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Staroveský zpravodaj

Krásné prožití velikonočních svátků, 
dobrou pohodu a krásné jarní dny přeje 

všem občanům starosta obce, členové zastupitelstva 
a redakční rada Staroveského zpravodaje.
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Vážení občané,
s blížícím se jarem se nám vlévá do žil nová energie, ustupuje stres z dlouhých pochmurných ve-
čerů. Protože máme skoro každý kolem domu malou zahrádku, snažíme se využít prvních teplých 
dnů a pomalu začínáme zametat, sadit, zvelebovat. Naším společným cílem by mělo být nejen pěk-
né prostředí za plotem, ale i v celé vesnici. Nebojte se tedy překousnout fakt, že soused nezametl 
kolem svého domu, tak vy to dělat nebudete taky. Pojďme tedy s jarním elánem upravit i  naše 
společné prostory a vytvořit si prostředí, kde se nám bude líbit a sousedé z okolních obcí ho budou 
chválit. Skončila doba velkého budování, a tak se věnujme drobnostem, které nás potěší a vytvoří 
dobrou náladu. Té „blbé“ ve společnosti myslím máme všichni dost.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Bývávaly časy

•  Letha Panie 1572 v Pátek den Památky Umučenij Pánie Krista, dokonala gest život svuoj v Krys-
tu Pánu narozená Vladyka Panij Kateřina z Petřvaldu, manželka nebosstika Pana Jarosse Syra-
kovského a tu pochována gest, gejižto dussy Pán Buoh vssemohoucy rač milostiv býti.“ Takovou 
podobu má nápis na náhrobníku ve staroveském kostele, který nechal zřídit syn Kateřiny a Jaro-
še Syrakovských Ctibor. 

•  „Roku 1792 bylo zde (tj. ve Staré Vsi) 1054 obyvatelů. Obyvatelstvo živilo se rolnictvím a cho-
vem dobytka, méně řemeslem a provozováním jiných živností. Zemědělské plodiny dovážely 
se na trh do Místku. Rolníků bylo zde 40, zahradníků 12, hoferů čili podruhů 22. Ostatní byli 
chalupníci bez země. Dále zde byli: 2 mlynáři, 1 řezník, 2 kupci, 3 kováři, 1 zámečník, 5 ševců, 
6 krejčích, 2 koláři, 1 stolař, 1 kramář, 2 hospody, 2 šenky, 2 sedláři, 3 trafi kanti a vrchnostenská 
palírna. Porodní bába byla jedna.“

•  „Tělocvičná jednota Orel byla založena v r. 1908... Odchodem většiny členů do světové války jed-
nota zanikla. Po válce r. 1922 byla založena znovu na popud brušperského kaplana Jana Schöna. 
Účelem znovuzaložení jest výchova katolické mládeže v duchu katolickém a národním. Jednota 
vlastní knihovnu o 300 svazcích, hraje divadla a cvičí. Členů má 120.“

•  „15. ledna 1922 ustaveno Sdružení sociálně-demokratických bezvěrců. Stav členstva při založe-
ní: 19 mužů a 4 ženy. Účelem sdružení jest zdůrazňovati rozdíl mezi bludem a pravdou, uvědo-
movati lid v moderním názoru životním, bojovati proti církevnímu kastovnictví, vědecky odů-
vodňovati vznik náboženstev, hledati prvky všem náboženstvím společné a na základě poznatků 
takto získaných budovati nový, mravní a vůbec lidský názor životní.

Mgr. Jaromír Chvostek

Informace ze zámku 

•  RO se seznámila se zprávou o spáchání přestupků a trestných činů šetřených obvodním odděle-
ním Policie ČR Brušperk za období od 1. 1. 2011 do 15. 11. 2011. Do 1. 5. 2011, kdy obec spadala 
pod OOP Zábřeh, bylo spácháno z celkového počtu 43 trestných činů 25 a ze 46 přestupků 18. 
V rámci působnosti obvod. odd. Brušperk je tento vývoj průměrný. RO byla vyzvána, aby v pří-
padě zhoršení bezpečnostní situace informovala starostu k přijetí příslušných opatření.
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•  RO schvaluje Ceník č. 1/2011, kterým je stanovena cena stočného pro období od 1. 1. 2012 do 
31. 12. 2012 na cenu 30,44 Kč/m3 bez DPH a 34,70 Kč/m3 s DPH.

• RO schválila Závaznou směrnici pro udělování dotací z rozpočtu obce.
• RO schválila poskytnutí příspěvku ZO ČRS Stará Ves n. O. ve výši 12 500,- Kč.
•  RO vzala na vědomí žádost ZO ČZS Stará Ves na poskytnutí příspěvku k 50. výročí založení 

organizace, oslavy budou začleněny do připravovaného projektu přeshraniční spolupráce „Ro-
zumíme si“.

•  RO schválila poskytnutí příspěvku 5 000,- Kč Společnosti přátel Poodří na vydání časopisu Po-
odří věnovaného Košatce. 

• RO schválila uzavření Dodatku k pojistné smlouvě mezi obci a UNIQA pojišťovnou a. s.
•  RO schválila dodatek ke Smlouvě o poskytování ročního příspěvku na provoz a služby Domova 

pro seniory ONDRÁŠ Brušperk (příspěvek obce Stará Ves ve výši 92 979,- Kč).
•  RO schválila uzavření smlouvy s fi rmou UDI MORAVA na zpracování projektu „Úprava do-

pravního řešení na sil. I/58 ve Staré Vsi n. O.“ (zpracování úpravy dopravního značení a příprava 
místa pro přecházení na silnici I/58,křižovatka ulic Záhumenní a K Pálenici).

•  RO schválila přijetí daru společnosti LEVEL INSTRUMENTS CZ – LEVEL EXPERT s.r.o., 
Ostrava (interaktivní tabule pro ZŠ Stará Ves n. O).

•  RO schválila úhradu za zajištění dopravní obslužnosti fi rmě Veolia Transport Ostrava (úhrada 
prokazatelné ztráty ve výši 267 672,- Kč).

•  RO schválila plán výcviku JSDH Stará Ves n. O. a složení jednotky JSDH Stará Ves – JPO III 
a Košatka – JPO V. 

•  RO schválila znění Smlouvy na odvádění odpadních vod kanalizací vč. obchodních podmínek 
a pověřila starostu a místostarostu uzavíráním smluv s občany. 

• RO schválila smlouvu na aktualizaci údajů digitálních map se společností DIGIS s.r.o.
•  RO schválila smlouvu na realizaci zakázky „Inženýrská činnost – Úprava křižovatky I/58 x 

III/48615 Stará Ves n. O.“ s fi rmou MH Stavební partner O. – Mar. Hory.
•  RO stanovuje cenu za zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku obce pro podnikatelské 

subjekty, které nemají sídlo v obci, takto (cena bez DPH):
 - cena za 1 m2 ve výši 250,- Kč
 - minimálně však 5.000,- Kč
 -  V případě rozsáhlé stavby, kdy hodnota úhrady převyšuje 50.000,- Kč, může R0 stanovit cenu 

odlišně.
•  RO schvaluje smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o právu provést stavbu (resp. opravu) 

mostu ev. č. 58-025 na silnici I/58 Stará Ves n. O.
•  RO schválila rozbor hospodaření Místní knihovny ve Staré Vsi n. O. a v Košatce za rok 2011 

a rozpočet na rok 2012.
• RO schválila Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby mezi obcí a Úřadem práce ČR. 
•  Rada obce schvaluje návrh fi rmy TS a.s., Frýdek-Místek, na akci „Kácení dřevin a ošetření dře-

vin v zámeckém parku“ dle závěru znaleckého posudku
•  RO schválila spolufi nancování projektu „Rozumíme si“ v rámci OP přeshraniční spolupráce SR 

- ČR 2007 – 2013 z rozpočtu obce ve výši 15 % celkových nákladů, tj. ve výši 3.366,54 EUR.
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•  Na společném zasedání RO a Osadního výboru Košatka byly formulovány hlavní aktivity na r. 
2012:

  a) Přípravné práce na chodníku lubinský most – kulturní dům
  b) Čištění jednotné kanalizace
  c) Pomoc při kulturních akcích v Košatce
  d)  Řešení dopravní obslužnosti při plánovaných uzavírkách a dopravě žáků do ZŠ ve Staré 

Vsi n. O.
•  RO jmenovala komisi pro otevírání obálek a o hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení na 

akci „Úprava křižovatky silnice I/58 x III/48615 Stará Ves n. O.
•  RO stanovila rozsah prodloužení stávajících stok, zpracování studie likvidace odpadních vod 

v neřešených lokalitách a Košatce, navrhla lokality ke zpracování dokumentace k územnímu 
řízení.

• ZO schválilo rozpočtový výhled obce na období 2013–2014:
   rok 2013          rok 2014
 Příjmy 31.000.000,- Kč 25.000.000,- Kč
 Výdaje 28.606.000,- Kč 22.606.000,- Kč
 Saldo P+V   2.394.000,- Kč   2.394.000,- Kč

•  ZO na základě zák. č. 128/2000 Sb. pověřuje RO provádět rozpočtová opatření u účelových 
dotací bez omezení. O provedených rozpočtových změnách bude ZO informováno vždy na ná-
sledujícím zasedání.

•  ZO schválilo prodej pozemku parc. č. 101/3 (část ulice Zákostelí), čímž došlo k urovnání dlou-
holetého sporu na ulici Delfínova.

•  ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z ROP Moravskoslezsko na projekt – ZŠ a MŠ Stará 
Ves – Modernizace zázemí pro vzdělávání (oprava střechy staré budovy, stavební úpravy, vyba-
vení školy).

•  ZO schválilo podání žádosti na projekt „Rozumíme si“ z programu přeshraniční spolupráce SR 
a ČR maximálně do 40.000 euro.

• ZO schválilo Program rozvoje obce Stará Ves n. O. na r. 2012 - 2014.
•  ZO přijalo informace starosty o stavebních akcích (hotové ale neproplacené - sesuv, ozelenění, 

hřiště v Košatce, rozpracovány - křižovatka, dětské hřiště, rekonstrukce školy na třídu MŠ, mo-
dernizace školy).

• ZO schválilo rozpočet obce pro rok 2012 takto:
 Příjmy celkem 28.777.692,- Kč
 Výdaje celkem 21.633.000,- Kč
 Saldo příjmů a výdajů   7.144.692,- Kč
 Financování - 7.144.692,- Kč

•  ZO schválilo přijetí přidělené dotace na realizaci projektu „Úprava křižovatky I/58 x III/48615 
Stará Ves n. O.“ od Moravskoslezského kraje, Ostrava (na realizaci projektu je možno získat 
i dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury).

Mgr. Jaromír Chvostek
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Kanalizace obce Stará Ves n. O.

Jaký je současný stav napojení kanalizačních přípojek na kanalizační síť? V současné době se roz-
bíhá napojování kanalizačních přípojek, probíhají přípravné (výkopové) práce u mnoha rodinných 
domů, přičemž defi nitivně je dosud napojeno 16 rodinných domů.

A jak probíhá stav přípravy napojování z hlediska potřebných povolení? 187 majitelů rodinných 
domků má již vydán územní souhlas s napojením na kanalizaci, dalších 153 žádostí bylo podáno 
a je v řízení. Do tohoto přípravného stupně napojování se nezapojilo cca 5 majitelů RD. V případě 
jakýchkoliv dotazů v jakémkoli stupni napojování i v případě řešení vnitřní kanalizace jsem k dis-
pozici na tel. č. 739588676, příp. mailu danek.staraves@seznam.cz

Kanalizace v číslech:

Celkem je k realizaci v obci Stará Ves n. O. připraveno 387 ks kanalizačních přípojek. Z tohoto 
počtu je na 131 ks přípojek vyžádáno zplnomocnění obce a již je vydán územní souhlas s umís-
těním stavby (Stavební úřad Brušperk 25. 11. 2011). Územní souhlasy byly rozeslány 30. 11. 2011 
vlastníkům připojovaných nemovitostí.

Na dalších 57 ks kanalizačních přípojek bylo vyžádáno zplnomocnění obce a již je vydán územ-
ní souhlas s umístěním stavby (Stavební úřad Brušperk 12. 1. 2012). Územní souhlasy rozeslány 
18. 1. 2012 vlastníkům připojovaných nemovitostí.

Na 153 ks kanalizačních přípojek bylo vyžádáno zplnomocnění obce, obec vyřizuje územní sou-
hlasy s umístěním stavby.

4 ks přípojek – vlastníci nemovitostí nepožádali obec o vyřízení územního
souhlasu s umístěním stavby.
8 ks přípojek – nemovitosti k prodeji nebo k demolici.
34 ks přípojek – jedná se o čísla parcel k výstavbě RD.

Ing. Tomáš Daněk, Ivana Novobilská

Projekt úpravy křižovatky I/58

Mnoho let volají občané po výstavbě chodníku z ulice Brušperská k autobusovým zastávkám 
na „dálnici“. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců na této frekventované a nebezpečné 
komunikaci. Po překonání mnoha úskalí bude projekt realizován v letních měsících. Dojde k vý-
stavbě chodníku včetně dešťové kanalizace od autobusové zastávky na Ostravu až po odbočku 
k Sokolovně. Stávající přístřešky budou nahrazeny novými a obě zastávky budou spojeny nasvětle-
ným přechodem pro chodce. Součástí stavby je vynucená přeložka vedení nízkého napětí a úprava 
dopravního značení. Na stavbu nám přispěl Moravskoslezský kraj a doufejme, že přispěje i Státní 
fond dopravní infrastruktury. Výstavba je plánována v  letních měsících a bude trvat asi 60 dnů 
a odhadované náklady jsou kolem 3 mil. Kč.

Nová Kasárenská ulice

Na základě četných připomínek občanů přistoupila obec k novému řešení spojení pěších a au-
tomobilové dopravy z ulic Záhumenní a K Pálenici do centra obce. Novým oplocením areálu vo-
jenského monobloku byly vytvořeny podmínky pro průjezd tímto areálem a zlepší se dostupnost 
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sběrného dvora a centra obce. Na průjezd areálem navazuje stávající komunikace, která je však ve 
velmi špatném stavu, a proto bude v průběhu dubna opravena. Věříme, že toto opatření přispěje 
výrazně ke zvýšení bezpečnosti dopravy na silnici I/58, na které se bude v blízké době odehrávat 
velká rekonstrukce silničního mostu přes Ondřejnici. Tyto práce budou probíhat nejméně 9 měsí-
ců. O přesném harmonogramu budete v dostatečném předstihu informováni.

Ing. Dalibor Dvořák

Změna dopravního značení na místních komunikacích

Na základě jednoznačně převažujících pozitivních přínosů pro zvýšení bezpečnosti provozu 
a zejména dodržování limitu nejvyšší dovolené rychlosti přistoupilo vedení obce k přípravě zásadní 
změny organizace provozu na místních komunikacích v obci Stará Ves n. O.

U většiny křižovatek v lokalitách Horní konec, hasičárna a nad zámkem budou během jarních 
měsíců odstraněny stávající dopravní značky označující přednost v  jízdě a bude tím v účinnost 
uvedeno jednoduché pravidlo o PŘEDNOSTI ZPRAVA.

V dnešní uspěchané době často zapomínáme na základní pravidlo v silničním provozu na po-
zemních komunikacích (které jsme se učili již na základní škole, popř. autoškole), a to je ,,PŘED-
NOST ZPRAVA“ ( tzv. pravidlo pravé ruky), která platí vždy, když není upravena přednost doprav-
ním značením. V tomto případě musíme dát přednost všem vozidlům přijíždějících zprava.

Většinou, když jedeme do práce, s dětmi do školy, spěcháme na důležitou schůzku, přineseme 
nákup do vozidla a usedneme na sedadlo řidiče, jsme rádi, že jsme konečně ve vozidle a relativně 
jsme v bezpečí svého plechového miláčka. Myšlenkami se již vidíme doma, v práci ve škole… Bo-
hužel pak mnohdy zbytečně často chybujeme, a to většinou z nepozornosti a nedostatečného sou-
středění na provoz na dané komunikaci, po které právě jedeme. Právě neznalost, nesoustředění na 
řízení motorového vozidla a nedostatečná předvídavost řidiče v místě křižovatek je častou příčinou 
vzniku dopravních nehod. Policisté na místě události poté zjišťují, že řidič opomenul nebo dokonce 
nevěděl, že zde platí přednost zprava. Tato  je jednoznačně upravena zákonem č. 361/2000 Sb. - O 
silničním provozu na pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů), kde v ustanovení 
§ 22 odst. 2, je uvedeno: Nevyplývá – li přednost v jízdě z ustanovení odstavce 1 (křižovatka je 
označena dopravním značením), musí dát řidič přednost v  jízdě vozidlům nebo jezdcům na 
zvířatech přijíždějícím zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných 
zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.

Za porušení tohoto ustanovení je taxativně vymezena sankce v blokovém řízení 2500 Kč. Pokud 
by policista nemohl postihnout přestupce za protiprávní jednání v blokovém řízení, pak hrozí pře-
stupci uložení pokuty ve správním řízení od 2500 Kč do 5000 Kč. Pokuta od 2500 do 5000 Kč a zá-
kaz činnosti od jednoho měsíce do šesti měsíců se uloží přestupci, který tento přestupek spáchal 
v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsících dvakrát a vícekrát.  Další sankci, kterou 
zaznamenává příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, jsou body. V tomto případě by 
provinilému řidiči, dle bodového systému, byly zaznamenány 4 body.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, hlavním cílem této změny organizace dopravy je snížení rychlosti 
na místních komunikacích. Řidiči nebudou moci spoléhat na výhodu jízdy po hlavní komunikaci, 
ale budou muset před každou křižovatkou rychlost upravit tak, aby vždy byli schopni dodržet pra-
vidlo o přednosti v jízdě zprava.

Rada zní: „Raději přibrzděte, jeďte pomaleji, buďte ostražití a pečlivě sledujte dění na vo-
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zovce. Sázejte na jistotu, rozvahu a  klid, nepřiměřený spěch by se vám mohl vymstít a  také 
zbytečně prodražit ...“

Vzhledem k  tomu, že na komunikacích si na dopravní situaci, kdy musíme dát přednost vo-
zidlům jedoucím zprava, zvykáme krátkou dobu – většinou jsme měli téměř každou křižovatku 
označenou značkami (ač je to základní pravidlo a měl by je znát každý účastník silničního provo-
zu), stává se v těchto místech celá řada dopravních nehod. Na všech vjezdech do takto řešeného 
území budou instalovány nové tabule zóny s dopravním omezením a bude tak upozorněno na výše 
uvedenou přednost zprava.

Ing. Vladimír Pustka

Výsledky Tříkrálové sbírky 2012

S radostí Vám oznamujeme výsledek Tříkrálové sbírky 2012, která probíhala od 
2. 1. do 14. 1. 2012. Charita Studénka letos organizovala sbírku na území, kde po-
skytuje sociální a zdravotní služby – ve Studénce, Albrechtičkách, Pustějově a Bar-
tošovicích, dále pak v  Bílovci, Petřvaldu, Kateřinicích, Mošnově, Trnávce, Tísku, 
Staré Vsi n. O. a Výškovicích. Do koledování se zapojilo 255 dětí a 85 dospělých.

 Pokladničky sbírka 2012 sbírka 2011 (pro srovnání)

Albrechtičky 6 21 698 22 675
Bartošovice 6 20 891 18 298
Bílovec 15 73 326 49 525
Bravantice 2  5 273  4 127
Kateřinice 2 14 094  13 149
Mošnov 3 10 606 14 139
Petřvald 6 41 761 37 268
Pustějov 4 20 094 11 736
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Stará Ves n. O. 10 73 622 67 708
Studénka 10 42 895 62 812
Studénka – Butovice 15 40 941 56 697
Studénka – Nová Horka 2  4 099  4 145
Tísek 5 20 793 22 005
Trnávka 2 15 587 12 227
Výškovice 1  7 629  6 610

Celkem 89 413 309 Kč 403 121 Kč

35 % vybraných peněz směřuje na pomoc lidem v nouzi, obětem živelných katastrof u nás i v za-
hraničí, na podporu projektů Charity Česká republika.

65 % výtěžku sbírky zůstává Charitě Studénka na realizaci vlastních projektů.
Protože o zapůjčování zdravotnických a kompenzačních pomůcek z naší půjčovny je stále velký 

zájem, rozšíříme z vybraných peněz sortiment pomůcek v půjčovně nejen ve Studénce, ale i  ve 
Staré Vsi n. O. Část výtěžku sbírky bude použita na podporu pečovatelské služby v obcích, kde tuto 
sociální službu Charita Studénka poskytuje (Studénka, Bartošovice, Pustějov). 

Děkujeme všem dětem a jejich dospělým průvodcům, kteří v roli Tří králů navštívili téměř všech-
ny domácnosti ve výše uvedených městech a obcích. Poděkování patří i všem, kteří se podíleli na 
přípravě a organizaci průběhu sbírky.

Velký dík patří Vám, kteří jste koledníkům otevřeli dveře svých domovů, přijali je s vlídností 
a laskavostí a fi nančně přispěli do jejich pokladniček. Naplňuje nás radostí, že cit pro bližní a jejich 
potřeby je stále živý.

Ještě jednou Vám děkujeme a přejeme vše dobré v roce 2012.
Ing. Anna Šikulová, ředitelka Charity Studénka

Zprávy ze školy

Vážení přátelé,
dovolte, abych využil příležitosti a krátce zhodnotil uplynulé měsíce školního roku v ZŠ Stará 

Ves n. O. především pro ty, kteří nejsou pravidelnými návštěvníky webových stránek naší školy: 
www.zs-staravesno.cz .

Vánoce, vánoční jarmark a adventní koncerty jsou hlubokou minulostí. Stejně tak se mi zdá dale-
ko pololetní vysvědčení. Zde prosím velmi stručně některá čísla. V současné době máme 226 žáků 
v 11 třídách. Z toho 107 na I. stupni a 119 na II. stupni. Do dvou oddělení školní družiny dochází 
53 dětí.

V mateřské škole máme zapsáno do 3 oddělení 76 dětí. Ve školní jídelně se stravovalo 313 žáků, 
dětí a zaměstnanců školy a 130 cizích strávníků. To jsou 443 obědy každý den mimo dopolední 
a odpolední svačinky.
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Pracovaly kroužky – školní časopis, chovatelský, keramický, informatiky, tři národopisné, ve spo-
lupráci se ZUŠ nepovinný předmět sborový zpěv a dva pěvecké kroužky. V mateřince výtvarný, 
2 pohybové a kroužek angličtiny. Nepovinný předmět náboženství navštěvovaly 2 skupiny starších 
a mladších dětí a v mateřince skupina dětí v kroužku Vagónek. Součástí naší školy je i několik od-
dělení Základní umělecké školy v Brušperku.

Prospěch: Celá škola dosáhla průměrného prospěchu 1,48, vyznamenání bylo uděleno 157 (tj. 
69,5 % z celkového počtu žáků!), z toho samé jedničky si odneslo 61 žáků, prospělo 67, neprospěli 
2 žáci.

Chování: 18 napomenutí třídního učitele, 13 důtek třídního učitele, 6 důtek ředitele školy a dva 
2. stupně z chování. Příčiny jsou různé od zapomínání a nepořádnost až po záškoláctví a hrubé 
porušování školního řádu. A těm, kteří na čtvrtletní varování nezareagovali, se tresty nastřádaly. 

Tato další čísla, věřte, jsou právě tím, co nám všem společně, učitelům, žákům a Vám rodičům 
přináší potěšení. S radostí jsme udělili 77 pochval třídního učitele a 18 pochval ředitele školy. Za 
účast a umístění v soutěžích a olympiádách, za reprezentaci školy, za vynikající studijní výsledky 
a práci pro třídu a školu. A opět i zde si ti šikovní střádali až na tu nejvyšší, pochvalu ředitele školy.

Prvního února přišlo a bylo zapsáno do budoucího I. ročníku ZŠ 26 dětí.
Připravujeme se na celonárodní testování žáků 5. a 9. ročníků. Letošní devítku opět po letech 

čekají povinné přijímací zkoušky do maturitních oborů. Tuto třídu vůbec máme rádi pro její akti-
vity a samostatnost v přípravě tradičních školních akcí. Řada z nich nepodcenila ani přípravu na 
samotné přijímací zkoušky a přihlásila se do přípravných kurzů na středních školách v Ostravě, 
kam od února jednou nebo dvakrát týdně odpoledne dojíždí.

A už proběhla a běží celá řada aktivit na úrovni školních a obvodních nebo okresních kol: Olym-
piáda z českého jazyka, Matematický klokan s krásnými výsledky, Dějepisná olympiáda, Biologická 
olympiáda, Olympiáda z anglického jazyka, Pythagoriáda, Velká cena ZOO, recitace, pěvecké sou-
těže - Loutnička, Karaoke a naše školní „Superstar“ s názvem Xixa má talent. Dále pak návštěva 
Úřadu práce k volbě povolání žáků 8. ročníků, účast ve výtvarných soutěžích. Proběhnul plavecký 
výcvik, lyžařský výcvik a s jarem se rozbíhá řada sportovních akcí jako miniházená, fl orbal, halová 
kopaná a další, které vyvrcholí v červnu tradičním Pohárem Povodí Ondřejnice v Brušperku. Když 
nevynecháme návštěvy divadel a kin jak v základní, tak v mateřské škole, zbývá už jen maličkost 
- splnit a naplnit náš školní vzdělávací program „Škola pro všechny“, což jsou, jednoduše řečeno, 
naše učební osnovy. V době, kdy tento text čtete, je za námi i skvělý velikonoční jarmark, několik 
etap školení učitelů v odborných předmětech a v přípravě na praktické užití nových technologií 
jako jsou interaktivní tabule, audiovizuální technika, nové programy pro PC a další, jako výtvarné 
techniky, práce s hendikepovanými žáky a jiné. Tak, co tomu říkáte? Dobrá dávka, že? A to už jsem 
lehce pominul přípravu na rekonstrukci staré školní budovy a rozšíření MŠ o další oddělení. Před 
námi je zápis do mateřské školy 12. a 13 dubna a od 21. dubna budeme držet palce našim „miláč-
kům“ z devítky, ať jim vyjdou přijímací zkoušky.

Zbývá už jen přání.  Krásné a pohodové Velikonoce Vám přeje Mgr. Pavel Plečka, ředitel školy.
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Z činnosti dobrovolných hasičů Stará Ves

Rok 2012 je již v plném proudu, tak si pojďme připomenout, co se letos ve staroveském hasič-
ském sboru již odehrálo a co pro nás hasiči teprve připravují. Hned začátek roku začal velkými 
změnami ve vedení sboru. Po mnoha dlouhých a úspěšných letech v čele staroveských hasičů se 
rozhodl Jaroslav Londin přenechat štafetu dalšímu. Valná hromada zvolila novým starostou sboru 
Václava Tylečka. Současně došlo k částečnému „omlazení“ výboru SDH. V únoru se uskutečnil 
tradiční hasičský ples. Všichni, kdo se plesu zúčastnili, opět nelitovali a  užili si skvělou zábavu 
v místní hasičárně při tanci a poslechu legendární kapely Dobráci. 

No a nyní se již podívejme do budoucna. V předvečer 1. máje se bude u hasičské zbrojnice stavět 
máj a pro návštěvníky budou připraveny věci s tím tradičně spojené. Srdečně je zván každý, kdo 
chce strávit večer při příjemném posezení s dobrým jídlem a občerstvením, zakončeném třebas 
polibkem pod rozkvetlou halůzkou. Dne 4. července večer proběhne na prostranství u zámeckého 
parku noční soutěž Staroveský kotel a my pevně věříme, že letos bude počasí na soutěžící i diváky 
příznivější, než tomu bylo loni. O měsíc později – 11. srpna - se bude na hasičském cvičišti nad 
halou TJ konat denní hasičská soutěž O pohár obce Stará Ves n. O., i letos zařazená jako 11. kolo 
Moravskoslezské ligy. Nechme se překvapit, zda soutěžní týmy předvedou divákům podobně skvě-
lou podívanou jako loni, kdy všichni přítomní byli svědky snad toho nejkrásnějšího a nejdramatič-
tějšího hasičského fi nále završeného vítězstvím žen ze Staré Vsi a mužů z Košatky. 

Na viděnou, jak všichni pevně věříme, jen u příjemných a radostných události se těší staroveští 
hasiči. 

Mgr. Kamil Hutěčka 

Zpráva o činnosti SDH Košatka za rok 2011

Činnost SDH v minulém roce jsme zahájili valnou hromadou. Po konání valné hromady jsme se 
s novým výkonným výborem sešli a defi novali cíle do konce roku 2011. 

Jak jste si určitě všichni všimli, koncem roku 2010 nám v místech, kde jsme vždy pořádali hasič-
ské závody, vyrostlo nové multifunkční sportovní hřiště a my byli nuceni vyřešit otázku, kde a za 
jakých podmínek budeme konat hasičské závody. Samozřejmě jiné prostory než areál v prostoru 
restaurace Odra nepřipadal v úvahu, tudíž bylo nutné vybudovat novou běžeckou trať. Již koncem 
roku 2010 či na začátku roku 2011 jsme připravili návrh, jak bychom si novou trať představovali, 
a jednalo se o návrh, jaký se nakonec i realizoval. 

Dne 15. 5. 2011 jsme uspořádali první ročník fotbalového turnaje hasičských družstev. Turnaj se 
hrál na novém multifunkčním hřišti v Košatce a zúčastnilo se ho 6 družstev, a to družstva Brušper-
ka, Marklovic, dvě družstva Staré Vsi, družstvo Košatky a jedno družstvo, které bylo složeno z hrá-
čů Košatky a Proskovic. Hrálo se o upomínkové poháry a věcné ceny. V den konání neboli přesně 
řečeno půl hodinky před začátkem turnaje začalo hustě pršet, i přesto se všechna družstva shodla 
na tom, že turnaj odehrají. Pršelo celý den, všichni byli zmrzlí a promočení ale naštěstí celý turnaj 
dopadl dobře. Vyhrálo družstvo Marklovic, na druhém místě se umístilo družstvo Brušperka a na 
pěkném třetím místě domácí družstvo SDH Košatka. I přes velmi nepříznivé počasí si myslíme, že 
byl turnaj úspěšný. Samozřejmě bychom na tento turnaj chtěli navázat i v tomto roce. 

Dne 9. 7. 2011 jsme uspořádali denní pohárovou soutěž. Tradičně se jednalo o kolo Moravsko-
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slezské ligy v požárním útoku. Soutěže se zúčastnilo 45 družstev. Vyhrála družstva mužů a žen 
z Oprechtic. Ihned po soutěží jsme od ostatních družstev slyšeli samé pozitivní ohlasy na naši sou-
těž a hlavně na novou trať. To se nakonec projevilo i na každoročním vyhlašování výsledků MSL 
v PÚ, kde se hlasuje i o nejlepší kolo MSL uplynulého ročníku, a SDH Košatka v tomto hlasování 
obsadila vynikající druhé místo.

Dále jsme chtěli uspořádat noční hasičskou soutěž, kterou jsme nemohli zrealizovat, neboť od 
půlky srpna se začal znovu upravovat travnatý povrch před restaurací Odra a organizovat soutěž, 
na které by diváci museli chodit po blátě, jsme nechtěli. 

Dále bylo nutné provést opravy hasičské zbrojnice. Na jaře byla opravena střecha zbrojnice, přes 
kterou nám tekla voda už pár let. Poté jsme se vrhli na opravy menšího charakteru, jako např. vý-
měnu prasklého radiátoru a podobné drobné práce. Poté již začala hasičská sezona (samé tréninky 
a soutěže) a práce pokračovaly až na podzim a v zimě. V tomto období jsme museli opravit strop 
této místnosti, neboť omítka byla ve značné části opadaná vlivem prosakující vody přes střechu. 
Oprava stropu se nám zdárně podařila a mezi vánočními svátky jsme stihli vymalovat.

Dalším cílem nebo spíše přáním bylo věnovat se více mládeži neboli založit družstvo mladých 
hasičů v Košatce. Zájem místních dětí tady byl, a tak v průběhu roku se vytvořilo družstvo mladých 
hasičů, které celé prázdniny trénovalo pod vedením Vlastimila Klimka a Daniela Venclíka, kteří se 
jim věnují nejvíce, za což oběma patří veliký dík. 

Toto družstvo se však nezúčastnilo zatím žádné soutěže. 
A nyní krátce k výsledkům sportovních družstev. 
Jak již v minulých letech, i v roce 2011 se různých soutěží v blízkém i vzdálenějším okolí zúčast-

ňovala dvě družstva mužů SDH Košatky. Tým „A“ neboli ti starší a zkušenější navíc byl součásti 
MSL v PÚ, v které nakonec obsadil slušné 8. místo z celkového počtu 27 družstev. Celkově se toto 
družstvo zúčastnilo cca 40 soutěží, z největších úspěchů je třeba vyzvednout první místo hned na 
úvod sezony na noční soutěži v Kozlovicích, dále vítězství v Plesné, vyhrané druhé kolo v Proskovi-
cích a doma v Košatce a ve Staré Vsi, kde jsme předvedli dosud nejlepší požární útok v historií SDH 
Košatky a výsledný čas se zastavil na hodnotě 13,7 s. To družstvu „B“ se už tak sezona nepodařila. 
Zúčastnilo se okolo 20 soutěží. 

Jak již zde zaznělo, v tomto roce se sportovní řady rozrostou o další družstvo, a to družstvo žáků. 
Je jen třeba podotknout, že již nyní netrpělivě čekáme, jak si naší mladí povedou a uspějí v porov-
nání s konkurencí.  Za SDH Košatka Kateřina Chvostková

Ze života Klubu důchodců

Na jednom z prvních společných setkání v letošním roce se členové Klubu důchodců ve Staré Vsi 
sešli proto, aby si připomněli a také zhodnotili svou činnost v loňském roce. V roce 2011 vstoupil 
klub do druhého desetiletí svého trvání. Je potěšující, že vykazuje stabilní členskou základnu. Ke 
konci roku bylo v klubu zapsáno 111 osob. Většina současných členů setrvala v jeho řadách již od 
doby založení. Znamená to zřejmě, že činnost klubu je zajímavá a pestrá, že se všichni těší na každé 
společné setkání nebo zábavu. To je nakonec vidět i na účasti na všech akcích. Pravidelná posezení 
navštívilo v průměru 65 osob a na každé z tanečních zábav, kterých jsme v průběhu roku připravili 
pět, se pobavilo až 80 našich členů. Z toho je vidět, že i my starší se rádi bavíme a veselíme. Další 
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pěknou akcí, kterou jsme připravili společně s obecním úřadem, byla oslava Dne matek. Při této 
příležitosti ani nestačila společenská místnost. Oslavy se zúčastnily nejenom členky klubu, ale za-
vítaly mezi nás i některé z pozvaných staroveských žen starších 80 let. Pásmo písniček a básniček, 
které si připravily děti z mateřské a základní školy, bylo milým vyplněním tohoto odpoledne.

Velmi oblíbené jsou mezi našimi členy zájezdy. V loňském roce jsme vycestovali do Polska. Na-
vštívili jsme město Žywiec a jeho známý pivovar. Nezapomněli jsme ani na kulturu. Mimo pravi-
delných návštěv ostravských divadel jsme navštívili v Domě umění v Ostravě výstavu pořádanou 
u příležitosti 150 let od narození našeho nejuznávanějšího umělce Alfonse Muchy. Na výstavišti 
Černá louka jsme si prohlédli svět miniatur významných světových staveb a navštívili jsme výstavu 
legendárních indiánských kmenů. V  loňském roce nechyběly ani vycházky do okolí, přednáška 
pořádaná společně se zahrádkáři, návštěva bowlingu i tradiční škvaření vaječiny. Netradiční bylo 
naopak naše posezení v měsíci září. Přijali jsme pozvání otce Kamila a využili pohostinství zdejší 
fary. Nesmím opomenout ani naše jubilanty. Každý obdržel kytičku s přáním pevného zdraví.

Celou pestrou a bohatou činnost klubu, všechna společná posezení a zábavy připravuje výbor 
klubu za vydatné pomoci ostatních členů. Bez jejich pomoci a  obětavé práce, jakož i  bez velké 
podpory ze strany vedení obce, by se klubu nedařilo tak, jak se mu daří. Za to patří všem velké 
poděkování. Irena Polášková

Starovjáček slaví 1. narozeniny!

Milé maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, ale hlavně naši malí Starovjáčci, je tomu už rok, co 
bylo slavnostně otevřeno naše rodinné centrum Starovjáček. A proto přichází chvíle trošku zavzpo-
mínat, zrekapitulovat, ale také zhodnotit. 

Naše akce
RC Starovjáček zorganizovalo v minulém roce 10 vlastních akcí. A které to byly?
21. 3.  Slavnostní otevření rodinného centra Starovjáček
21. 4.  Velikonoční tvoření ve Starovjáčku
12. 5.  Látkové plenky v moderním světě – přednáška a předváděcí akce
  2. 6.  Den dětí
11. 6.  účast na Obecních slavnostech ve Staré Vsi nad Ondřejnicí – vystoupení rodičů s dětmi
13. 7.  Výlet k hasičům – návštěva hasičské záchranné stanice v Ostravě
  1. 10.  Burza zimního a podzimního oblečení
20. 10.  Drakiáda aneb Tátové jdou na draka
24. 10.  Přednáška v RC Starovjáček na téma Homeopatie
  8. 12.  Vánoční tvoření 

Rodinné centrum je otevřeno pro rodiče s dětmi po celý rok třikrát týdně, a to:
pondělí   9 – 11 hod.
čtvrtek    9 – 11 hod. 
čtvrtek  16 – 18 hod.
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Starovjáček a granty

Šikovným maminkám se povedlo získat dva granty. Prvním byl grant od Nadace OKD ve výši 30 
000 Kč, za které byly nakoupeny hudební nástroje a výtvarné potřeby pro organizovaný program 
v RC a také cvičební pomůcky pro cvičení rodičů s dětmi, které probíhá každé pondělí od 10:00 
a čtvrtek od 16:00 v tělocvičně mateřské školky. 

Druhý projekt s názvem „Mami, tati, babi, dědo, pojďte si se mnou hrát!“ jsme získali od Na-
dačního fondu Evraz. Výše tohoto grantu je 25 000 Kč. V rámci tohoto projektu proběhne 6 akcí, 
které se konají vždy jednou za měsíc. V lednu to byla výuka country tanců, v únoru Maškarní rej 
a v měsíci březnu Vítání jara. V dalších měsících nás ještě čeká: Velikonoční dílny, Den pro rodinu 
a Den dětí. 

Cvičení rodičů s dětmi

Jak jsem již zmínila, dvakrát týdně probíhá v tělocvičně MŠ cvičení rodičů s dětmi. V pondělí 
vždy od 10 hodin je cvičení věnováno spíše menším dětem, tedy od 0 do 3 let. Maminky se s dětmi 
nejdříve rozcvičí, zahřejí - to vše hravou formou. Naučí se nové říkanky, zahrají si hry. Máme také 
k dispozici barevný padák, který je u dětí velmi oblíbený. V závěru většinou postavíme překážko-
vou dráhu, na které se děti rády vydovádí. Ve čtvrtek je cvičení od 16 hodin a to pro starší děti od 
3 let. Tyto děti už cvičí s náčiním, učí se také základy country tanců. 

Služební maminky

V průběhu roku některé naše služební ma-
minky nastoupily do práce, a tak muselo dojít k 
obměně. Velice rády se k nám přidaly mamin-
ky nové, které s  velikým nadšením a  zaujetím 
plní nejrůznější funkce a úkoly, vymýšlejí nové 
aktivity pro naše malé občánky. A kdo se tedy 
aktivně podílí na chodu našeho rodinného cent-
ra? Adéla Adamusová, Hana Šíchová, Stanislava 
Tylečková, Kamila Pavelková, Lucie Buchtová, 
Monika Štegnerová, Darja Hamalová, Naďa Ja-
nošcová, Milada Hutěčková, Denisa Sopuchová, 
Dana Ševčíková, Renáta Paličková, Lucie Selco-
vá, Irena Kupková a  Hana Pavlisková. Mamin-
kám moc děkuji za jejich ochotu a čas věnovaný 
nejen svým dětem. 

A co říct závěrem? Ať se nám stále daří, ať nás 
ve Starovjáčku a celé Staré Vsi jen přibývá. 

Za RC Starovjáček Mgr. Adéla Adamusová
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Velikonoční svátky 2012

Kolik důležitých a slavných události se stalo od počátků trvání lidstva. A kolik se jich děje i dnes … 
Jdou kolem nás a většinou se nás vůbec netýkají … Když však Kristus vstal z mrtvých, týkalo se to 
každého z nás osobně – i když jsme ještě nebyli na světě.

Tato událost promlouvá naléhavě ke každému z nás. Vždyť Kristus svou smrtí 
sňal náš hřích, smířil nás s Bohem – nebeským Otcem a tak nám otevřel cestu 
k novému životu! Radujme se, že života smrtí nekončí! I když je tělesná smrt 
pro nás bolestná, je to jen brána do věčnosti. Ve víře v Krista máme naději, 
že i když umřeme, budeme žít. Bůh je věrný a to co slíbil, také učiní. 

Ježíš řekl:
„Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – A hle, živ jsem na věky věků. 
Mám klíče od smrti i hrobu.“ (Bible, kniha zjevení 1,17-18)
Svátost smíření – rozhovor s knězem v kostele sv. Jana Křtitele 
V sobotu 31. 3. 2012 
16.30 hod – kající bohoslužba (příprava ke svátostí smíření)
17.00 - 18.00 hod. svátost smíření – možnost setkání s cizím zpovědníkem

Bohoslužby o Velikonocích:
Květná neděle 1. 4.:
10.30 hod. průvod od kříže u fary (svěcení ratolestí) + bohoslužba + pašije v kostele
Odpoledne: Křížová cesta přes vesnicí 15.30 hod. u fary
Zelený čtvrtek - 5. 4.:
Mše svatá - Večeře Páně: v 18.00 hodin s umýváním nohou 12 učedníkům + tichá adorace 
Velký pátek - 6. 4.: den půstu, zřeknutí se ve prospěch Boha či bližního 
Křížová cesta - 17.30 hodin
Velkopáteční obřady - 18.00 hodin, pašije, přímluvy, uctívání kříže, 
Bílá sobota - 7. 4.:
Ranní chvály + četba Písma svatého v kostele v 8.00 hod.
Bdění u Božího hrobu od 8.30 do 16.00 hodin
Vigilie Kristova vzkříšení – 20.00 hodin (přineste si s sebou svíce). Slavnost začíná venku u kostela, 
má tyto části: 1) slavnost světla; 2) čtení Božího slova; 3) obnova křestního slibu; 4) mše svatá
Slavnost Zmrtvýchvstání - 8. 4.:
Slavnostní bohoslužba - 10.30 hodin + žehnání velikonočních pokrmů (přineste beránky, veliko-
noční pokrmy, vejce apod.). Při mši svaté bude zpívat místní chrámový sbor.
Slavnostní Nešpory + svátostné Požehnání – 18.00 hodin
Velikonoční pondělí - 9. 4.: 
Mše svatá – 8.00 hodin
Přeji vám požehnané Velikonoce, radost z přítomného okamžiku každého dne. Zároveň děkuji za 
dobrý život v obci, za vytváření kulturně-náboženského života. Nezapomeňme - co zasejeme dnes, 
vyroste v dalších desetiletích. 
 Odvahu ke konání dobra přeje a vyprošuje o. Kamil – farář obce. 

u smrtíí  
estu
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Rozhraní v Černém lese 

Když starobělští a proskovičtí velocipedisté, lyžaři a hokejisté  dokončili 20.  března 2011 výměnu 
lávky přes „Mlynsku struhu“ těsně před jejím soutokem s Odrou a když starostové Marie Matějová 
a Josef Holáň přibili dvěma  zlatými  hřeby poslední fošnu,  tak mezi všemi zavládla veliká spokoje-
nost. Dílo se podařilo, můstek dostal jméno DALIBOR a výborně slouží rybářům, turistům i všem 
milovníkům Poodří.  Ale taky vyvolal sympatickou otázku: Co uděláme příště? 

V blízkosti můstku i soutoku je místo dotyku katastrů Staré Bělé, Proskovic a Polanky. Padl návrh 
na zhotovení rozhraní. Takové místo lze rovněž nazvat trojmezím.  Nějaké označení tohoto bodu 
tam údajně bylo i dávno – před více než sto roky. Nápad na jeho „retro“ byl přijat. Podpoří místní 
povědomí, sloup bude informovat a těšit.  

Nejprve byl zhotoven model, který shodou okolností taky viděl starosta Krmelína pan Václav 
Zezulka. Panu starostovi se  nápad  velice líbil a  ihned začal organizovat zhotovení podobného 
rozhraní Krmelín-Stará Bělá-Stará Ves n. O.  Místo dotyku těchto katastrů se nachází na levém bře-
hu Jarkovského potoka u cesty z Proskovic do Krmelína.  Všechno bylo rychle projednáno a taky 
zajištěno dubové dřevo – kmeny a fošny. 

Dalibor Šplíchal ze Staré Bělé, Kamil Kopřiva ze Staré Vsi n. O. a Karel Sýkora z Proskovic  za-
čali vyřezávat jmenovky a znaky. Ivo Pchálek ze Staré Bělé nařezal hranoly a další „dřevaři“ tesali, 
hoblovali, frézovali, měřili a radili jak zhotovit, postavit  a sestavit ze sedmi prvků celek – rozhraní.

Nejdříve byl postaven čtyřmetrový ohraněný dubový sloup. Podíleli se na tom i  starostové Vác-
lav Zezulka, Josef  Holáň a Dalibor Dvořák  a další skvělí pomocníci.  Parta Drahomíra Lyčky za-
jistila techniku a vykonala hrubou práci.  V úterý 6. prosince 2011  bylo celé dílo zkompletováno 
a ošetřeno. 

Věřme, že rozhraní v Černém lese u Krmelína a později taky na pravém  břehu Odry u „Mlynske 
struhy“ budou na svých místech dlouho. Že s kapličkami, kříži, pomníky, balvany, stromy nebo 
s můstky, s obecními slavnostmi, poutěmi, festivaly, s kulturou, se spolky i sportem a  s dalšími 
zajímavostmi  budou spojovat občany, obce i cizince s naší milovanou domovinou. 

Karel Sýkora 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

Vážená redakce, zasíláme Vám tabulky s předběžnými výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2011 
za Vaší obec. 

Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množ-
ství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Předkládané údaje jsou součástí 
prvních, předběžných výsledků zpracování, a to podle místa trvalého bydliště sčítaných osob. Úda-
je jsou tak srovnatelné s předchozími sčítáními (2001 a 1991) a výsledky těchto sčítání byly přepo-
čteny na územní strukturu krajů, okresů, správních obvodů i obcí platnou k 1. 1. 2011. 

Předběžné výsledky jsou v  plném rozsahu z  různých pohledů zveřejněny i  na internetových 
stránkách ČSÚ www.czso.cz. Defi nitivní výsledky SLDB budou dle stávající harmonogramu zpra-
cování k dispozici do konce roku 2012. 
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Věříme, že najdete způsob, jak své čtenáře seznámit s těmito zajímavými údaji, na jejichž zpraco-
vání se i sami vyplněním sčítacích formulářů podíleli.

 26. 3. 2011 [1]  1. 3. 2001  3. 3. 1991
 Obyvatelstvo celkem 2 631 2 448 2 380

 26. 3. 2011 [1]  1. 3. 2001  3. 3. 1991
 Obyvatelstvo celkem 2 631 2 448 2 380

 z celku cizinci 9 7  .
 Narození v obci trvalého bydliště 1 322 1 444 1 473

 v tom ve věku

 0 - 14 let
 celkem 383 423 477

 muži 197 208 247
 ženy 186 215 230

 15 - 64 let
 celkem 1 849 1 682 1 598

 muži 920 843 794
 ženy 929 839 804

65 a více let včetně 
nezjištěno

 celkem 399 343 305
 muži 179 140 125
 ženy 220 203 180

 v tom pohlaví  muži 1 296 1 191 1 166
 ženy 1 335 1 257 1 214

 v tom druh pobytu  trvalý 2 630 2 442 2 380
 dlouhodobý 1 6  .

S pozdravem a přáním hezkého dne pracovníci oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ 
v Ostravě.  

Ing. Taťana Glozygová, oddělení informačních služeb
Krajská správa ČSÚ v OstravěRepinova 17, 702 03 Ostrava

© Český statistický úřad, Veřejná databáze

Vydává Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v nákladu 850 kusů. Uzávěrka dalšího čísla je 10. června 2012. 
Registrováno u MK ČR E 12347. 

Tisk: H-computers, Ostravská 83/39, Hlučín 748 01, tel: 777 139 848, e-mail: hcomp@seznam.cz. 
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Náš loňský rok…

Konec roku přináší člověku jakousi potřebu zamyslet se a zhodnotit to, co se 
pomalu uzavírá. Ocenit se za úspěchy, přivřít oči nad problémy, ke kterým 
nepřistoupil zrovna nejlépe. Současně přichází odhodlání prožít ten násle-

dující rok o něco lépe, spokojeněji. Zařekne se, že v tom roce příštím bude více (či naopak méně) 
pracovat, více se věnovat rodině, více svému zdraví. Každý má cíle jiné. A je na každém, jak se k 
jejich plnění postaví. Také my jsme se sešli v posledních prosincových dnech, abychom se rozloučili 
s odcházejícím rokem 2011, zavzpomínali a společně zhodnotili, jaký že byl. Byl zajímavý a určitě 
ne nudný. Byl o lidech a především pro lidi. 

První, dnes již tradiční akcí byly březnové oslavy MDŽ, které nejsou jen svátkem 
žen, a pro mnohé nudnou společenskou událostí, ale příjemně stráveným odpole-
dnem. I tentokrát nás navštívily děti z mateřské a základní školy se svým vystoupením. Také tento-
krát se naši mladí moc a moc líbili a nikdo nešetřil potleskem.

V měsíci dubnu se naši členové a příznivci zúčastnili vratimovského odborného semináře, kde se 
svými referáty vystoupili přední politologové a ekonomičtí odborníci, jako například prof. Keller, 
prof. Krejčí, Doc. Ing. Čuba CSc., MUDr. David CSc. a další. Tento seminář je dlouhodobě sledo-
ván a hodnocen nejen širokou veřejností, ale i odbornou z řad zastupitelů MS kraje a ostatních 
regionů České a Slovenské republiky.

Ke květnovým dnům už neodmyslitelně patří každoroční setkání spoluobčanů u pomníku pad-
lých u příležitosti oslav 1. máje. Zde také věnujeme tichou vzpomínku a kytičku našim občanům 
padlým při osvobozování obce a zemřelým v koncentračních táborech. 8. května se jako každo-
ročně naši členové zúčastnili vyšlapu na Ondřejník – Solárku. Na místo připomínající partyzánské 
boje v Beskydech a okolí. 

Také srpen, byť měsíc dovolených, byl svědkem každoroční významné akce. Ve Frýdlantu nad 
Ostravicí se společně sešli obyvatelé Žiliny, Čadce, Turzovky… a společně s občany České republiky 
si připomněli výročí SNP v rámci Slavnosti 

eskoslovenské vzájemnosti. Před početným publikem vystoupily taneční a  pěvecké soubory, 
smích rozdával nezapomenutelný „sporťák“ Karol Polák a mladším generacím se připomenul zpě-
vák Dušan Grúň.

Nesmíme samozřejmě zapomenout na naše přátele z Krmelína a Brušperku, kteří nás v průběhu 
roku podporovali svou účastí a sami pořádali neméně zajímavé akce a setkání, jichž jsme byli hosty.

Tak takový byl ve zkratce náš minulý rok. Na závěr je třeba připomenout, že většina akcí není 
pouze stranickou záležitostí, ale převažuje společenský charakter. Proto patří upřímné poděkování 
Vám všem, kteří jste naše akce navštívili. 

Výbor KSČM ve Staré Vsi n. O.

Výroční zpráva LSPT Ondřejnica za rok 2011

Máme za sebou opět rok činorodý, potěšující a velmi uspokojivý. V kolektivu působilo 136 lidi-
ček, kteří mají zájem o folklór, rádi tancují, zpívají a tím šíří slávu naší obce a dokazují, 

že odkaz našich předků stále žije a přináší radost a má stálé místo v současném uspěchaném, 
přetechnizovaném světě.
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Důkazem toho je zájem dětí, které pracují pod vedením obětavých vedoucích ve třech věkových 
skupinách Malé Ondřejnice.

Ty nejmenší (3 – 9 let) má na starosti Mgr. Jana Paličková s vydatnou pomocí Daniely Hofírkové, 
Kristýny Kučové, Markéty Šindelové, Terezy Trunkátové a Jana Urbance.

Na zkouškách si hrály, ale také trénovaly jednoduché taneční kroky, prováděly rytmická cvičení 
a osvojovaly si dětské lašské písničky. To vše využily na vystoupeních v rámci obce při vynášení 
Mařeny, na Obecní slavnosti, na Podzimní slavnosti a tradiční Mikulášské besídce. Začínají, všemu 
se teprve učí, my jsme rádi, že je máme, a držíme jim palce.

Zkušenější, střední skupinu dětí (6 – 10 let) vedou Ivona Francová a Adéla Sýkorová. 
Od podzimu jim pomáhá Iva Adamusová. Jejich záběr je poněkud širší a podívaly se i
za hranice Staré Vsi – potěšily diváky na Velikonočním jarmarku na frýdeckém zámku.
Za zmínku stojí také úspěch Báry Hranické, která postoupila do regionálního kola Zpěváček 

a zúčastnila se i dalšího kola v nesoutěžní kategorii dětí do 10 let.
Vedoucí nejstarší dětské skupiny Mgr. Pavla Hranická. S asistencí Sylvy Paličkové a Barči 
Vaňkové připravily dvě nová pásma a úspěšně reprezentovaly na přehlídce dětských folklórních 

souborů v Ostravě, na festivalu „Lidový rok“ ve Velké Bystřici. Jsou to už opravdu zdatní taneč-
níci – na své konto si mohou za uplynulý rok připsat celkem 11 vystoupení. Významnou událostí 
a chvályhodným počinem vedoucí Pavly Hranické je také účast dvou tanečních párů na projek-
tu Mezinárodní taneční dílny. Po čtyři roky navštěvovali tito naši tanečníci prázdninové pobyty 
za účelem obeznámit se a naučit se tancům vybraných regionů naší vlasti. Vyvrcholením bylo spo-
lečné vystoupení na festivalu „Písní a tancem“ v Luhačovicích a na staroveské Podzimní slavnosti, 
kde se sjeli všichni malí účastníci projektu včetně lektorů a předvedli nám nezapomenutelný pro-
gram.

S dospělými tanečníky Ondřejnice pracovali Mgr. Adéla Adamusová a Bc. Jiří Adamus. Zamě-
řovali se na zdokonalování tanečního a pěveckého projevu, na obohacování repertoáru souboru, 
na zlepšování vztahů a na celkovou kultivaci svých svěřenců. Odváděli velmi kvalitní práci – svědčí 
o  tom zájem o vystupování souboru. Absolvovali 21 vystoupení v  tuzemsku a  jeden zahraniční 
zájezd na festival do Estonska. Krásným zážitkem bylo účinkování v Praze v Kinského zahradách, 
na Sochových slavnostech ve Lhotce pod Ondřejníkem, na „Lidovém roku“ ve Velké Bystřici, na 
festivalu „Souznění“, kdy si společně zazpívali koledy s Ivou Bittovou.

Pozdní sběr Ondřejnice (vedoucí Mgr. Yvona Voráčová) je skupina nejzkušenějších tanečníků 
a zpěváků. Úzce spolupracuje s mladší dospělou složkou Ondřejnice, ale občas si dopřeje i samo-
statné akce. Důležité je pro ně zdraví, scházení se nejen k tanci, ale třeba jen tak … Snad o nich více 
vypoví slova písně, kterou rádi zařazují do svých vystoupení:

„Do sběru stareho něpatřime, s chuti a radi se zatančime. 
Taněc všeci radi mame, při nim roky něsčitame.
Vypijem, poskačem, zajuchame!“
Myslím, že to je krásné dovršení taneční kariéry a že by bylo hezké, kdyby k němu směřovali 

všichni členové Ondřejnice.
Na vystoupeních jednotlivé složky doprovázejí střídavě muziky CM Ondřejnica, CM Fojt a CM 

Tragač.
Činnost celého velkého kolektivu Ondřejnice zastřešuje Pavla Hranická jako organizační ve-

doucí a Yvona Voráčová jako vedoucí umělecká. S pozdravem Yvona Voráčová



Staroveský zpravodaj

19

Maškarní ples v mateřské škole

Ples TJ

Šmoulí karneval

Maškarní ples v Košatce

Břišní tanečnice na plese TJ
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Pochování basy v Klubu důchodců

Účastnice novoročního výšlapu Tři králové z mateřské školy

Národní házená  - úspěšné družstvo starších žaček



Staroveský zpravodaj

21

Setkání členů komisí

ATK Maki a Kači

Skácený 170 let starý dub v zámeckém parku

Vynášení Mařeny 
– Malá Ondřejnica
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KONDOR INFORMUJE

POZOR - změny termínů 2. a 3. zájezdu!

1. zájezd – 21. dubna (sobota) – Beskid Maly (Polsko)
2. zájezd – 12. -13. května (sobota + neděle) –  National park Th ayatal (Rakousko) + Národní park 

Podyjí (ČR)
3. zájezd – 1. -3. června (pátek - neděle) – Národný park Veľká Fatra (Slovensko)
4. zájezd – 6. července (pátek) – Jeseníky (ČR)
5. zájezd – 25. srpna (sobota) - Malá Fatra (Slovensko)
6. zájezd – 15. -16. září (sobota + neděle) –  Babiogorski park narodowy (Polsko) + Západné Tatry 

– Roháče (Slovensko)

Termíny turnusů tábora:
I. turnus  30. 6. – 14. 7. 2012
II. turnus 14. 7. – 29. 7. 2012
III. turnus   3. 8. – 18. 8. 2012
Oznámení o ukončení činnosti dětských oddílů Strážci a Dráčci. Tímto zároveň srdečně děku-
jeme paní Poláškové za vedení těchto oddílů. 
www.kondorsv.com

SPORT

Dění v TJ Stará Ves

Již tradičně přivítali nový rok naši sportovci Novoroční jízdou cyklistů na Huk-
valdy a turisté pochodem Starou Vsí a okolím. Počasí i unavené tělo po Silvestru 
všem přálo a všichni jsme se setkali na Sokolce na novoroční zelňačce.

TJ zachovala i nadále zimní kulturní tradice a 20. ledna uspořádala Sportovní 
večírek, 21.1. Šmoulí maškarní ples s Hopsalínem pro děti a fl orbalový oddíl 
VOSY 11. 2. tradiční Florbalový ples. Na akcích vystoupily taneční kroužky TJ.

Po všechny ostatní víkendy probíhaly v hale zimní halové turnaje mládež-
nických družstev severomoravské oblasti v národní házené, turnaje Českého poháru mužů a žen 
a fi nále ČR ZHP starších žáků. Ve všech kategoriích startovali naši sportovci. Týmy mladších žaček, 
starších žaček, dorostenek a starších žáků se probojovaly do celorepublikových fi nále. Mladší žačky 
a starší žáci vybojovali 4. místo, dorostenky skončily 5., o víkendu 23.-25. 3. proběhl v Litvínově 
závěrečný turnaj starších žaček s umístěním na 4. příčce.

Florbalový oddíl VOSY a tým futsalu hrály pravidelné soutěže moravskoslezského přeboru.
Nově proběhl v hale turnaj v nohejbalu.
Oddíl národní házené zorganizoval Večer pro házenou. Na večírku, na kterém se sešli mladí 

sportovci, rodiče, sponzoři a  přátelé národní házené, byli vyhlášení nejlepší házenkáři mládež-
nických kategorií za loňský rok. Finanční výtěžek večera byl věnován na úhradu nákladů našich 
mládežnických družstev na mistrovství a poháry ČR.
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Amatérský taneční klub MAKI a KAČI uspořádal taneční a zábavný večer Vítání jara, na kterém 
vystoupila děvčata a kluci z tanečního kroužku před asi 100 diváky.

Po celou zimu probíhaly ostatní sportovní aktivity pro členy TJ i  pro všechny lidi, kteří mají 
zájem o sporty, jako je aerobik, břišní tance, zumba, badminton, futsal, fl orbal, stolní tenis aj. Ome-
zená činnost byla jen v období tuhých únorových mrazů, kdy halu nebylo možno vytopit na stan-
dartní teplotu. 

Zima je za námi a co nás čeká dále? Do uzávěrky není známo rozlosování soutěží národní háze-
né. Tabulky s rozpisy budou po zveřejnění SNH ve sportklubu na Sokolce.

Mládežnické týmy 2. 6. 2012 pořádají v parku další Večer pro házenou, tentokrát s hudební sku-
pinou Maras.

Pravidelné sportovní aktivity poběží v případě zájmu cvičenců až do června. 
Od poloviny dubna je o víkendech volná hala. Bude-li zájem, TJ uspořádá v dopoledních hodi-

nách v sobotu a v neděli od 8 do 13 hodin na hale hodiny badmintonu pro každého (k dispozici 
jsou 2 kurty). Cena 1 kurtu je 120 Kč/hodinu. Info a objednávky na mailu Libuse.sykorova@se-
znam.cz. Také mě kontaktujte v případě zájmu o jiné sportovní aktivity, o které máte zájem a které 
by bylo možné zorganizovat v rámci TJ.

Libuše Sýkorová, hospodářka TJ

Národní házená

Jako již tradičně po konci poloviny sezóny Vám ve zkratce přinášíme informace o dění ve sta-
roveské národní házené, a to jak ve složkách dospělých, tak i o naší mládeži. A tentokrát to budou 
řádky, ve kterých Vám přiblížíme velice úspěšný půlrok, hlavně mládežnický, jelikož 3 družstva své 
kategorie vedou a 2 jsou na druhých místech.

Mladší žačky svou kategorii vedou zcela suverénně bez ztráty jediného bodíku, když jediným 
vyrovnanějším soupeřem jim je Svinov. Zbylé 3 týmy jsou výrazně slabší úrovně a holky je porážejí 
20brankovými i vyššími rozdíly. Takže postup na Mistrovství ČR by jim neměl uniknut. Nepostou-
pení na tuto akci by byl velkým zklamáním. V soutěži je přihlášeno 6 družstev (Stará Ves, Svinov, 
Chropyně, Studénka, Vítkovice, Osek n. B.). Trenéry družstva jsou Aleš Dostalík, Blanka Hyneč-
ková a Rostislav Horkel ml. 

Starší žačky rovněž vévodí své kategorii bez ztráty jediného bodíku, ale na rozdíl od mladších 
žaček je tady soutěž více vyrovnaná a  týmy jsou více kvalitní. Ale postup na mistrovství ČR by 
holkám taky neměl uniknout a tak jako u starších žaček by neúspěch znamenal určité zklamání. 
V soutěži je přihlášeno 6 družstev (Stará Ves, Svinov, Rokytnice, Chropyně, Studénka, Vítkovice). 
Trenéry družstva jsou Roman Galásek a Renáta Hýlová. 

Asi nejvyrovnanější je boj o 1. místo v kategorii dorostenek. Naše děvčata vedou tabulku s násko-
kem 2 bodů na Svinov, ale oba týmy jsou velice vyrovnané a zápasy rozhodují maličkosti a někdy 
i štěstí. Ale i tady je cílem svou kategorii vyhrát a postoupit na mistrovství ČR. V soutěži jsou při-
hlášeny 3 týmy (Stará Ves, Svinov, Studénka). Trenéry družstva jsou Jiří Hyneček a Eva Hynečková. 

Abychom dokončili ženskou složku ve Staré Vsi, musíme samozřejmě dodat výsledky našich žen. 
Ty po podzimu taky vedou svou tabulku s náskokem 3 bodů na Chropyni. Pokud si vedení udrží 
i na jaře, budou se opět moci přihlásit na kvalifi kaci o 1. ligu žen, kde první dva celky se kvalifi kují 
do 1. ligy žen na ročník 2012/2013. V soutěži jsou přihlášena 4 družstva (Stará Ves, Chropyně, 
Studénka, Vítkovice). Trenérem je Jiří Chmelíček. 
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Z  čtení těchto řádků vyplývá, že ženské (dívčí) oddíly zatím kralují Severomoravské oblasti. 
Všechna 4 družstva vedou své kategorie a doufejme, že jim to vydrží až do konce sezóny a pak se 
mohou porovnávat s ostatními stejně úspěšnými týmy na celostátních závěrečných akcích pořáda-
ných Svazem národní házené. 

A nyní přejdeme k mužským (chlapeckým) kategoriím. Mladší žáci jsou zatím na 2. místě tabul-
ky oblastního přeboru. Se ziskem 16 bodů zaostávají za vedoucí Studénkou o 2 body a před třetím 
Svinovem mají náskok 4 bodů. Což znamená solidní šanci k postupu na Pohár ČR, což je určitě 
i jejich cílem. V soutěži je přihlášeno celkem 6 týmů (Studénka, Stará Ves, Svinov, Osek n. B., Chro-
pyně, Vítkovice). Trenéry družstva jsou Iljí Palička, Petra Paličková a Jitka Rohelová. 

Starší žáci jsou nejvyrovnanější chlapeckou kategorií. O pořadí v této kategorii rozhoduje skóre 
ze vzájemných zápasů a to má Stará Ves horší, a proto je na 2. místě. Prozatím vede Studénka. Ale 
určitě je v silách vybojovat nebo se alespoň pokusit být lepší než soupeř a postoupit na závěrečné 
Mistrovství ČR. V soutěži je přihlášeno celkem 5 týmů (Studénka, Stará Ves, Osek n. B., Rokytnice, 
Svinov). Trenéry družstva jsou Oldřich Sýkora a Petr Straňánek. 

Dorostenci jsou v soutěži zatím na 4. místě. Mají 4 body a jejich cíl je dostat se před třetí Svinov, 
který má o bod více. Vedoucí 2 týmy jsou totiž herně i bodově dost vzdáleny. V soutěži je celkem 
5 družstev (Albrechtičky, Rokytnice, Svinov, Stará Ves, Vítkovice). Trenéry družstva jsou Oldřich 
Sýkora a Libuše Sýkorová. 

A nyní naši muži, tedy 1. liga, která je pro staroveského fanouška určitě nejzajímavější. Naši muži 
jsou zatím na 6. místě tabulky s 13 body a skóre 228:230, což znamená zatím účast ve vyřazovací 
části soutěže, kam postoupí 8 nejlepších týmů ze základní části. Doma ze 7 zápasů vyhráli 5, když 
nestačili pouze na severomoravské rivaly Studénku a Svinov. Venku získali naši hráči z 5 zápasů 
3 bodíky, a to remízou v Dobrušce a vítězstvím o branku v Nezvěsticích. Takže cíl je určitě jasný, 
dosáhnou play off  a v něm určitě co nejlepší výsledek.

Rostislav Horkel 

Futsal Sakrovec Stará Ves

Vážení sportovní přátelé, už se stalo tradicí, že Vás informuji o průběhu právě ukončené futsalo-
vé sezóny. Již čtvrtou sezonu svádíme boje v krajském přeboru Moravskoslezského kraje. Letošní 
sezónu jsme nezačali moc úspěšné a pouhé dva body ze tří zápasů byly na úvod sezony alarmující. 
Další vývoj sezony byl ve znamení zlepšených výkonů, postupného získávání potřebných bodů 
a stoupání v tabulce. V první polovině hraných zápasů se střelecky prosazovali zejména T. Chvos-
tek a L. Kohut, kteří přispívali svými góly k potřebným vítězstvím. Do sestavy se v průběhu sezóny 
zapracoval M. Kohut, který doplnil a vyztužil zadní řady. Los soutěže připravil v závěru první po-
loviny odehraných zápasů souboj čtyř nejlepších týmů loňské sezóny. Zlepšené výkony mužstva, 
dobrá taktická i psychická příprava a trocha pověstného sportovního štěstí přinesly své ovoce a v 
porovnání těch nejlepších jsme vyválčili maximální počet bodů a příjemný pocit z předvedené hry.

Do druhé poloviny sezóny jsme nakročili s vědomím, že dokážeme držet krok s nejlepšími a mír-
ným pokukováním po medailových pozicích. Postupným sbíráním bodů jsme se přibližovali v 
tabulce k třetímu místu, jež bylo vytouženou metou této sezóny. Zlomovým zápasem se ukázal 
souboj s  týmem Fugy Krnov, který jsme ztratili v závěru utkání. Po zápase se nám čelo tabulky 
vzdálilo a zbytek sezóny byl ve znamení snahy dohnat bodovou ztrátu.   Další komplikací se ukáza-
lo nezvládnutí utkání se soupeři ze spodní části tabulky. Remízové zápasy nás po ztrátách čtyř bodů 



Staroveský zpravodaj

25

pomalu připravily o medailové příčky. Při soubojích s týmy bojujícími o záchranu v soutěži jsme 
nezískali ani bod. Do závěrečného kola jsme nastupovali s cílem poměřit se s nejlepšími. Závěr 
sezóny se nám ale vůbec nevydařil a předvedené výkony přidělaly trenérům vrásky. Někteří hráči 
jako by v druhé polovině sezóny hledali loňskou formu. Výkony T. Merty, D. Charváta, M. Hen-
drycha pokulhávaly za očekáváním. V konečném součtu to vyneslo šesté místo s 53 body a skóre 
132:100. Umístění v horní části tabulky můžeme považovat za dobrý výkon, nicméně v porovnání 
s ambicemi a kádrem to považuji za mírné zklamání. Konečné hodnocení zlepšuje cena pro nej-
slušnější tým soutěže (součet obdržených žlutých karet). Nejlepším střelcem týmu se stal Marek 
Hendrych, který v celé soutěži obsadil s 31 góly 4. příčku tabulky střelců. Malou kuriozitou je, že 
se do tabulky střelců 2 body zapojil i brankář Tomáš Merta a 3 góly přispělo také trenérské duo D. 
Dvořák – J. Chvostek.

Sestava týmu: brankáři Petr Musiol, Tomáš Merta, obránci Patrik Kantor, Petr Chvostek, Ondřej 
Gramel, Marek Kohut, Daniel Charvát, Daniel Hrebíček, útok Marek Hendrych, Petr Hranický, 
Ondřej Dvořák, Tomáš Chvostek, Lukáš Kohut.

Pozitivem do příštích let je ustálený kádr a odhodlání i nadále bojovat o příčky nejvyšší, což 
dokládají výsledky z předchozích let. Na závěr bych chtěl opět poděkovat sponzorovi - TJ Stará 
Ves. Případným zájemcům o podporu našeho týmu poskytne informace sekretariát TJ Stará Ves.

Tomáš Merta

Vánoční turnaj

Dne 27. 12. 2011 se uskutečnil v areálu TJ Stará Ves jubilejní X. ročník Vánočního turnaje ve stol-
ním tenise v soutěži jednotlivců. Do soutěží se přihlásili nejenom účastníci ze Staré Vsi, ale i z okolí 
(Košatka, Krmelín, Brušperk, Petřvald, Studénka, Klimkovice, Frýdek - Místek, Ostrava, Hájov).

Výsledky:
Mládež do 10 let (3 účastníci)
1. Antonín Pelíšek, 2. Ondřej Litschmann (Krmelín), 3. Eva Menšíková
Mládež 11 – 15 let (10 účastníků)
1. Matěj Jančák, 2. Vojtěch Weiss (Ostrava), 3. Jakub Groman (Studénka), Milan Křivánek (Klim-
kovice)
Ženy (6 účastnic)
1. Naďa Sedláčková, 2. Pavlína Sýkorová, 3. Martina Javorková
Muži (42 účastníků)
1. Jiří Růža, 2. Petr Pělucha, 3. Jan Menšík

Při závěrečném hodnocení bych chtěl poděkovat za uskutečnění turnaje TJ Stará Ves a všem dobro-
volníkům, kteří se podíleli na přípravných a úklidových pracích. Rovněž děkuji p. Kozlíkovi za pří-
pravu občerstvení a především sponzorům turnaje - Cyklosport Martin Přikryl, Obecní úřad Stará 
Ves, OZO Ostrava, Pojišťovna Allianz (p. Matějčková), PROSYK, Letiště Mošnov - za věcné ceny.
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Pro zajímavost uvádím pořadí 3 nejlepších za celé desetileté období 2002 až 2011, kdy se turnaj 
konal. O pořadí mezi „věrnými“ rozhodoval počet účastí a počet vítězství v turnaji:

Kategorie mládež Počet účastí 1. místo 2. místo 3. místo
1.  Jiří Menšík 7 2x - 2x
2.  Matěj Jančák 7 1x 3x 1x
3.  Dominik Juráš 6 1x - 2x

Pozn.: Počítáno umístění v obou kategoriích, do 10 let, 11 - 15 let

Kategorie ženy Počet účastí 1. místo 2. místo 3. místo

1.  Naďa Sedláčková 8 3x 2x 3x

2.  Lenka Hynečková 5 2x 3x -

3.  Libuše Sýkorová 8 - 1x 1x

Kategorie muži Počet účastí 1. místo 2. místo 3. místo
1.  Jiří Růža 10 8x 1x -
2.  Jan Menšík 10 - 4x 2x
3.  Bohumil Glombíček 9 - 2x 1x

Dále chci připomenout, že v sousedním Petřvaldě na Moravě se dne 30. 12. 2011 konal V. ročník 
turnaje neregistrovaných hráčů O pohár starosty obce. V kategorii žen naši obec reprezentovaly 
Naďa Sedláčková a Pavlína Sýkorová, v kategorii mužů Jan Menšík, Pavel Sedláček a Zdeněk Merta. 
V kategorii žen se Naďa Sedláčková umístila na 3. místě a Pavlína Sýkorová na 4. místě z celkového 
počtu 12 účastnic. V kategorii mužů se nejvíce dařilo Janu Menšíkovi, který se umístil na 3. mís-
tě. Všem účastníkům bych chtěl poděkovat za reprezentaci naší obce a poblahopřát k úspěchům, 
kterých dosáhli.

Zapsal Jan Menšík

Sloupové jabloně

Sloupová, též sloupcová jabloň vznikla jako hříčka přírody za oceánem v  Kanadě na odrůdě 
Mac Inbosh. Ta tvoří genetický základ pro všechna další šlechtění. Při šlechtění bylo nutno zlep-
šit odolnost proti houbovým chorobám i chuť plodu, aby se přiblížila standardním odrůdám. Ve 
šlechtitelské stanci v East Malingu vyšlechtili odrůdy Bolero, Flamengo, Polka, Walz a Charlote 
s celkem dobrou kvalitou plodů.

I u českých šlechtitelů byla snaha nezůstat ve šlechtění sloupovitých jabloní pozadu. Vznikly tu 
sorty Pidi, Kordona, Herald, Sonet a Rondo.

Mezi nejúspěšnější pěstitele v Evropě patří tým profesora Jacoba ze šlechtitelské stanice Gesen-
heim v Německu. Tam vypracovali systém sloupovitých kultivarů pod zkratkou CATZ. I u nás jsou 
známé odrůdy Sun Catz, Gold Catz, Red Catz a Pomogold. Jistou raritou jsou odrůdy Promfi ta, 
Promital, které kvetou červeně se stejnou barvou plodu i dužniny. 
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Aby stromek rostl sloupovitě, je nutno chránit vrcholový pupen. Tam jsou geny sloupovitos-
ti, proto nikdy nezkracovat. Nutné je hnojení a probírka plodů na vzdálenost 10 až 15 cm. Jinak 
dochází k drobnoplodnosti a  alternaci (střídání plodnosti). Stromky nepotřebují oporu a  mají 
sníženou spotřebu závlahy. Podle pěstitelů nenabudou nikdy, ani při vydatném hnojení, takové 
plodnosti, jako je na reklamních obrázcích. Nespornou výhodou je nenáročnost na plochu. Je mož-
no je vysazovat na vzdálenosti 50 až 60 cm. Střídáním odrůd Rondo a Sonet získáme i barevnou 
kombinaci červená, žlutá. Tyto poznatky byly probírány na školení zahrádkářů ve Frýdlantě n. O. 
v minulém roce. Jaroslav Folta, předseda ČSZ Stará Ves

Z obecní matriky

V letošním roce se narodili:

Tereza Šrámková - rodiče Pavel Šrámek a Monika roz. Máchová
Jakub Lyčka - rodiče Tomáš Lyčka a Kateřina roz. Novobilská
Lukáš Piačin - rodiče Lukáš Piačin a Zuzana Smětáková
Jakub Šícha - rodiče Václav Šícha a Hana roz. Bartošová
Eliška Buchtová - rodiče Petr Buchta a Gabriela roz. Šulová
Matouš Pilnáček - rodiče Jiří Pilnáček a Kateřina roz. Ritzková 

K narození děťátka blahopřejeme.

Své významné životní jubileum oslavili a ještě oslaví naši občané:

Našim jubilantům přejeme nejen pevné zdraví, hodně štěstí a rodinné pohody.

Od prosince 2011 nás opustili tito spoluobčané

Ladislav Hýl - 85 let
Jindřich Sítko - 80 let
Anna Hýlová - 85 let
Libuše Orlová - 85 let
Vlastimil Kolek - 85 let
Anežka Máchová - 90 let

Miroslav Tyleček - 90 let
Felix Tyleček - 90 let
Marie Bystroňová - 80 let
Alois Lednický - 85 let
Naděžda Horklová - 80 let
Bohumila Polášková - 85 let

Ludmila Dvorská - roč. 1929
Miroslav Modelský - roč. 1943
Zdenka Měkýšová - roč. 1928
Miloslava Kolková - roč. 1956
Květoslava Polášková roč. 1956
Jarmila Ranochová - roč. 1923
Marie Šupíková - roč. 1942

Jiří Dekleva - roč. 1942
Veleslav Tomeček - roč. 1923
Lubomír Menšík - roč. 1958
Vlasta Prudká - roč. 1937
Zdenka Urbanová - roč. 1926
Libuše Janošková -roč. 1926
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OZNÁMENÍ:

Očkování psů

Po dvou letech proběhne v naší obci v sobotu 14. 4. 
opět očkování psů proti vzteklině na těchto místech:
U mlýna: 9:00-10:00
U dubu: 10:00-10:30
U hasičské zbrojnice:  10:30-11:15
V Košatce u samoobsluhy:  11:30-12:00
Platnost očkování je 2 roky a cena činí 200,- Kč.

MVDr. Jiří Barhoň

Informace České pošty

Česká pošta oznamuje, že od 1. 4. 2012 dojde u pošty Stará Ves n. O. ke změně otevírací doby.
Původní otevírací doba pošty:
Po, Pá: 8.30 – 12.00, 14.00 – 17 hod.
Otevírací doba od 1. 4. 2012:
Po, St: 8.20 – 12.00, 14.00 – 17.00 hod.
Út, Čt, Pá: 8.30 – 12.00, 14.00 – 16.00 hod.

POZVÁNKY

Místní organizace KDU-ČSL Stará Ves nad Ondřejnicí

pořádá zájezd dne 19. 5. 2012
Program zájezdu:

Svatý Hostýn + mše svatá
Kroměříž – prohlídka města, návštěva vinného sklepa, kde se vyrábí mešní víno 

+ ochutnávka 
Cena zájezdu činí 200,- Kč na osobu.

Zájemci se mohou přihlásit u pana Sniehotty Františka ze Staré Vsi n. O. 
a paní Nováčkové Vlasty z Košatky nejpozději do 10. 5. 2012.
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Existuje život po smrti?
Sobota dne 28. 4. 2012 v 16 hod. v 1. patře zámku ve Staré Vsi n/O.

Andrej Berglesov ze Sibiře prožil těžkou dopravní nehodu, na jejíž následky v 
nemocnici zemřel. Po několika hodinách se však život do jeho těla vrátil, nyní 
žije bez několika životně důležitých orgánů již 16 let.

Co během těch několika hodin smrti zažil?   
O tom bude vyprávět osobně Andrej Berglesov v sobotu 28. 4. 2012 v 16 hod. na 
staroveském zámku, kdy bude hostem Křesťanského společenství Stará Ves n/O. 
Srdečně zveme všechny spoluobčany. Vstup je zdarma.

ZO KSČM ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

zve všechny občany na vzpomínkové setkání 

u památníku padlých u základní školy.

V úterý 1. května v 10.30 hodin uctíme památku padlých ve světových 
válkách a současně se bude konat tradiční oslava Svátku práce.

Festival „Poodří Františka Lýska“, 9. ročník
zve všechny občany na akce v roce 2012

27. dubna – Ostrava-Proskovice:   Zahájení festivalu, 10 hodin v ZŠ, koncert pěveckých 
sborů

28. dubna – Ostrava-Proskovice:  Folklorní vystoupení, 14 hodin, restaurace „U Psoty“

25. května – Stará Ves n.O.:  Koncert pěveckých sborů, 18 hodin, nádvoří zámku

26. května – Stará Ves n.O.:  Folklorní vystoupení v rámci Obecních slavností

15. června – Stará Ves n.O.:   Folklorní večer na zámku s účastí zahraničního 
souboru, 18 hodin

16. června – Jistebník:   Náves Jistebnických zpěváčků, 15 hodin, Kulturní dům
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Festival Poodří Františka Lýska
zve všechny příznivce na pochod

KRAJEM JISTEBNICKÝCH ZPĚVÁČKŮ
V sobotu 21. dubna 2012 vycházíme z Proskovic, Staré Vsi i z Jistebníku.
Staroveská trasa: od zámku směrem na Košatku, u mostu přes Lubinu setkání 
se skupinou z Jistebníku, pak směr na Proskovice po cyklostezce, na Starou Bě-
lou, oderský most u Polanky, mezi rybníky směr sádky a rybářství v Jistebníku, 
dále mezi rybníky Bezruč a Křivý do Košatka a domů.
Mohou se přidat i cykloturisté.

Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
srdečně zve všechny občany na 13. ročník

OBECNÍCH SLAVNOSTÍ
které se konají 25. a 26. května 2012

Pátek 25. května  –  Koncert pěveckých sborů na nádvoří zámku, vernisáž 
výstavy

Sobota 26. května  – Jizda kole obila, vystoupení na pódiu u zámku

Národní házená

Rozlosování jarní sezony 1. ligy národní házené mužů Stará Ves (rozpis utkání všech družstev 
bude uveden na webových stránkách obce a vyvěšen v areálu TJ Stará Ves n. O.)
  7. 4. 2012 Doma 15,00 Dobruška
15. 4. 2012 Venku 14,00 1.NH Brno
21. 4. 2012 Venku 16,00 Nýřany
22. 4. 2012 Venku 11,00 Přeštice
29. 4. 2012 Venku 10,30 Studénka
  5. 5. 2012 Doma 16,00 Nezvěstice
  6. 5. 2012 Doma 10,30 Tymákov
13. 5. 2012 Doma 10,30 Krčín
19. 5. 2012 Venku 16,00 Opatovice
20. 5. 2012 Venku 11,00 Plzeň-Újezd
26.–27. 5. čtvrtfi nále
  2.–3. 6. semifi nále
  9.–10. 6. fi nále ročníku 2011/2012
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Restaurace Myslivna přijme uklízečku.
Informace na telefonu č.: 602 713 755
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OPRAVY 
CHLADNIČEK 
A MRAZNIČEK    

oprava v bytě zákazníka

- tlakování a plnění 

autoklimatizací

Mechanik: Radim Holaň

Mobil: 605 140 362

Ostrava-Nová Bělá, 

Krmelínská 357



Staroveský zpravodaj

33

NOVINKA-PRODEJ  ELEKTROKOL!
Možnost vyzkoušení!
výhradní prodejce Německých kol FO-
CUS!
Prodej kol a doplňků na splátky bez ruči-
tele!
Servis zajištěn
Garanční opravy do měsíce zdarma
     Servis do 24 hod
Výběr z 150 kol na prodejně.
     Stavba kol na zakázku.
Prodej sportovních potřeb.
Hokejky, brusle, lyže, tenisové rakety, míče, 
pálky na stolní tenis, spací pytle a další 
sportovní zboží

Termo prádlo-MOIRA
Bazar jízdních kol.
Oblečení a obuv pro cyklisty.
Výprodej rybářských potřeb, 
sleva 50%
Možná platba kartami.

Cyklosport – Prodej – Servis – Martin Přikryl

Pracovní doba: 
Po-Pá  9,30-12,00     14,00-18,00
So       8,30-12,00
http://Cykloprikryl.wz.cz    cyklo-
sport1@seznam.cz 
Stará Ves nad Ondřejnicí. ul. Pet-
řvaldská 709

Martin Přikryl - Mobil: 603 520 428, Tel. prodejna: 558 435 264
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MALÍŘ – NATĚRAČ  Firma MALUCHA
Provádí: malířské a natěračské práce

Možnost pronájmu: 

výškové pracovní plošiny, lešení a pojízdné věže

PETR MALUCHA

Okrajní 241  Krmelín 73924
mobil: 603 777 182 / 608 777 182

email: malucha.p@seznam.cz

•  malování pokojů barvami Primalex, Remal, Jub atd.

•  nátěry a práce ve výškách s horolezeckým vybavením 
s vlastní pracovní plošiny a lešením

•  nátěry střech,fasád,okapových žlabu a svodů, ocelových 
konstrukcí, dřevěných podhledů  a obložení

•   nátěry oken,dveří a nábytku, lakovaní broušení podlah, 
pokládka plovoucích podlah 

•  vysokotlaké mytí fasád, ničení řas, plísní na malbě a zdivu
•  napouštění dřeva proti červotočům a plísním
• nátěry radiátorů, teplovodního potrubí
•  odstraňování starých maleb, tapet a jiných nátěrů
• tmelení a vyrovnání starých omítek
•  nanášení strukturových dekorativních maleb GOTTE, IZLUX

• opravy a nátěry lepenkových střech 
• výškové ořezy a kácení stromů  
•  Úklidové práce v domácnostech, běžný úklid a po malování
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ČALOUNICTVÍ – BYTOVÝ TEXTIL
ČALOUNICTVÍ -   celkové rekonstrukce čalouněného nábytku, 

i drobné opravy
DEKORACE OKEN  -   záclony, závěsy, římské rolety, japonské steny, 

garnýže, kolejničky
DOPLŇKY -   polštáře, kapsáře, povlaky, ubrusy apod.
PRODEJ  -   zajistíme látky, molitany či jiný materiál pro 

vaši tvorbu.

Velký výběr záclon, dekoračních a čalounických látek dle vzorníku.

Věra Zborovská, Školní 282, 739 24 Krmelín
Telefon: 774 402 310, 558 674 274
E-mail: verazborovska@seznam.cz

PŘI OBJEDNÁNÍ DVOU ZÁKAZNÍKŮ SLEVA 15 – 20%

SLUŽBY DO BYTU ZÁKAZNÍKA
Firma Boháčová Bronislava

nabízí

SLUŽBY PEDIKÉRSKÉ + MASÁŽ CHODIDEL
S ROZŠÍŘENÍM O STŘÍHÁNÍ A BARVENÍ VLASŮ

(vlastní barva zákazníka)

Jde výhradně o služby do bytu zákazníka.

Služby jsou jen na objednávku – tel.: 724 094 793

nebo po ústní domluvě na adrese Okružní 48, Stará Ves n.O.
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Vyvážíme odpadní jímky, septiky, žumpy

Čistíme kanalizaci tlakovou vodou

Realizujeme 2 cisternovými  
kombinovanými vozy  
MAN o hmotnosti 15t a 26t.  
Na jednom podvozku jsou  
akumulovány dvě činnosti –  
vysávání odpadních vod  
a vysokotlaké čištění kanalizace  
o průměru až 400 mm a tlakem 
až 140 bar do délky 80 m.

Vozidlo Kč/km Kč/15 min. 
sání

Kč/15 min. 
protlak

MAN 15t, 3 m3  
MAN 26t, 8 m3 32,- 160,- 490,-

Druh odpadu Kč/m3 (Kč/t)

Odpadní voda ze septiků a žump 85,-

Odpadní voda z masné výroby 160,-

Odpadní voda z pěstitelských pálenic 315,-

Biolog. rozlož. z kuchyňských lapolů 160,-

Pevný odpad 110,-

Ceník prací vozidly MAN

Ceník likvidace odpadů

nebo objednávku pošlete na adresu: 
DISTEP a. s., Ostravská 961,738 01 Frýdek –Místek.

Objednávejte u vedoucího dopravy  
558 442 131 nebo 604 282 325  
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23. března 2012
opět zahajujeme prodejní pátky přímo ve výrobně masných výrobků 

v Petřvaldě (u Mošnova)

vždy od 8,00 hod do 13,00 hod.
TEPLÁ UZENINA PŘÍMO OD ŘEZNÍKA

(uzená masa přímo z udírny, luxusní klobásy, anglická slanina, 
špek, žebírka)

DOMÁCÍ ZABIJAČKA
(jelítka, jitrnice, tlačenka, ovar, paštika, prejty, teplé škvarky, sádlo, 

zabijačková prdelačka, valašská pohanková jelítka a masové jitrničky)

ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA
(široký sortiment lahůdek – obložené mísy, aspiky, saláty, zeleninové 

saláty, obložené chlebíčky, jednohubky, pomazánky, krémy a další 
výrobky – vše vhodné k rodinným i fi remním oslavám)

Přijďte ochutnat vybrané tradiční lahůdky, 
vyrobené z kvalitních domácích surovin.

Těšíme se na Vás!
MORAVAN - masná výroba s. r. o., Petřvald 1 20, 742 60 Petřvald

Telefon:  556 794 725, telefon-fax: 556 754 431, e-mail: objednavky@moravanpetrvald.cz

Informace o výrobcích najdete na www.moravanpetrvald.cz
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