné zvěře, výstavka lebek 
malých šelem a ukázka chladných loveckých 
zbraní zaujaly zejména kluky. Taktéž si děti 
mohly vyzkoušet střelbu na laserové střelnici 
od pana Marcela Žurovce ze střelnice Corra-
do, který nám ji daroval zdarma jak pro děti 
v pátek, tak i další dny. Odpoledne pak byla 
slavnostními signály tria trubačů z Trubačské 
školy Jana Garlátyho a následujícím úvodním 
vystoupením zástupce OMS Ostrava, pana 
Petra Jaskuly  a předsedy MS Ing. Trybulov-
ského přehlídka oficiálně zahájena.

Lovecké signály zaznívaly nejen celé 
páteční odpoledne, ale i  v  průběhu soboty 
a  neděle a  impozantní akustika arkádového 
nádvoří zámku je šířila do okolí. Mnoho ná-
vštěvníků nedalekého areálu, kde byly umís-
těny pouťové atrakce, přilákal právě zvuk 
lesnic a borlice a zprávy o kulinářských spe-
cialitách připravených ze srnčí zvěřiny. Ná-
vštěvníci si mohli v  rámci výstavy zakoupit 
i výrobky z parohoviny a oblečení do přírody 
prezentované přítomnými prodejci. 

Díky všech my-
slivců, jak konstato-
val i OMS v Ostravě, 
patří nejen těm, kte-
ří svou činností při-
spěli ke  zdárnému 
průběhu celé akce, 
ale zejména Obec-
nímu úřadu ve Staré 
Vsi n. O. za bezplat-
né poskytnutí pro-
stor v  historickém 
objektu zámku.

Ing. Ivo Trybulovský, 
předseda MS Odra 

Stará Ves n. O.
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V místní části obce Stará Ves n. O. vykoná-
vají aktivně zájmovou činnost tři organizace: 
TJ Sokol Košatka, košatečtí hasiči a také mys-
livecké sdružení.

Myslivecké sdružení Soutok Košatka už 
22 let provozuje myslivost v  honitbě Košatka, 
jež zahrnuje cca 530 ha honební plochy pře-
devším v  katastru Košatky. Naše sdružení má 
v  současnosti 13 členů. Dlouho nás trápilo, že 
nemůžeme doplnit naše řady mladšími členy, 
až v letošním roce se  nám přihlásili najednou 
4 mladí adepti, kteří po  úspěšném absolvová-
ní závěrečných zkoušek z  myslivosti a  získání 
zbrojního průkazu, se mohou stát členy naše-
ho MS a  tím podstatně snížit věkový průměr 
sdružení a hlavně oživit svým mládím a elánem 
činnost celé organizace. Co je hlavní náplní 
činnosti naší organizace? Jak už názvů vyplývá, 
je to hlavně myslivost v celé šíři obsahu toho-
to názvu. Někdo by si mohl myslet, že myslivci 
jenom zvěř loví. Ve skutečnosti je lov zvěře až 
úplně to poslední, co ale korunuje spoustu sta-
rostí a péče, kterou zvěř od nás myslivců po celý 
rok dostává. Hlavní činností všech členů je sou-
stavná péče o  honitbu a  zvěř v  ní. Myslivecký 
rok začíná měsícem dubnem, kdy je potřeba 
po  zimní sezoně vyčistit a  vydesinfi kovat při-
krmovací zařízení pro zvěř, aby nedocházelo 
k přenosu chorob. Květen a červen jsou měsí-
ce líhnutí a kladení mláďat. V těchto měsících 
je stěžejní zachránit hnízda a  čerstvě vylíhla 
mláďata před jejich likvidací sklizňovou tech-
nikou. K tomu instalujeme plašiče a vyháníme 
zvěř pomocí loveckých psů.  Měsíce červenec 
a září využíváme k zajištění krmiva pro zimní 
přikrmování. V této činnosti úzce spolupracu-
jeme s místní Zemědělskou společností Košatka 
spol. s r. o., bez jejichž pochopení a úzké, dá se 
říci symbióze, bychom velmi těžce požadavky 
řádné péče o  zvěř v  zimním období naplnili. 
Snažíme se revanšovat, alespoň v  malé míře, 
za  jejich pomoc obstaráváním krmiva nebo 
nabízíme pomoc s  technikou a  brigádnickou 
činnost v  jejich prospěch. Srpen a  září je také 
obdobím odchovu zvěře zachráněné při sklizni 
nebo zakoupené za účelem zazvěřování honit-
by. Dále v  těchto měsících opravujeme nebo 

budujeme nová myslivecká zařízení. V  říjnu 
začínáme pomalu přikrmovat zvěř, aby se při-
pravila na období strádání v zimních měsících. 
V tomto přikrmování pokračujeme během celé 
zimy až do jejího konce. Další důležitou náplní 
je celoroční tlumení zvířat tzv. škodících mys-
livosti. Je například paradoxní, že lišek (které 
nemají přirozeného nepřítele) lovíme více než 
zajíců. Po skončení zimní sezony je naším dal-
ším úkolem ošetřit a  znovu osít krmná políč-
ka pro zvěř. Na jaře se často věnujeme výsadbě 
stromků a krytu pro zvěř. Všechnu tuto činnost 
zajišťujeme prostřednictvím brigád, na kterých 
strávíme podstatnou část naší zájmové činnosti.

Nejenom myslivost je to, co nás členy 
spojuje, ale myslíme si, že jsme celkem dobrá 
parta lidí, kterou baví příroda, pobyt v ní, ale 
také příležitost setkávat se s lidmi podobného 
ražení, udělat kus práce a  také užít spoustu 
zábavy. Proto k  naší činnosti neodmyslitelně 
patří i  společenská část, jejíž stěžejní náplní 
je pořádání každoročního mysliveckého plesu 
v lednu. Je to i hlavní zdroj fi nančního příjmu. 
Tento ples má už velkou tradici a bývá na něm 
výborná nálada díky bohaté tombole a  zvěři-
nové kuchyni. Každoročně organizujeme dět-
ský den se soutěžemi s mysliveckou tématikou 
a  posezením u  guláše, samozřejmě i  pro do-
spělé. Jediné co nás mrzí je, že se těchto akcí 
zúčastňuje více, jak my říkáme, cizinců než 
občanů ať už z  Košatky nebo Staré Vsi. Naše 
rodiny a přátelé tradičně škvaří vaječinu u my-
slivecké chaty, koncem léta se scházíme a opé-
káme něco na rožni. Na podzim se pak konají 
společné hony na kachny a drobnou zvěř, které 
při současných stavech zvěře jsou spíše znovu 
příležitostí pozvat kolegy z  okolních sdruže-
ní, pobýt spolu, absolvovat myslivecké tradice 
spojené s konáním těchto akcí, dobře se poba-
vit a také pojíst myslivecké speciality.

Věřím, že pro krátké představení naší or-
ganizace by to mohlo stačit a všichni košatečtí 
myslivci se moc těší na  setkání s Vámi, třeba 
v  lednu na  mysliveckém plese nebo v  červnu 
na dětském dni nejen pro děti.

Ing. Jiří Chvostek, hospodář MS Soutok Košatka

Několik slov o činnosti myslivců v Košatce
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Možná, že občany ze Staré Vsi překvapí, že 
do Vašeho zpravodaje dopisuje i Brušperák.

Moje maličkost se jmenuje Zbyněk Kratochvíl 
a nejsem ničím zvláštní. Snad jen tím, že už hodně 
přes 20 let vedu rybářský kroužek. A to je to, o čem 
chci napsat pár slov.

Věřím, že všichni obyvatelé Vaší obce vědí 
o  existenci rybářské organizace. Ihned se nabízí 
otázka dětí-rybářské mládeže. Posledním vedou-
cím ve Staré Vsi a mým dobrým kamarádem byl 
Pavel Černý. Po jeho úmrtí začaly děti ze St.Vsi na-
vštěvovat kroužek v Brušperku. 

Na dobré kamarády se nemá zapomínat. Pro-
to jsem nechal vyrobit trofej. Nazval jsem ji „PU-
TOVNÍ TROFEJ PAVLA ČERNÉHO“. Už 5 let 
o ni svádějí mladí rybáři kruté boje. Každý z nich 
touží mít na podstavci štítek se svým jménem. Jed-
noho krásného dne se snad bude moci pochlubit 
svému synovi-dceři, kteří se budou pokoušet o tuto 
trofej, že i on na ní má své jméno. Ovšem málokdo 
ví, že tyto závody mají i mezinárodní účast. Díky 
zastupitelům Vaší obce a  příhraniční spolupráci 
s  obcí Raková na  Slovensku k  nám odsud začali 
jezdit mladí rybáři. Zatím si chytání na naší vodě 

Mladí rybáři

Letošní ročník se konal v našem hlavním měs-
tě předposlední týden prázdnin (21.–25. srpna) 
za  účasti nejen slovenských, ale i  polských mla-
dých chovatelů. Program byl opravdu velkolepý! 
Absolvovali jsme prohlídku místností Senátu PČR 
a slavnostní zahájení v rytířském sále, vše pod pa-
tronátem místopředsedy Z. Škromacha a  účasti 
místopředsedkyně A. Gajdůškové. V  následují-
cích dvou dnech mladí chovatelé střídavě soutě-
žili a  prohlíželi si areál Vysoké školy zemědělské 
v  Praze-Suchdole, kde jsme byli také ubytováni. 
Navštívili jsme několik kateder. Například katedru 
mikrobiologie, genetiky, cvičné pole a  stáje hos-
podářských zvířat. Dokonce se někteří soutěžící 
dostali na pitevnu! V odpoledních hodinách jsme 
šli na nedalekou jízdárnu, kde jsme měli možnost 
vyslechnout velmi zajímavý výklad místní paní 
vedoucí a obdivovat šampiónku – bílou klisnu Six-
teen, která sice loňský ročník Velké pardubické ne-
doběhla, ale je považována stále za velký fenomén! 
V sobotu nás chovatele potěšila návštěva Pražské 
ZOO, kdy za  krásného počasí jsme prošli skoro 
celý areál. Samozřejmě nesmělo chybět mačkání se 
v historickém centru Prahy na Karlově mostě, Sta-
roměstském a  Václavském náměstí. Ve  večerních 
hodinách jsme v  aule Vysoké zemědělské školy 
slavnostně ukončili letošní 45. ročník této soutěže.
Výsledky – starší věková kategorie:
Tereza Daňová –  3. místo  (odbornost akvaristika)
Lenka Lasoňová –  3. místo  (odbornost pes)
Eva Santariusová –  11. místo (odbornost králíci)

Výsledky – mladší věková kategorie:
Barbora Polášková –  2. místo  (odbornost kožešinová zvířata)
Aneta Bajgerová –  4. místo  (odbornost králíci)
Eliška Pudová –  5. místo  (odbornost kočky)
Celkově jsme se umístili na 14. místě.

Mgr. Jana Paličková

Mezinárodní kolo Olympiády mladých chovatelů  Praha 2013



www.staraves.cz

25

pochvalují. Na oplátku jsou naše děti zvány na klá-
ní na jejich revírech. Určitě se jedná o co nejlepší 
umístění, ale zároveň si hledají nové kamarády.

Pokud jsem získal prostor napsat do  Vašeho 
zpravodaje, nemůžu opomenout pozvat všech-
ny zájemce o rybářský kroužek z řad dětí ve věku 
6-14 let, aby se alespoň přišli podívat, co všechno 

se můžou naučit nejen o  rybách, ale i  o  přírodě. 
RK začíná ve středu 2. října v 17‘00 hod. ve škole 
v Brušperku.

Zároveň zvu všechny rybáře i širokou veřejnost 
na rybářské závody, které se uskuteční 12. 10. 2013 
na nádrži Koupaliště v Brušperku.

Zbyněk Kratochvíl

S blížícím se podzimem se také blíží čas vý-
lovů rybniční soustavy v  Poodří, kam patří de-
sítky rybníků od  Jistebníku až do  Polanky nad 
Odrou. K letité tradici patří výlov největšího ryb-
níka soustavy Bezruče o výměře 75 hektarů. Ten 
se uskuteční ve dnech 8. až 10. listopadu. Při této 
příležitosti je tradičně zvaná nejširší veřejnost, aby 
mohla vidět rybáře při práci, která se až na některé 
mechanizační prostředky nemění po  staletí. Ná-
vštěvníci mohou vidět zátah nevodem, výlov ryb 
ze sítě, jejich třídění, nakládání a odvoz na sádky, 
kde ryby budou zakomorovány až do vánoční dis-
tribuce. Přímo na hrázi si zájemci mohou zakoupit 
ryby podle vlastního výběru. Za zmínku stojí, že 

tato rybniční soustava, jejíž část se nachází na úze-
mí města Ostravy, je starší než rybníky jihočeské. 
První zmínka o moravskoslezských rybnících po-
chází z počátku patnáctého století. Dnes se v ryb-
nících chovají kapři, candáti, štiky, sumci, líni, tol-
stolobici, amuři. Nezbytnou součástí rybí obsádky 
jsou také plotice, perlíni, okouni a karasi. Vzácně 
se objeví úhoři. Této tradiční podívané se každo-
ročně také ve velkém počtu zúčastňují školáci. Dě-
ti si mohou z bezprostřední blízkosti prohlédnout 
všechny ryby včetně kapitálních sumců a kapřích 
matek. Rybáři také nabízejí občerstvení v podobě 
chutných rybích pokrmů přímo na hrázi.

- neš -

Zlatou svatbu – to je 50 let společného 
života oslavili manželé Alois a Libuše Helia-
sovi.

Do dalšího společného života jim přejeme 
hodně zdraví a životní pohody.

Své významné životní jubileum oslavili 
a ještě oslaví tito naši občané:

Olga Varyšová – 90 let
Zdenka Holaňová – 90 let
Růžena Tomečková – 85 let
Alois Franc – 80 let
Josef Palička – 91 let

Našim jubilantům přejeme hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti.

Občanská komise ve spolupráci s Obecním 
úřadem ve Staré Vsi n. O. připravuje na 19. říj-
na 2013 obřad „Vítání občánků“. Vzhledem 
k tomu, že nemáme údaje z centrálního regist-
ru obyvatel o narození dětí, obracíme se na ro-
diče, kteří mají zájem, aby jejich dítě naroze-

né od března 2013 bylo uvítáno mezi občany 
naší obce, aby se do  10. října 2013 dostavili 
na OÚ Stará Ves n. O, s rodným listem dítěte, 
pokud tak ještě neučinili.

Děkujeme.  
Bronislava Pavlosková, matrikářka

Mladí rybáři

Pozvánka

Z obecní matriky

Vítání občánků
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Zveme všechny občany ze Staré vsi i z okolí: 
přijďte si zacvičit, zahrát, pobavit se na Sokol-
ku! Nabídka různorodých aktivit je určena všem! 
Od září jsme pro Vás znovu připravili:

PRO RODIČE A DĚTI 
Cvičení v  hale s  fl orbalem, pátek 16,30-17,30 
hodin 

PRO DĚTI 
Taneční kroužky pro děti od 6 do 15 let, úterý 
17-20 hodin

PRO ŽENY:
Aerobik s Evou a Karin - pondělí 19-20 hodin 
malý sál
Břišní tance s  Jarkou Urbánkovou - od  října 
čtvrtek 18-19 hodin malý sál
Taneční cvičení zaměřené na  správné držení 
těla a  jednoduché taneční sestavy s p.  Jiřinou 
Deklevovou - od  října středa  v  17,45 hodin, 
malá sál

VOLEJBAL 
pátek 20-22 hodin, muži i ženy

BADMINTON
úterý 18,30-20 hodin a čtvrtek 19-20,00 hodin

FUTSAL (muži hrají Moravskoslezský krajský 
přebor)
pondělí 20-22 hodin, středa  17-19  a  19-21 
hodin 

STOLNÍ TENIS
středa 19,15-22,00 hodin

FLORBAL (muži hrají Moravskoslezskou ligu)
Muži: čtvrtek 20-22 hodin a neděle 18-20 hodin
družstvo mladších a starších žáků

NÁRODNÍ HÁZENÁ
Přihlásit do oddílu se můžete kdykoliv, nejlé-
pe na začátku nové sezony na tréninku u tre-
néra. Tréninky probíhají 2x týdně na  hřišti 
TJ, v zimě v hale TJ. Rozpis tréninků a zápa-
sů naleznete na nástěnce TJ. V průběhu roku 
se hrají jednotlivé soutěže, v zimním období 
pohárové soutěže. Každé družstvo sehra-
je za  sezonu cca 20 zápasů, soutěží a  zimní 
halové turnaje. V případě dobrých výsledků 
sehrají ještě turnaje celorepublikových mis-
trovských soutěží. V letošním roce hrají tato 
družstva:
• muži A: 1. liga, 
• muži B, dorostenci, dorostenky, starší žáci, 

starší žačky, mladší žáci, mladší žačky: ob-
lastní soutěž

• staří páni: turnaje

Máte-li jiný námět pro sportovní vyžití, 
chcete zorganizovat turnaj, máte chuť zkusit ji-
nou volnočasovou aktivitu, vést kroužek nebo 
pronajmout halu, ozvěte se na výše uvedenou 
adresu. 

V případě zájmu je možnost od ledna začít 
taneční pro mírně pokročilé, bud v týdenních 
nebo měsíčních pravidelných intervalech.

Občanům rovněž nabízíme sál pro rodin-
né akce.

Volná hala: sobota 16-22 hod., neděle 
do konce roku.

Informace podá hospodářka TJ Libuše 
Sýkorová, e-mail: libuse.sykorova@seznam.cz 
Mobil: 731047601

Tělovýchovná jednota Stará Ves nad Ondřejnicí, o.s.
Sportovní 554, 739 23 Stará Ves n. O.

TJ Stará Ves nad Ondřejnicí, o.s.

ČZS Stará Ves nad Ondřejnicí zve občany na

VÝSTAVU OVOCE A ZELENINY 
NA STAROVESKÉM ZÁMKU

Zahájení výstavy v sobotu 5. 10. 2013, otevřeno:

• Sobota 5. 10. od 10,00 do 18,00 hod.
• Neděle 6. 10. od 9,00 do 18,00 hod.
• Pondělí 7. 10. dopoledne pro MŠ a ZŠ.

Srdečně zve výbor organizace.

ČZS Stará Ves nad Ondřejnicí 
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ZO SCH Stará Ves nad Ond ejnicí 
po ádá 

 

Okresní výstavu drobného 
zví ectva 

 

4. íjna od 15.00 – 18.00  
5. íjna od   8.00 – 18.00 
6. íjna od   8.00 – 14.00 

         
 
 

 
v bývalém vojenském areálu 

 
 
 
 

Kulturní komise při OÚ Stará Ves a LSPT Ondřejnica
srdečně zvou příznivce folklóru na 

Staroveskou podzimní slavnost,

která proběhne 9. 11. 2013 od 18 hod. 
v hale TJ Stará Ves. 

Vystoupí soubory Ondřejnica, Malá Ondřejnica, 
Cimbálová muzika Ondřejnica 

a jako host soubor Valašský vojvoda.
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Sháníte práci, brigádu?
Nabízíme zajímavý přivýdělek.

Pokud máte alespoň trošku obchodního ducha a nebojíte se komunikace,  
nabízíme Vám uplatnění v rámci mezinárodní společnosti. Spolupráci s ná-
mi zvládnete i při svém zaměstnání, studiu nebo v důchodu, pokud si rozu-
míte s počítačem.
Neplatíte žádné vstupní ani registrační poplatky, nenabízíte žádné zboží 
a veškeré vyplývající výhody využíváte ihned, zdarma a mohou je využívat 
i Vaši blízcí a známí a věřte, že Vás budou mít za to rádi!☺
Neslibujeme pečené holuby z nebe, ale celoživotní příjem!

Informace: e-mail: evkahylova@seznam.cz;      mob: 603 733 950



www.staraves.cz

29

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

Mobilní pedikúra 
 

Bc. Helena Polášková, Proskovická 244, Stará Ves n/Ond . 
 

již pan Ba a v d l, že nohy pot ebují údržbu, protože nás nosí celý život. 
a proto jsem zde  s t mito službami: 

 
 

- mokrá (klasická) pedikúra:                                    Objednávky na telefonu: 
ošet ení otlak , ku ích ok,       603 704 275 
zarostlých neht ,ap. (od 140K )      nebo e mailem:                        
         polasek.56@gmail.com  
-zábal nohou ( od 90-K )       
-masáž nohou po kotníky       kdy: dle dohody 
-depilace nohou ad.( od 100-K )      kde: p ijedu k Vám 
-úprava neht -lak ( od 40-K )                  (nepo ádku se bát nemusíte) 
- poradenská innost (zdarma)      doprava do 10km zdarma 
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Renomovaná spole nost p sobící na celém území R s 15-letou zkušeností v oblasti provád ní 
 

SANACÍ  /   STATIKY /    INJEKTÁŽÍ   /   KOTVENÍ   
 

 
   

    
p ijme do pracovního pom ru: 

 
ZEDNÍKY  A  D LNÍKY DO STAVEBNÍCH PROFESÍ 

 
 

Požadujeme:  
zru nost, samostatnost, odpov dnost, asová flexibilita (práce po celé R) 

Nabízíme: 
 stabilní pracovní zázemí, možnost vysokých výd lk   

 
 

Volejte na tel. ísla: 596 139 284, 596 139 270 nebo 602 774 776 
       DEV Company spol. s r.o., provozovna Jistebník  

    www.bswork.cz 
                obchod@bswork.cz 

            776 008 180    
   

             
 

 Od vy pro práci a volný as, od vy do dešt  
 Tri ka, polokošile, mikiny – výb r z mnoha barev 
 Gastro od vy 
 Pracovní obuv, holínky 
 Pracovní rukavice 
 Respirátory  
 Ušní zátky a sluchátka     
 Bezpe nostní postroje 
 Ochranné overaly 
 Jednorázové plášt , návleky, zást ry 
 Stavební chemie zn. SIGA 
 Vnit ní a venkovní barvy zn. Remmers, Mistral, Roko 
 Úklidové drogistické zboží 

      Veškerý sortiment pracovního oble ení a ochranných pracovních 
pom cek si m žete prohlédnout a objednat z domova v e-shopu 
www.bswork.cz nebo zakoupit v kamenném obchod  na adrese 
Brušperská 83, Krmelín (naproti restaurace Benátky). Zde m žete 
zakoupit i stavební chemii, vnit ní a venkovní barvy a úklidové drogistické 
zboží. 
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