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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

projekty na zlepšení podmínek pro naše žáky
v ZŠ. Je finalizován projekt energetických úspor
„nové budovy“ ZŠ, projekt jazykové učebny
a připravujeme koupi pozemku pro rozšíření
školního hřiště.

skončily prázdniny, pro mnohé z nás čas
odpočinku a dovolených, a všichni se vracíme
do „normálního“ života. V naší obci se však
život nezastavil, a tak mi dovolte, abych Vás
informoval o tom, co se v letních měsících
událo.

Z připravovaných dotačních akcí: zatím
nemáme oficiální výsledky, ale víme, že budeme
muset opakovaně podat žádost na rekonstrukci
zámku. V druhém projektu, jehož součástí je
bezdrátový rozhlas, jsme dopadli úspěšněji
a poskytnutí dotace je vysoce pravděpodobné.
Třetím projektem je rekonstrukce sběrného
dvora, ten je zatím v přípravě.

Největší stavební ruch probíhal na hřbitově,
tedy místě, kde by měl být největší klid. Byla
zrekonstruována smuteční síň, tedy nově upraveno místo pro důstojné rozloučení s našimi
zesnulými spoluobčany. Zároveň pokračují
práce na rekonstrukci chodníků na pravé části
hřbitova, kde jsme položili nové rozvody veřejného osvětlení, které bude časem doplněno.
V centru obce se rozjela rekonstrukce hasičské
zbrojnice, kde bude opraven sál pro pořádání
kulturních akcí. Klub důchodců jistě ocení, že
v budově bude umístěn výtah, a tak se zvýší
dostupnost sálu. Obě akce chceme dokončit
do 31. října.

To jsou ty nejviditelnější akce, ale už probíhají přípravy na příští rok, rok významného
výročí 750 let od založení obce. Prvním signálem je vydání obecního kalendáře na rok 2017
a příprava dalších kulturních akcí.
Vážení občané, jednou z významných akcí,
které nás čekají, jsou blížící se volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a Senátu
na počátku října. Chtěl bych Vás touto cestou
vyzvat k účasti ve volbách, neboť máte možnost touto formou spoluovlivnit rozvoj našeho
regionu a tím vlastně i naší obce. Přeji Vám při
rozhodování o podpoře šťastnou ruku.

Do stejného termínu by měla být hotova
také soukromá investice – stavba prodejny
Hruška. Otázkou je, jak rychle se ji podaří
zkolaudovat a kdy bude otevřena pro zákazníky.
Obec jako zřizovatel staroveského školského zařízení velmi intenzivně připravuje

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Zpravodajství ze zámku
ZO zamítlo záměr prodat pozemek p. č.
58/2 z a hrada pod poštou ma n ž elů m
Beránkovým, bytem Veselá 537.

st romoř ad í, sn í ž en í dot ace „ L ávk a“
o 982.045,- Kč, výdaje – autobusová zastávka
u Hrušky, oprava topení v zámku, projekt
na sběrný dvůr, nadace ČEZ, finanční dar,
příspěvek pro ČSZ Stará Ves).

ZO schválilo záměr prodat část pozemku
p. č. 173/10 p. Blahetovi.

ZO schválilo podání žádosti o dotaci na
projekt „Zámek ve Staré Vsi n. O. – stavební úpravy II“ (rekonstrukce střechy
a věže, výměna oken, klimatizace v obřadní
síni, oprava sgrafit, zabezpečovací systém, úpravy v zámeckém parku, expozice

ZO schválilo nákup pozemků pod místními komunikacemi Záhumenní, U Vody
a U Dubu za cenu dle znaleckého posudku
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/2016
(příjmy - dotace nadace ČEZ na výsadbu
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o historii obce) z IROP – Revitalizace vybraných památek.

RO rozhodla na základě cenové nabídky
3 firem uzavřít Smlouvu o dílo na akci
„Rekonstrukce smuteční obřadní síně –
Stará Ves n. O.“ s f. STASPO s. r. o., Ostrava,
nabídková cena 840.415,18 Kč vč. DPH.

ZO schválilo podání žádosti o dotaci na
projekt „Protipovodňová opatření obce
Stará Ves n. O.“ z OPŽP 2014-2020 (pořízení
bezdrátového rozhlasu + nová ústředna).

RO zadala zpracování PD na akci „Umístění
zastávky na ul. Brušperské“ firmě UDI
MORAVA s.r.o., Ostrava, cena 33 tis. Kč bez
DPH.

ZO vzalo na vědomí závěrečný účet a zprávu
o kontrolách hospodaření SMOPO za
r. 2015.

RO schválila přidělení dotací spolkům pro
rok 2016.

ZO schválilo uzavření Darovací smlouvy
s ŘSD ČR, Praha 4 (obec získá pozemky od
sokolovny k hasičárně, cestu ke sběrnému
dvoru, pozemky u autobusových zastávek).

RO schválila uzavření Licenční smlouvy
o veřejném provozování hudebních děl na
hudební produkci při Staroveských obecních
slavnostech s OSA.

ZO schvá li lo veřejnopráv ní sm louv y
o poskytnutí dotace vyšší než 50 tis. Kč
pro TJ Stará Ves n. O., Lašský soubor písní
a tanců Ondřejnica, o. s., TJ Sokol Košatka,
festival Poodří F. Lýska, o.s., ZO ČSZ.

RO schválila pořízení ortofotomapy obce
s firmou TopGIS s.r.o., Brno.
RO schválila účetní závěrku a odpisový
plán ZŠ a MŠ Stará Ves n. O. k 31. 12. 2015.
Hospodářský výsledek r. 2015: z hlavní
činnosti 870.813,44 Kč, z vedlejší činnosti
52.137,64 Kč. Rozdělení: fond odměn
120.000 Kč, fond rezervní 802.951,08 Kč.

Starosta seznámil ZO s rozpracovanými projekty: rekonstrukce hasičárny, oprava smuteční obřadní síně, chodníky na hřbitově,
chodníky na ul. Petřvaldská a Proskovická
(vydáno územní rozhodnutí), cyklochodníky na ul. Brušperská, v Košatce (pozastaveno), projekt ZŠ (zateplení a výměna oken,
otopný systém, opravy v kuchyni – zpracovává se projekt), možnost odkupu pozemku
pro školní hřiště, kanalizace obce – II. etapa,
protipovodňová opatření, rekonstrukce
zámku a sběrného dvora).

RO vzala na vědomí informace ředitele ZŠ
a MŠ o koncepci rozvoje školy, analýze aktivit ZŠ a MŠ a návrhy na rozšíření nabídky
aktivit pro děti.
RO schválila věcný dar v hodnotě 3.000 Kč
Mgr. Kamilu Strakovi k ukončení 12letého
působení v místní farnosti.

ZO schválilo závěrečný účet obce (příjmy
41.347.501,06 Kč, výdaje 39.544.982,35
Kč, saldo příjmů a výdajů 1.802.518,71 Kč)
a Zprávu o přezkoumání obce za rok 2015
(s výhradou).

RO schválila přijetí daru 10 tis. Kč od
Pohřebního ústavu Charitas, V. Dernický,
Ostrava-Nová Bělá.
RO schválila ukončení nájemní smlouvy
nebytových prostor na adrese D. Růži 288
s p. Zdeňkem Hýlem k 30. 6. 2016.

RO posoudila nabídky a rozhodla uzavřít
smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy
objektu čp. 12 Stará Ves n. O.“ (objekt hasičárny) s firmou OSBAU s.r.o., Orlová za
nabídkovou cenu 2.892.245,77 Kč bez DPH.

RO schválila rozpočtové opatření č. 2/2016
(zvýšení nákladů na PD – most, projekt
školní kuchyně, opravu topení v zámku,
chodníky na hřbitově).

RO zrušila poptávkové řízení „Zpracování
PD na c yk lotrasu podél komuni kace
III/48615 v obci Stará Ves n. O. – délka 1,45
km“. Oslovené firmy nedodaly nabídky.

RO rozhodla zveřejnit záměr na pronájem
nebytových prostor zdravotního střediska
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(56 m 2) p. Janě Vítkovské, Kopřivnice pro
provozování rehabilitačních služeb.

(hasičárna) s f. ing. Ondřej Měchura – OMA,
Lučina, cena 60 tis. Kč.

RO schválila poskytnutí příspěvku 3.000 Kč
pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob
ČR, O.-Poruba pro občany Staré Vsi n. O.

RO schválila uzavření Smlouvy o výkonu
kontrolní činnosti s ing. Jiřím Turoněm,
Havířov, na provádění průběžné kontroly
účetnictví obce a provádění kontroly u ZŠ
a MŠ Stará Ves n. O.

RO schválila smlouvu o dílo s f. Link projekt
s.r.o., Brno, na zpracování PD a stavební
povolení objektu „Most přes řeku Ondřejnici
na ulici K Mostu“, cena vč. DPH 344.850 Kč.

RO schválila udělení licence k provozování
vnitrostátní zvláštní linkové osobní dopravy na
lince 910 982 Ostrava – Mošnov – Kopřivnice
pro firmu Jiří Štefek, Frenštát p. R.

RO rozhodla o uzavření Smlouvy na akci
„Rekonstrukce chodníků na hřbitově ve
Staré Vsi n. O.“ s f. Jan Slabý, Brušperk za
742.865 Kč bez DPH.

RO schválila bezúplatný pronájem areálu
monobloku ZO ČSCH Stará Ves n. O. pro
pořádání místní výstavy drobného zvířectva
8.–9. 10. 2016.
Mgr. Jaromír Chvostek

RO schválila smlouvu na technický dozor
stavby „Stavební úpravy objektu čp. 12“

Bývávaly časy
na půdě naší obce. Tato deska byla umístěna
před pomníkem prezidenta T. G. Masaryka.
Její pořízení si vyžádalo nákladu 5.000 Kč.

Koncem měsíce srpna a začátkem září (roku
1866) lehly zde tři selské grunty popelem
(Ignác Novobílský č. 36, Ignác Sýkorka č. 35
a Karel Korpas č. 87) neopatrností vojáků.

Z jiných událostí roku 1946 se zaznamenává,
že dne 17. července 1946 projížděl naším
krajem prezident republiky Dr. Eduard
Beneš. Naši občané měli možnost jej uviděti
i poslechnouti v sousedním Brušperku, kde
byl slavnostně uvítán na náměstí. Přijel tam
se značným zpožděním v pozdních hodinách odpoledních a pronesl řeč o významu
partyzánského odboje.

26. září 1916 sundány ze zdejší kostelní
věže 4 krásné libozvučné zvony a ponechán
pouze malinký „umíráček“. Před svým zničením zahrály nám na rozloučenou; oh, jak
slavně a spolu zas tak smutně zazněly nám
vstříc. Onoho roku staženy veškeré stříbrné, měděné a niklové mince a nahraženy
železnými. Také posbírány veškeré svícny,
hmoždíře, žehličky, měděné kotly a vůbec
všechno z lepších kovů a odvezeno k účelům
válečným v arsenálech. Vše dělo se s rozporem s přikázáním: „Nezabiješ!“

Po skončení vnější opravy zámku navštívilo
dne 7. července (1956) naši obec asi 300
muzejních pracovníků z celé republiky, aby
zhlédli památné budovy, kostel a zámek. Jen
neparná část účastníků jevila o umělecké
památky zájem.

… byla t ato cest a označena ná z vem
„Hložankova“ na památku Aloise Hložanky,
padnuvšího při osvobozovacích bojích na
mostě přes Ondřejnici. Tento most se svolením okresního národního výboru a silniční
správy byl taktéž ku uctění nazván „most
Aloise Hložanky“. Byla na něm zasazena
deska s tímto označením a její odhalení se
stalo dne 28. října 1946 zároveň s odhalením pamětní desky místním občanům,
kteří zahynuli během druhé světové války

Sál požární zbrojnice byl (roku 1956) znovu
upraven, vyčištěn a dekorován čestnými
uznáními a obrazy upomínajícícmi na
úspěšnou práci požárníků. Místnost byla
dále vybavena televizorem - gramorádiem
a stala se tak kulturním střediskem celé
požární a jiné veřejnosti
Mgr. Jaromír Chvostek
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Fotohistorie
Vážení spoluobčané, milí čtenáři. V šestnáctém díle seriálu Fotohistorie bych se
s Vámi rád podělil o fotografii, ke které jsem
se dostal při přípravě kalendáře na rok 2017.
Fotografie měla rovněž velký ohlas v diskusní
skupině Stará Ves nad Ondřejnicí na sociální
síti Facebook [1].

polovina, kterou vlastnil pan Vilém Růža.
V prodejně „Budoucnost“ prodávala paní Ulčáková. Později tuto prodejnu nahradil obchod
se jménem „Průmyslové zboží“. Prodával tam
pan Špaček, později i se svou ženou Martou
Špačkovou [6].
Třetím domem v pořadí je mladší část
dvojdomku Viléma Růži. Vilém Růža byl
otec Dušana Růži, zasloužilého mistra sportu
a reprezentanta ČSSR v mezinárodní házené,
po kterém je pojmenována tato ulice. Pan
Růža starší prodával jízdní kola s náhradními
díly a šicí stroje [3]. Prodejna s opravnou kol se
nacházela v garáži pod domem [5]. V 1. patře pak
bydlel švagr p. Růži, sportovec František Doležilek [7], který byl nadšenec do elektrotechniky,
dole v pravé části obchodu měl i opravnu elektrospotřebičů. V levé části prodávala v 60. létech
paní Evženie Dlouhá textil [5].

Fotografii jsem získal od paní Věry Závidčákové. Snímek pořídil s největší pravděpodobností její strýc Miloš Navara, který byl vášnivým
fotografem, a to z okna či věže zámku, kde v té
době i se svou rodinou bydlel (nebyli ale jediní,
v té době zámek obývalo několik dalších rodin)
a měl tam rovněž svůj fotoateliér.
Na první pohled oproti současnému stavu
zřejmě upoutá čtenáře dřevěná budka uprostřed
a menší množství stromů za ní. Tato bouda byla
za první republiky známa jako „budka tětky
Šimečkové“ [2]. Paní Šimečková zde prodávala
bonbony a jiné sladkosti. Nejčastější kupující
byly děti. Přibližně v období druhé světové
války zde byla sběrna mléka. Budka byla ze
svého místa odstraněna asi na konci války [3]. Ve
sběrně mléka pracovala paní Marie Borovcová,
rozená Menšíková [4]. Byla nejstarší občankou
obce, dožila se 106 let, i když mimo naši obec.

Další dvoupodlažní budova s přístavkem
je hospoda a řeznictví rodiny Břežných. Dům
zakoupil roku 1932 František Břežný za účelem
zřízení hospodské a řeznické živnosti. Nemovitost byla roku 1942 zbourána a na jejím místě
postavena nová hospoda s řeznictvím (tu vidíme
na fotografii) [8]. Nízká přístavba napravo je
lednice [3]. Za tuhé zimy se vyvrtaly díry a bílou
břichatkou se nařezaly ve Fojtovém rybníku
velké kry, které místnost s hrubými zdmi tak
namrazily, že v ní ledy vydržely celý rok. Vzadu
za hospodou bylo koňské tržiště a jatka. Bylo
to v době, kdy ještě řeka nebyla regulována
a za budovou bylo více místa než nyní.

Budeme-li sledovat stavby na vzdálenější
straně ulice, nejblíže vidíme malý domek
(v současnosti zde bydlí rodina Máchových).
Nejstarší vzpomínky pamětníků sahají k Aloisi
Hynečkovi a jeho manželce, kteří zde bydleli
a provozovali zde obchod se smíšeným zbožím.
Paní Alena Ševčíková si ještě vzpomíná, že zde
bylo i nějakou dobu papírnictví. Později zde bylo
také holičství a kadeřnictví. Holičem byl např.
p. Balcar z Brušperka [5], stříhala paní Helena
Galásková [6].

V páté budově v pořadí bývaly obecní byty.
Tato budova byla postavena před válkou [3]
a bydlelo zde několik rodin. V minulosti byla
pravá část budovy využívána jako obecní úřad,
ve zbylé části je i dnes zdravotní středisko.

Poté, co byla uzavřena prodejna u Hynečků,
otevřel se obchod se smíšeným zbožím s názvem
„Budoucnost“ v domku pana Kelnera, což je
druhý dům v pořadí na pravé straně ulice. Je
také starší částí dvojdomku a byl postaven roku
1936. Záhy k němu byla přistavena i druhá

Poslední budovou na této straně ulice je
hasičárna, o její historii jste si mohli přečíst již
ve čtvrtém díle Fotohistorie.
Na opačné straně ulice je možné vidět zřetelně jen jeden domek, říkalo se tam u „Chme6
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některé z nich však bude nutné před publikací
zpracovat, ověřit, případně upřesnit, jelikož
vzpomínky pamětníků se z části rozcházejí.

laře“. Kdysi v něm totiž bydlel zámecký chmelař,
píše se o něm i ve starobělské kronice [5]. Poté
zde bydlela rodina Novobilských, jejichž domek
nedávno nahradil nový jednopodlažní dům.
Za domem se nacházela zahrada. Původně
zde nevedla okresní cesta, která už zde v době
pořízení fotografie stála minimálně 15 let, tudíž
zahrady i pozemky byly větší. Na zahradě bývalo
cvičiště DTJ, konala se zde i různá shromáždění.

Pozn., těsně před tiskem zpravodaje jsem se
dozvěděl, že výše zmíněná dřevěná budka byla
přemístěna na dnešní Záhumenní ulici naproti
trvale neobývanému statku Novobilských č.p.
239. Jednu dobu sloužila jako včelín, teď již je
místo prázdné.

Kdy asi byla fotografie pořízena? Vyjdeme-li ze třech údajů, které máme k dispozici a to
stavba nového hostince a řeznictví u Břežných
roku 1942, odstranění dřevěné budky na mléko
cca na konci války a rušení mlýnské strouhy
během 50. let, můžeme se domnívat, že datum
pořízení fotografie bude mezi roky 1942 – 1959.
Datum by šlo jistě ještě více upřesnit podrobným studiem jednotlivých objektů na snímku.
Pokud byla dřevěná budka na mléko skutečně
odstraněna na konci druhé světové války, interval pořízení fotografie by to ještě zúžilo. Věřím,
že se k některým stavbám ještě v budoucnu
vrátíme, během rozhovorů s pamětníky jsem
nasbíral množství zajímav ých informací,

RNDr. Michal Janošek, Ph.D.
Kontakt: Michal Janošek, tel.: 777 81 55 69,
		
e-mail.: michal.janosek@gmail.com
Zdroje:
[1] Diskuze FB, skupina Stará Ves n. Ondř., srpen 2016.
[2] Diskuze FB, Alena Ševčíková, skupina Stará Ves
n. Ondř., srpen 2016.
[3] Rozhovor s panem Vlastimilem Blahetou, 5. 9. 2016.
[4] Diskuze FB, Milan Sýkora, skupina Stará Ves
n. Ondř., srpen 2016.
[5] Email s panem Milanem Sýkorou, 25. 8. a 7. 9. 2016.
[6] Rozhovor s paní Věrou Závidčákovou, 8. 9. 2016.
[7] Rozhovor s paní Alenou Ševčíkovou, 8. 9. 2016.
[8] Výstava „Proč piješ?“, zámek Stará Ves, září 2014.
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Nový školní rok začíná!
Vážení rodiče, vážení přátelé a příznivci
staroveské školy, naši věrní. Zdravím Vás na
počátku školního roku 2016-2017.

a díky přípravě proběhla výměna bez výpadku.
Na počátku prázdnin začalo kapat na několika
místech potrubí s teplou vodou. Díky vstřícnosti
firmy, která našla v sezóně kapacity, proběhla na
počátku srpna výměna téměř 70 metrů potrubí
od kotelny až na konec přístavby. V kuchyni
jsme opravili a upravili kanalizaci tak, aby byla
oproti předchozí přístupná a dala se snadno čistit. Vymalovali jsme prostory obou mateřských
škol a v tzv. „horní školce“ proběhla renovace
a nátěr oken. Provedli jsme výmalby hudebny
a školní dílny a zde instalovali nový nábytek.
Velkou akcí byla výmalba školní kuchyně po
předchozí rekonstrukci kanalizace. Příprava
na vybudování budoucí jazykové učebny ve
3. podlaží znamenala přestěhování knihovny
a její instalaci do kabinetu výchovného poradce.
V současné době probíhá projektová příprava na
rekonstrukci nové školy (výměna střešní krytiny, výměna oken, zateplení dle nových norem),
příprava na výměnu technologie kotelny a příprava rekonstrukce školní kuchyně (odsávání
par a rozšíření technologií, které už nestačí na
rostoucí počet strávníků).

Říkal jsem si: Měl bys začít nějakou legrací,
něčím optimistickým, ale vychází mi z toho
takové hořkosladko. Popořádku. Četl jsem si
nějaké postřehy z letošních maturit a napadlo
mě, že bych z toho mohl udělat takový testík.
Stěžovali si maturanti na otázky jako: Kdo byl
dávný řecký bajkař? Jak se jmenoval ten, kdo za
30 stříbrných zradil Krista? Mě ale v tom našem
školním rybníčku napadá, že si připadám jako
ten, co neustále tlačil do kopce ten balvan, nebo
ten, který bojoval s těmi větrnými mlýny, a myslím na tu naši mateřinku. Z pavlače se ozývá:
„Probůh, co se to zase v mateřině děje, zase
nějaké nové učitelky? Co ty naše ubohé děti?“
A já: „No nic, klid, to je život. Za ta léta vím, že
děti jsou zásadně v pohodě a hysterii rozjíždějí
někteří rodiče. Jsou prostě období, kdy musím
vzít někoho na zástup, a když to přijde, tak
jedině profesionály s kvalifikací“. A naši věrní?
To je ta většina, která je v klidu a která mi za ta
léta věří, a já jí za to děkuji. A kdo nenalezne
odpovědi na otázky testíku, dozví se je příště.

Bohužel se opět nevyhnu číslům a informacím, které jsou na počátku roku naprosto
nezbytné, a mnozí na ně čekáte.

Ve škole o prázdninách bylo rušno. Už před
prázdninami a pak o prázdninách jsem byl
nucen řešit několik havárií a vypisovat výběrová řízení. Nejdříve zahrozil a pak definitivně
prasknul ohřívák teplé vody pro celou školu.
Díky reakci na první varování byl výpadek
s výměnou jen 3 dny. Souběžně jsem vysoutěžil kotel do kuchyně, který byl „před smrtí“

Prázdniny jsou minulostí, a co je před námi.
Opět se budeme snažit nejen udržet, ale dále
zkvalitňovat služby. Bude připravena školní
družina. Ta bude mít letos 3 oddělení. Školní
jídelna bude vařit, co máme rádi, a zároveň
naplní zásady zdravé výživy, zajistíme pitný
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Třída paní učitelky Chvostkové

režim, bude fungovat obchůdek s čerstvým
pečivem. To je tedy zázemí, které vytváří
pohodu.

A dále se budeme letos v soutěžích orientovat na porovnávání svých schopností
s nejen ostravskými školami, ale i s těmi, na
které jsme zvyklí – tedy na okolní školy povodí
Ondřejnice a Petřvaldu. Vzájemné vztahy jsou
dlouholeté a nenahraditelné.

Budeme se věnovat žákům nadaným, připravovat je na soutěže a olympiády, sportovci
budou měřit své síly nejen mezi sebou, ale
i s okolními školami, samozřejmostí je práce
s počítači, nabízíme také mimoškolní činnosti
– zájmové kroužky vlastní i s externími pracovníky. Budeme pokračovat v mezinárodním
projektu ERASMUS+, který pomáhá s rozšiřováním jazykových vědomostí a schopností
a prohlubuje mezinárodní kontakty.

Naše škola ve Staré Vsi i partnerské školy
ve slovenské Rakové a polské Twardorzeczce
chtějí pokračovat ve spolupráci, ve sportovních
a kulturních setkáních a moc se těšíme na
letošní společný adventní koncert v Rakové.
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 přípravu a výsledky vlastní práce při získávání
tzv. klíčových kompetencí, což jsou znalosti
a dovednosti stanovené Školním vzdělávacím
programem. V hodinách žáků I. a II. stupně
se bude upevňovat učivo s názvem Ochrana
člověka za mimořádných situací a etická
výchova.

V budově školy jsou pro děti oddělení
základní umělecké školy, která se stala naší
samozřejmou součástí a zajišťuje odborné
vedení pěveckého sboru, hlasovou výchovu
a hru na klávesové, strunné a dechové nástroje.
Stranou nezůstanou ani žáci s problémy
učení a máme potvrzené zachování standardní péče i našim kamarádům s tělesným
postižením.
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Třída
I. A
II. A
II. B
III. A
IV. A

Vyučující
Zdenka Chvostková
Jindra Staňková
Hana Haasová
Hana Cholevová
Lucie Velímová

Třída
V. A
VI. A
VII. A
VIII. A
IX. A

Vyučující
Sylva Janečková
Leoš Havránek
Romana Mlčochová
Regina Hermanová
Jaromír Chvostek

asistenti

Dorotíková, Golková

Bez třídnictví

Zdenka Dlouhá, Jana Kovalová, Eva Dohnalová Šimečková,
zástupkyně ředitele Yvetta Kunzová a ředitel Pavel Plečka

Školní družina: 1. oddělení Pavla Plečková,
2. Darja Čechovská, 3. Anita Golková

ve složení - Lenka Straňánková, Marie Šmotková, Radka Rimmlová a Ludmila Stabravová.

Funkci výchovného poradce bude vykonávat p. uč. Eva Dohnalová Šimečková, funkci
školního metodika prevence p. uč. Mlčochová
a školní vzdělávací program bude koordinovat
p. uč. Cholevová.

V naší kuchyni budou různé speciality
připravovat: vedoucí kuchařka Renáta Hýlová,
Jarmila Jurinová, Renáta Klímová, Martina
Palagyi, Marta Urbancová, Pavla Vávrová
a Kateřina Zemánková pod zkušeným velením
paní vedoucí Věry Šindelové. Stejně jako vloni
budeme zajišťovat stravu cizím strávníkům
– důchodcům, obecnímu úřadu i některým
firmám.

Školní metodický tým tvoří: p. uč. Dohnalová Šimečková, Mlčochová a Chvostková.
Náboženství bude učit p. farář Jan Slavík.

A teď už zbývá jen popřát žákům úspěšný
rok a hodně chuti do práce, spolupracovníkům
přeji zdraví a domácí pohodu a upřímně se
těším na spolupráci a tradičně krásné mezilidské vztahy s rodičovskou i nerodičovskou
veřejností. Je mi mezi vámi dobře a velmi si
toho vážím.

Kolektiv mateřské školy povede vedoucí
učitelka Helena Šeflová s učitelkami Květoslavou Drbálkovou, Karin Falatovou, Olgou
Machačovou, Soňou Mikovou, Ivanou Trybulovskou a správními zaměstnanci – Andreou
Volnou a paní Pavlou Knapíkovou. Svou pedagogickou kariéru na čas přerušily paní učitelky
MŠ Pavliňáková a Konečná a co vím, nějaké
další změny se snad chystají.

Tak ještě jednou, krásný a úspěšný školní
rok 2016–2017.
Mgr. Pavel Plečka,
ředitel školy

Úsek správních zaměstnanců zůstává pod
velením školníka pana Zdeňka Merty a pracuje

Neodešli, jen nás předešli
– Irena Kačírková –

Jméno této svého času velmi populární
známé a také výborné herečky už asi říká něco
jen pamětníkům. Stejně jako se Slávkou Budínovou (psal jsem o ní v prvním letošním zpravodaji) jsem se i s Irenou Kačírkovou setkal
v roce 1974, abych s ní připravil rozhovor pro
tehdejší Ostravský kulturní zpravodaj. Setkali

jsme se u ní v nádherném bytě na Václavském
náměstí, v domě poblíž Můstku, kde tehdy
v přízemí sídlila prodejna Diamant. Dům už
není, namísto něj je nová moderní stavba. Náš
rozhovor začal tím, že paní Irena postavila na
stolek lahev fernetu, ale kolik jsme toho vypili
už nevím.
10
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Ač rodačka z Prahy, prožila Irena Kačírková část svého dětství i herecké začátky v Ostravě. Tam se s rodiči přestěhovala v roce 1936 to jí bylo 11 roků. Na svůj příjezd do metropole
severní Moravy vzpomínala jako na příjezd do
pekla. Byl podvečer, po dešti, a oknem vnikal do
auta sirný zápach vyvážené strusky a tak nebylo
divu, že se bála. Ale brzy zjistila, že v žádném
pekle není. Naopak. V Ostravě našla řadu přátel, kamarádů, lidí, kteří byli hodní a příjemní.
Léta strávená v tomto městě, to byla obecná škola
i gymnázium, první lásky, první taneční i první
pokusy o divadlo, ale byla to i válka. Začínala
tím, že chodila do rytmiky, která ji velice bavila.
Jak mi řekla, v té době začala pociťovat, že to je
něco, co bude souviset s jejím povoláním. Tancování se jí v životě mnohokrát hodilo, zejména pak
při studiu na AMU. Měla rytmus, cítila muziku,
což byla v budoucí profesi velká výhoda. Profesionální křest si Irena Kačírková odbyla v ostravském rozhlase, kam
ji coby sextánku pozvali
do dětského vysílání.
Její první role byla ještěrka v pohádce o zvířátkách. Pak jí nabízeli
další menší role.

kové je - a to platí dodnes - co zbude, když mládí
vyprchá, elán a temperament trochu opadne.
To už musí herec používat jenom toho mozku,
vnitřku, zkušeností a z toho tvořit.
Irena Kačírková byla nevšední herecký typ.
Byla vysoká, měla magické velké oči, podmanivý
hlas, smysl pro humor. Jak jsem už zmínil, byla
ve své době velice populární. Tu svoji popularitu
dělila na tři období. To první bylo na počátku
kariéry. Začala natáčet filmy, objevovala se na
plakátech, četla o sobě v novinách, to všechno jí
samozřejmě dělalo dobře. V období druhém, kdy
byla už známou, populární herečkou, jí popularita vadila. Byla to ztráta soukromí, protože kamkoliv přišla, byla středem pozornosti. A to období
třetí bylo v době našeho rozhovoru. Na popularitu si zvykla, už ji nevnímala. Jen věděla, že lidé
ji chtějí vídat takovou, jakou si ji představují.
Proto se snažila na veřejnosti veškeré možné starosti a trable skrývat, protože nikoho nezajímá,
jak se člověk v ten který
moment cítí, jak mu je.
V roce 1981 Irena
Kačírková podstoupila
operaci žaludku. Objevila se zákeřná nemoc,
s níž bojovala statečně
a dlouho. Ještě rok před
odchodem z tohoto
světa nastudovala řadu
rolí. A vyznání ke své
profesi vyjádřila ve svém
epitafu:

K hereckému povolání ji však přivedlo tehdejší ostravské divadlo,
které dělalo výborné
inscenace. Ostatně, tuto
tradici drží dodnes. Po Irena Kačírková a Josef Kemr ve filmu Starci na chmelu
studiích na AMU, která
Spisovatel, malíř, skladatel, ti všichni mohou
ukončila v roce 1948, byla nakrátko v pražském
odložit
svou práci na jinou, šťastnější chvíli, kdy
Realistickém divadle, odkud přešla do Městnebudou právě trýzněni fyzickou nebo duševní
ských divadel pražských. Tam byla až do roku
bolestí. Herec tuto možnost nemá. A je-li zchvá1984. Při našem rozhovoru jsme se také zmínili
cen k smrti, těžce nemocen, je ochoten umřít
o mladých hercích, o jejich talentu. Paní Kačírna jevišti, protože tam je jeho život! Tam jsou
ková byla toho názoru, že talent je bezesporu
všechna jeho zrození, jeho prohry i vrcholy,
potřeba. To však neznamená, že se z člověka stane
i jeho konec.
herec. Záleží, co z talentu udělá. Je spousta mladých lidí, zejména u filmu, kteří jsou typy, jsou
Představitelka princezny Drahomíry ve
výborní, když hrají sebe. Tím, že perfektně odefilmu Byl jednou jeden král, titulní role z filmu
hráli svůj typ, se domnívají, že to takhle půjde
Bílá paní, paní profesorka ze Starců na chmelu
dál. Jenže ono to nejde. Záleží, jestli se dostane
a dalších a dalších rolí a to zejména divadelních
v divadle mezi dobré herce, jestli dostane přílenás předešla v říjnu 1985. Bylo jí 60 let.
žitost se vypracovat. Důležité podle Ireny KačírRadoslav Mácha
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Slovo nového faráře
Neustále se ve světě i v našich životech něco
mění. Někdy to mohou být změny příjemné,
někdy nad nimi člověk může vznášet otazník.
Určitě si pamatujete rčení našich předků:
„Člověk míní, pán Bůh mění.“ Nemyslím si,
že by tím všechno chtěli naši předci „hodit“ na
Boha, ale spíše důvěřovali, že některé věci, třeba
i pro člověka nepochopitelné, má Bůh ve svých
rukou. A člověku nezbývá, než je přijmout.
Takovým způsobem se můžeme dívat i na
změnu, která nastala od září v naší farnosti.
Opustil ji pro většinu z vás dobře známý otec
Kamil Strak, který po sobě zanechal ve farnosti,
ale věřím, že i v celé obci, obrovskou stopu.
Po 12 letech nastal jeho čas a pokračuje dál
sloužit na jiné místo. Myslím si, že mu patří za
všechno, co pro farnost, ale i společenství obce
udělal, velký dík. A můžeme mu přát hodně sil
v jeho dalším působišti.

ziu učil. A v tom emailu mj. bylo řečeno: „Vím,
že nechodím do kostela a nemám proto nárok
na služby kněze…“ Nějak jsem nevěděl v tu
chvíli, jestli se mám smát nebo se nad tím vážně
zamyslet. Každopádně jsem se jí snažil posléze
vysvětlit, že kněz tady není jenom pro ty své
„ovečky“ v kostele, nýbrž pro všechny lidi. A to
stejné platí nejen pro studenty, ale všechny lidi.

Otec biskup mě určil, abych zaujal na
nějaký ten rok jeho místo. Přiznám se, nikdy
mě nenapadlo, že bych na Středisku pro mládež, které v naší obci sídlí, strávil nějaký čas
jako kaplan a už vůbec ne jako farář. Tak mi
nezbývá, než se zase vrátit k prvnímu odstavci
a známému rčení…

Proto bych vás chtěl všechny kdykoliv
pozvat na faru – na kus řeči a možná i na něco
dobrého. Fara je otevřená opravdu pro všechny,
stejně jako bych chtěl být i já.

Vnímám jako obrovskou v ýhodu, že
s mnohými z vás už jsem se mohl za ty dva roky
kaplanování ve Vsi seznámit, a tak nepřicházím
do cizího prostředí. A tak věřím, že budu moci
navázat na to, co o. Kamil tady ve Vsi vybudoval, a to nejen ve farnosti a na středisku, ale taky
ve společenství naší obce.

Přeji vám, a zvláště mladým, dobrý vstup do
nového školního roku. Celé obci pak pokojný
a radostný celý rok, kdy budeme společně slavit
výjimečné jubileum.

Nedávno jsem dostal zajímavý email od
jedné bývalé studentky, kterou jsem na gymná-

Vše dobré přeje a modlí se o. Jan Slavík

Akce, které nás do konce roku čekají a na které srdečně zveme:
2. listopadu – Dušičková pobožnost – společná modlitba za naše zemřelé
25. listopadu – Rozsvícení obecního vánočního stromu“
24. prosince – odpolední otevírání Betléma + půlnoční mše svatá
12
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Světové dny mládeže Krakow 2016

Od 25. 7. do 31. 7. se v polském Krakově
konaly Světové dny mládeže (SDM). Ze Staré
Vsi nad Ondřejnicí se této události účastnilo
5 mladých věřících (kromě celého obsazení
fary, kteří se podíleli z části na organizaci).
Tuto akci světových rozměrů založil v 80. letech
známý papež Jan Pavel II. pocházející shodou
okolností také z Polska. Tomuto oficiálnímu
setkání předcházel necelý týden, kdy mohli
mladí z celého světa pobývat a poznávat kulturu
v rodinách polských farností.

zúčastnilo bezpočet kněží a většina biskupů
z naší země. Nejdůležitějším bodem setkání
bylo samozřejmě pro každého setkání s papežem Františkem. Do Krakova dorazil již ve
středu, ale oficiální přivítání a zahájení SDM
proběhlo ve čtvrtek v parku Blonia. I přes mírný
déšť se dostavily sta tisíce lidí. Tam také papež
pronesl svou první promluvu.
Po páteční křížové cestě v centru Krakova
se mladí mohli s papežem setkat znovu na Campusu Misericordiae (v překladu Pole milosrdenství), kde se poutníci nejprve zúčastnili sobotní
vigilie, přespali pod širým nebem a další den
s papežem Františkem slavili mši svatou.

Od 25. července pak všichni poutníci
směřovali do Krakova, kde nám Čechům (cca
6 000 mladých) bylo „přisouzeno“ zázemí (tzv.
České národní centrum) v překrásném areálu
cisterciáckého kláštera známému pod názvem
Mogila. Ubytování a větší část stravování pak
bylo zajištěno v okolních školách, příp. v rodinách, které nabídly své domovy.

Svatý otec, i přes svůj pokročilý věk, se
snažil ve svých promluvách neustále vyjadřovat
radost a naději, kterou vkládá do mladých lidí
celého světa, naději, kterou mají mladí přinášet
světu. Vybízel k tomu, abychom šířili do světa
poselství lásky, přestože budeme považováni
za snílky. Prosil o toleranci, péči a starostlivost,

Program v ČNC byl z velké části zajištěn
katechezemi, svědectvími a mšemi, kterých se
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o lepší svět. A 2,5 miliónů mladých z celého
světa opětovalo jeho výzvy mnohdy s potleskem
a skandováním: „Papa Francesco!“
Setkání bylo mnohdy náročné díky velkému
počtu lidí, avšak zanechalo, věřím, ve všech
účastnících, spoustu nádherných momentů.
Pro mě osobně zůstane v mysli nejdéle ten, který
se udál na nedělní mši. Obětní dary přinášela
maminka s 2 dětmi. Holčička už mohla chodit
do školy. Věděla, co se musí, a políbila papeži
ruku. Poté ale zvítězila radost z tohoto setkání
a ona k němu spontánně natáhla ručičky.
A Svatý otec František ji objal. Myslím, že toto
gesto zcela vystihuje povahu papeže Františka.
Záleží mu na člověku, chce mu být blíž, chce mu

vycházet vstříc. Proto jeho počínání oslovuje
lidi napříč celou Zemí.
Šárka Vodvářková

Farní tábor ve Frýdlantu
jak různí lidé nebo organizace pomáhají druhým. První den jsme mu představili ANEŽKU
ČESKOU, která pomáhala chudým. Další den
zase SIRA NICHOLASE WINTONA, který nám
pomohl utéct před jistou smrtí během 2. světové
války. Potom to byl UNICEF, tam jsme stavěli
školy. Ve čtvrtek PAPEŽ FRANTIŠEK odříkal
vyznání víry a pak následovala společná mše s o.
Kamilem. Pro další den
jsme se stali členy ČERVENÉHO KŘÍŽE. Ale
„naneštěstí“ všichni zranění (vedoucí) „umřeli“
i přes naše snažení. Ani
jsme se nenadáli a už
tady byla sobota, kde FU
poznal posledního milosrdného člověka v tomto
týdnu, a to MATKU
TEREZU. Večer byly
v y h lá š eny v ý sled k y
našeho úsilí. Tábor byl
fajn a těšíme se na další,
který bude už z pohledu
vedoucího.

Letošní téma tábora bylo MILOSRDENSTVÍ „v akci“. Když jsme přijeli na naši
základnu do Frýdlantu nad Ostravicí, čekal tam
na nás člověk z budoucnosti jménem FU. On
nám řekl, že v budoucnosti se vyskytla nemoc
ANTIHUMANIÓZA, což je nemoc, při které
se lidé spolu přestávají bavit. A poprosil nás
o pomoc. My jsme souhasili, že mu ukážeme,

Sára Šmýrová
a Blanka Vodvářková
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Soubor Ondřejnica roztančil Sicílii
Sukně lašského kroje
víří v ulicích měst Catania,
Porto Empedocle, Petralia
i Licata. Spoře odění Peruánci tvoří s našimi tanečnicemi, které mají čtyři
spodnice a jednu vrchní
sukni, krásný kontrast.
Valašky v rukou tanečníků z Ondřejnice sehraně
protínají sicilský vzduch,
který je horký i v noci.
Ulice měst jsou provoněné
kávou, dopékající se pizzou a typicky sladkým
dezertem Canollo. Ve chvílích volna se tanečníci
i muzika Tragač koupou v azurových vlnách,
staví želvy z písku a v noci na pláži jen tak pro
legraci kopou velké jámy. Další den si v nich
místní děti nadšeně udělají skluzavku.

kterou Siciliáni s oblibou servírují ve sladkých
brioškách.
Ale cílem zájezdu samozřejmě nebyla gastroturistika. Souboráci se těšili na předávání
českých tradičních tanců a písní novému publiku. Barevné, roztančené a rozezpívané průvody vedly čtyřmi sicilskými městy a místní se
tak mohli kochat pohledem na soubory z Polska, Gruzie, Česka, Thaiwanu a z dalekého Peru.
Sicilský kamarád Salvator na sebe dostal do průvodu kroj a jako hrdý Čech s naší vlajkou mezi
lašské folkloristy zapadl. Ondřejnica tak během
několika dní navázala přátelské vztahy a vedle
opětovného pozvání na Sicilský festival i v příštím roce tak dostala nabídku i do jiných zemí.
Kdo ví, kam soubor pojede na výlet příště… Do
polského Gdaňsku? Nebo až do Peru, do exotické Amazónie?

Lašský folklór už v minulých letech rozvířil
Portugalsko, Estonsko, Holandsko a také Kostariku. Letos se staroveský soubor Ondřejnica
s muzikou Tragač vydal na další dalekou cestu
– tentokrát do sluncem rozpálené Sicílie.
V městečku Porto Empedocle naši folkloristé bydleli v místní škole společně se souborem
z Thaiwanu. O pravidelnou italskou stravu se
staral sám organizátor festivalu, Dario Danile.
Křupavé bagety, italská pasta a pizza mnoha
chutí a vůní tak byly na denním pořádku.
Ve městečku pak odpočinek s pravou italskou
kávou a neodolatelně studenou zmrzlinou,

Zita Mickertsová
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Z Klubu důchodců
Pravidelní čtenáři Staroveského zpravodaje si jistě všimli, že v červnovém čísle nenašli
zprávu o činnosti Klubu důchodců. Chceme to
napravit, a proto vás ve stručnosti seznámíme
s akcemi, které proběhly od března do začátku
prázdnin.

O prázdninách se pravidelně nescházíme,
ale přesto jsme se na počátku srpna setkali
v restauraci U Mlýna. Snad příznivé počasí, snad
přání opět si povyprávět se svými přáteli nebo
lákavá nabídka občerstvení způsobily, že přišlo
celkem 49 členů našeho klubu.

V březnu jsme se sešli dvakrát. Nejdříve na
našem posezení a pak na pomlázkové zábavě.
Na výroční členské schůzi konané v dubnu jsme
zhodnotili naši činnost v roce 2015 a také seznámili členy klubu s plánem na rok 2016. I v letošním roce jsme v květnu společně oslavili Den
matek. Do hasičské zbrojnice jsme pozvali nejenom členky klubu, ale i další maminky a babičky
a společně jsme se radovali u pásma básniček
a písniček, které pro nás připravily děti z mateřské a základní školy. Květen je také měsícem,
kdy jezdíme na výlet. Tentokrát jsme se vydali
na hrad Bouzov a do Loštic, kde jsme navštívili
Muzeum tvarůžků. V červnu jsme na našem
posezení smažili vaječinu. Touto akcí zpravidla zakončujeme naši činnost v prvním pololetí.

Prázdniny, čas odpočinku a rekreace jsou již
za námi a pomalu jsme se vrátili k našim pravidelným schůzkám. Z důvodu opravy hasičské
zbrojnice bude nyní místem našeho setkávání
malý sál haly tělovýchovné jednoty. Naše první
posezení zde proběhlo 9. září a následující se
bude konat 7. října.
Věříme, že práce v hasičské zbrojnici budou
zdárně probíhat a naše další aktivity - Martinskou zábavu, setkání s Mikulášem a rozloučení
s rokem 2016 - již uspořádáme v prostředí, na
které jsme zvyklí. O místě a termínu konání
budeme včas informovat. Věříme, že si stávající i noví členové klubu najdou čas a rádi mezi
nás přijdou.
Irena Polášková, předsedkyně KD

Senioři na špízu U Horního mlýna

16

www.staraves.cz

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

Hlavaté vrby
Ke krajině v Poodří patří i esteticky výrazný
motiv linií hlavatých vrb. Stromové druhy, především vrba bílá a křehká, které byly vysazovány
podél náhonů, potoků a na hranicích pozemků,
byly dříve mnohde ořezávány na hlavu. Po každém ořezu „hlava“ mohutněla, a protože vrby
jsou dřeviny krátkověké a mají měkké dřevo,
vytvářely se v nich poměrně brzy různé dutiny.
Pokud však není ořez delší dobu prováděn,
větve vyrostou do značné výšky, zmohutní,
strom se stává nestabilním a může dojít i k rozlomení celého kmene. Pravda, někdy odlomená
větev zakoření a vrba přežívá, často se však
rozpadá. Pro zachování hlavatých vrb je proto
nutné ořez vždy po několika letech opakovat.

V Košatce byly vrby ořezány na podzim 2015

Stojí za to věnovat hlavatým vrbám péči,
aby nám nezůstaly jen na obrazech Josefa Lady
a Mikoláše Alše.

Hlavatky jsou nejen působivým prvkem
krajiny, ale poskytují i místo k životu pro některé
vzácné druhy živočichů, které jsou vázány na
toto specifické prostředí – za všechny uveďme
například brouka páchníka hnědého.

Ing. Radim Jarošek
Agentura ochrany přírody a krajiny,
regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Ze života zahrádkářů
Staroveští zahrádkáři nezaháleli ani
v průběhu letních měsíců. Nejvýznamnější
změna nastala na samotné budově Domu
zahrádkářů, kde návštěvníky na první pohled
upoutají vyměněná okna sálu a přilehlých
prostor. Stavební zásah si zasloužila i sociální
zařízení, která měla svůj zenit už dávno za
sebou. Novou tvář dostala i sklepní společenská místnost, na níž se viditelně podepsala
vzlínající vlhkost. Po vystěhování pěstitelské
pálenice a ukončení nájemní smlouvy s provozovatelem naopak vyvstává nová potíž,
jak dále naložit s vyprázdněnými prostory,
které jsou navíc ve velmi neutěšeném stavu…

Touto cestou bychom za celou zahrádkářskou
organizaci chtěli poděkovat panu starostovi
a celému zastupitelstvu obce za poskytnutí
nemalé částky na provedení potřebných oprav.
Menší částku se nám podařilo získat i ze zdrojů
ústředního vedení zahrádkářského svazu. Díky
patří i mládeži z organizace Kondor, která se po
boku výboru organizace zapojila do úklidových
prací a umožnila nám důstojně přivítat 8. srpna
tradiční návštěvníky ze slovenské Rakové.
Program přátelského setkání zpestřila i malá
přednáška paní M. Poláškové z firmy Unipol
o léčebných účincích aloe a hudební produkce
skupiny pana Zdeňka Janka.
17
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Co nabízíme?
Upravený sál nám umožňuje nabídnout
prostory Domu zahrádkářů k pronájmu
pro pořádání různých společenských akcí.
Cena činí 1.000 Kč, v zimním období
1.500 Kč za jednodenní akci. Objednávat
je možno u p. Světlušky Dostalíkové (tel.
734 594 156) nebo u p. Růženy Holaňové
(tel. 607 700 550).
V Domě zahrádkářů je možno šrotovat
a lisovat (moštovat) ovoce. Objednat
tuto službu je možno u p. Pavla Šprocha
(tel. 776 087 862) nebo u Ing. Petra Pelíška
(tel. 739 257 709).

Návštěva z Rakové s krojovanými Starovjačkami

Co nás čeká?
Každoroční výstava ovoce a zeleniny
se bude konat ve dnech 29.–30. 10. 2016
v Domě zahrádkářů. Věříme, že nás podpoříte dodáním výpěstků z vašich zahrad
i návštěvou výstavy.

Výbor ZO ČSZ ve Staré Vsi n. O. (zleva P. Pelíšek,
S. Dostalíková, K. Nevludová, J. Polášková, P. Šproch,
J. Folta, R. Holaňová, D. Šprochová, A. Vacová)

Ing. Petr Pelíšek, předseda ZO ČSZ

Olympiáda mladých chovatelů
Letošní srpen byl ve znamení letních
V sobotu je čekal výlet do ZOO Děčín. Příštím
olympijských her. I naše děti se zúčastnily
rokem se OMCH bude konat v Domažlicích.
olympiády, avšak chovatelské. Stejně jako naši
Mgr. Jana Paličková
sportovní olympionici dovezly naše staroveské
děti také medaile, hlavně bronzové:
Martin Palagyi v odbornosti drůbež,
Elen Hynečková v odbornosti pes
a ostřílená soutěžící Barča Polášková
v odbornosti kožešinová zvířata.
Barbora Němcová získala stříbrnou
medaili ve velmi náročné odbornosti
králíci. Naši mladí chovatelé v letošním roce vycestovali do severních
Čech – do Rumburku, kde trochu
bojovali s chladným počasím, kdy
v noci klesla teplota téměř k nule.
I tak po promrzlé noci byli schopni
Barbora Němcová (2. místo, králíci), Barbora Polášková (3. místo,
obhájit své písemné práce, vyplnit kožeš zvířata), Martin Palagyi (3. místo, drůbež), Elen Hynečková
náročné testové otázky a poznávačky. (3. místo, pes), Nikola Vávrů (5. místo, králík - za ZO Krmelín)
18
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Starovjáček se opět otevírá!
S t a r ov j á č e k s e
v r át i l z pr á z d n i n
a plný síly opět otevřel
své dveře všem malým
i velkým příznivcům.
Nabí zí spoust u
zábav y v prostředí
krásné a plně vybavené herny. Většina
dě t í k ná m z av ít á
kolem jednoho roku
věku a potkává zde
své první kamarády.
Toto přátelství pak
pokračuje ve školce,
ve škole a často vydrží
c elý ž ivot . K a marádky zde nacházejí
i maminky, které zde
sdílejí své zkušenosti,
r ados t i i s t a ros t i .
Zároveň však pomáhají zdravému rozvoji
svých dětí.

Rodinné centrum Starovjáček

Pondělí 9-11 hod.
Cvičení rodičů a dětí: Pondělí od 10 hod.
Prostor pro aktivně strávený čas rodičů a dětí do 6 let

Díky služebním
maminkám probíhá
v tělocv ičně MŠ
každý týden cvičení
http://starovjacek.webnode.cz
Budova MŠ ve Staré Vsi
dětí a rodičů. Máme
spoustu zajímavého
nářadí, na kterém se
děti vydovádějí. Už
Aby mohl být Starovjáček otevřen i nadále,
jste někdy zkusili podlahový žebřík nebo
potřebujeme
služební maminky, které by zajišcvičení s padákem? U nás si to vyzkoušet
ťovaly hladký chod centra. Pokud máte chuť
můžete!
udělat něco pro své děti i pro své okolí, přidejte
A pokud dostanete chuť si něco vyrobit,
se k nám. Starovjáček pro Vás může znamenat
máme pro děti připravenou spoustu výtvarsmysluplnou činnost během mateřské dovoného materiálu. Kreativitě se u nás meze
lené a díky nabytým dovednostem i snadnější
nekladou!
návrat do zaměstnání.
Několikrát ročně také pořádáme akce pro
rodiny – divadélka, setkání s klauny, tématická
odpoledne a tvůrčí dílny.

Informace o aktuálních akcích sledujte na
letáčcích, na našich stránkách i FB!
Za Starovjáček Hana Šíchová
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SPORT
Národní házená
Po prázdninové přestávce jsou tady opět
házenkářské soutěže. A národní házená ve Staré
Vsi je opět ligová! Ovšem ne tak jako dosud ta
mužská, ale házená ženská! Přihlásili jsme totiž
do naší nejvyšší soutěže mladé družstvo žen.
Úroveň většiny družstev v 1. lize je vyšší než
ta, kterou naše děvčata dosud poznala, věříme
však, že nějaké body určitě získají a s tím i více
zkušeností. Samozřejmě je možnost něco vidět
a něčemu se přiučit.

Újezdu a hlavně Přeštic. Naši chlapci splnili
očekávání a skončili na velmi pěkném 3. místě.
Výsledky našich: Bakov 16:14, Ostopovice
18:22, Přeštice 14:22, Podhorní Újezd 21:8,
Chropyně 13:9.
Tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Družstvo mužů skončilo v druhé lize skupiny B na 9. místě a také v novém soutěžním
roce pokračuje ve stejné soutěži.
Soutěžní sezona začala doma 28. 8. 2016.
Ženy hrály se Sokolem Krčín a muži s Drakenem Brno. Muži si se svým soupeřem poradili
23:12. Ženy na Krčín zatím nestačily a prohrály
těsně 9:11. Obě naše družstva disponují velmi
mladými hráči a jsme zvědavi, jak si povedou
v dalších zápasech.

Přeštice		
Ostopovice		
Stará Ves		
Bakov		
Chropyně		
Podhorní Újezd

98:68
86:78
82:75
76:71
55:69
68:104

10 b.
7 b.
6 b.
5 b.
3 b.
0 b.

Naše sestava: Petr Dvorský, Daniel Návrátil, Antonín Pelíšek, Matěj Hranický, Martin
Mácha, Jakub Šebesta, Petr Pšurný, Marcel
Kováč, Ondřej Palička, Vilém Hýl, Jan Červenka, Vojtěch Klečka, Richard Chvostek,
Ondřej Vajda, Richard Jančák.
Trenér: Petr Straňánek, vedoucí: Jitka
Rohelová

Před prázdninami jsme 24. – 26. 6. uspořádali na našem hřišti Pohár ČR mladších žáků.
Za tropického počasí byl turnaj velmi vyrovnaný. O umístění se bojovalo až do posledního
zápasu. Turnaj měl velmi pěknou diváckou
kulisu, ke které přispěli i fanoušci Podhorního

Také naše dorostenky na PČR v Praze
uspěly a skončily, i když s troškou štěstí, na
krásném 3. místě. Pro mladé hráčky by to mělo
být povzbuzení do další sportovní činnosti.

Pohár ČR mladších žáků

Dorostenci
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Výsledky našich: Spoje Praha 31:17, Draken
Brno 28:19, Tymákov 12:29, Přeštice 13:24,
Most 17:20.

Trenér: Aleš Dostalík, vedoucí: Renáta
Hýlová
Družstva starších žáků a dorostenců se
dostala na PČR jako náhradníci. Starší žáci
v Opatovicích i dorostenci ve Svinově skončili
na 4. místě.

Tabulka:
1. Tymákov		
2. Přeštice		
3. Stará Ves		

145:65
142:75
84:89

10 b.
8 b.
4 b.

V oblastním přeboru pro ročník 2016/2017
budou hrát mladší žačky, mladší žáci, starší
žačky, starší žáci, dorostenky, dorostenci a „B“
družstvo mužů. Tyto soutěže začaly 3. 9. 2016.
Přijďte se podívat a fandit!

Na turnaji hrály: Eliška Lepková, Zuzana
Višvaderová, Eliška Kolonderová, Karla
Adamcová, Elen Hynečková, Adéla Onderková,
Vendula Hynečková, Petra Dostalíková, Radka
Ličková, Hanka Ličková, Denisa Adamcová.

Za oddíl národní házené Rostislav Horkel st.

ACK Stará Ves n. O.
Měsíc září je pro cyklisty obvykle zlomový. Silniční sezóna se blíží ke svému konci,
ale naopak některým závodníkům začíná
cyklokrosová sezóna. Od září do ledna bude
většinu staroveských závodníků čekat náročný
program zahrnující závody u nás a v zahraničí.

úspěchu dosáhl kadet Erik Vávra. Na těžké trati
v obci Kamýk nad Vltavou obsadil druhé místo
a pro staroveskou cyklistiku vybojoval další
cenný kov z nejdůležitějšího závodu silniční
sezóny. Vladimír Mikšaník mistrovský závod
v Kamýku kvůli pádu nedokončil.

Vrátíme-li se k vrcholům silniční sezóny
– Mistrovstvím České republiky v silniční
cyklistice, které se konaly v měsíci červnu pro
juniory a v červenci pro kadety, pak největšího

Junioři absolvovali mistrovský závod
v Kyjově. Hynku Paličkovi se v kategorii juniorů již tolik nedařilo, těžký závod v tropickém
počasí dokončil na 41. místě.
V úterý 5. 7. 2016 jsme
pořáda li ok ružní závod
Nad staroveským zámkem.
Závodu se zúčastnilo celkem 111 závodníků napříč
kategoriemi. Z domácích
závodníků předvedl nejlepší výkon Hynek Palička,
který ovládl závod kategorie juniorů a s přehledem
zvítězil. V juniorech ještě
dokončil Marián Krejčí na
třetím místě. V kategorii
kadetů zvítězil Láďa Mikšaník a Erik Vávra dojel
druhý. V elitní kategorii
dojel Marek Vávra devátý,
Jakub Schichel desátý a Petr
Záruba jedenáctý.

MČR kadetů - 2. místo - Erik Vávra
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Ve dnech 5. – 7. 8. startovali kadeti a junioři
na etapovém závodě Regionem Orlicka. Na
startu se sešlo celkem 177 závodníků z několika
zemí. Nejlépe zajel Hynek Palička celkově na 40.
místě, 52. byl Petr Pokorný, 67. Marián Krejčí,
106. Erik Vávra a 111. Láďa Mikšaník.

soustředění s reprezentací v Mladé Boleslavi.
Věříme, že se kluci uchytí a budou moci startovat na největších závodech, kterými jsou
Světové poháry či nejslavnější cyklokrosové
série v Belgii. První cyklokrosový start máme
naplánovaný na 15. 9. v Popradu, kde se pojede
první závod Slovenského poháru.

Z mnoha ostatních závodů, které se konaly
v průběhu letních měsíců, lze vyzdvihnout
například 2. místo Mikšaníka na Slovenském
poháru v časovce do vrchu a 1. místo v kritériu na závodech konaných první zářijový
víkend ve Spišské Nové Vsi. Palička na kritériu
rovněž zvítězil a kluci zároveň ukázali velmi
dobrou připravenost před blížící se cyklokrosovou sezónou. Jak Palička, tak Mikšaník
jsou součástí reprezentačního družstva ČR
v cyklokrosu. Od 5. 9. absolvují první společné

Náš oddíl bude opět pořádat závody
v cyklokrosu, uskuteční se 29. a 30. 10. v areálu
TJ Stará Ves nad Ondřejnicí. Tímto bychom
chtěli pozvat fanoušky a především nejmenší
zájemce o cyklistiku, kteří si mohou vyzkoušet cyklokrosový závod. Aktuality z chodu
oddílu naleznete na internetových stránkách
www.ackstaraves.cz.
Karel Nepraš

Poděkování
Obecní úřad ve Staré Vsi n. O. vyslovuje jménem všech občanů poděkování panu Tomáši
Haničákovi, nar. 1979, který dne 16. 5. 2016 převzal na Magistrátu města Ostravy ocenění
Českého červeného kříže - Zlatý kříž II. třídy za 120 bezpříspěvkových odběrů krve.

Oznámení o výměně občanských průkazů
komplikace při přebírání poštovních zásilek
nebo peněžních poukázek a při jiných úředních úkonech.

V roce 2017 bude většině občanů obcí Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice,
Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov,
Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina
a Zbyslavice končit platnost občanských průkazů.

Žádost o vydání občanského průkazu lze
podat u Magistrátu města Ostravy, odboru
vnitřních věcí, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, Gorkého 3037/2,
Moravská Ostrava, nebo na jiném obecním
úřadě obce s rozšířenou působností (např.
Bílovec, Havířov, Frýdek-Místek, Nový Jičín,
Opava). Občan může požádat o vyzvednutí
občanského průkazu na jiném obecním úřadě
obce s rozšířenou působností, než byla žádost
o vydání občanského průkazu podána, tento
úkon je zpoplatněn částkou 100 Kč.

O vydání nového občanského průkazu
mohou občané bezplatně požádat nejdříve ve
lhůtě 6 měsíců před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Dřívější žádost
o vydání občanského průkazu je zpoplatněna
částkou 200 Kč. Minimální doporučená doba
pro podání žádosti o vydání občanského
průkazu je 30 dnů před skončením platnosti
dosavadního občanského průkazu. Při pozdějším podání žádosti již nelze občanům zaručit,
že jejich občanský průkaz bude vydán včas.
Neplatný občanský průkaz může působit

Při podání žádosti je nezbytné předložit
platný občanský průkaz. Pokud již nebude
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dosavadní občanský průkaz při podání žádosti
o vydání občanského průkazu platný, budou
k prokázání totožnosti požadovány další
doklady, např. cestovní pas, řidičský průkaz,
případně rodný list.

obvodu se zdržují, a požádat o osobní návštěvu
pracovnic úřadu v místě svého pobytu.
Za osoby omezené ve svéprávnosti k právním úkonům podá žádost opatrovník. Tyto
osoby nemají povinnost mít občanský průkaz.

Občan, který není ze zdravotních důvodů
schopen podpisu, nemusí dokládat lékařské
potvrzení. Tuto skutečnost si ověří pověřený
zaměstnanec úřadu při podání žádosti o vydání
občanského průkazu.

Další informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.ostrava.cz. Termín
osobní návštěvy úřadu (Magistrát města
Ostravy, Odbor vnitřních věcí, Oddělení
občanských průkazů a cestovních dokladů,
Gorkého 3037/2, 729 30 Moravská Ostrava)
si lze objednat prostřednictvím elektronického
portálu SMO https://objednavky.ostrava.cz/
eobs nebo přes Call centrum na telefonních
číslech 844 121 314 a 599 499 311.

Občané, kteří se nemohou ze závažných
důvodů na úřad dostavit a podat si žádost
o vydání občanského průkazu (např. z důvodu
výkonu trestu odnětí svobody, nařízení ústavní
výchovy nebo ze zvlášť závažných dlouhodobých zdravotních důvodů), se mohou obrátit na
Magistrát města Ostravy nebo na obecní úřad
obce s rozšířenou působností, v jehož správním

Jana Abrlová, DiS.
sociální pracovnice
Magistrát města Ostravy

Matrika
Naši jubilanti:
Své významné životní jubileum oslavili a ještě oslaví tito naši spoluobčané:
Dobroslava Hutěčková
Jaroslava Čechovská
Marie Ryšavíková		
Drahomíra Ulčáková
Olga Varyšová		
Anna Borovská		

90 let
90 let
85 let
80 let
93 let
80 let

Marie Husáriková		
Zdenka Holaňová		
Josef Ševčík		
Vlastimil Horkel		
Oldřiška Sýkorová		

85 let
93 let
80 let
85 let
90 let

Jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a rodinnou pohodu.

Již nejsou mezi námi …
Marie Hynečková		
Marta Rusková		
Alois Petrovský		
Ignác Višvader		
Aleš Vala			
Vlasta Palatická		
Ivo Dohnal		
Zdenka Musálková		
Josef Trčka		

roč. 1930
roč. 1938
roč. 1944
roč. 1940
roč. 1962
roč. 1956
roč. 1947
roč. 1940
roč. 1930

Věnujte jim
tichou vzpomínku.
Bronislava Pavlosková, matrikářka
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O proběhlé výstavě Od koloběžky po horské kolo
Výstavní prostory staroveského zámku byly
do 11. září místem výstavy Od koloběžky po
horské kolo. Expozice přinesla nejenom pohled
do dějin staroveské cyklistiky, ale dotknula se
i nejnovějšího dění v tomto sportovním odvětví
ve Staré Vsi. Přiblížila bohatý výčet událostí
a hojné vzpomínky na řadu soutěžních i nesoutěžních akcí. K vidění byla současná a historická kola, trojkolky a koloběžky, současné

i historické cyklistické dresy a spousta dalších
předmětů. Samotnému zahájení výstavy předcházela slavnostní vyjížďka Starou Vsí, která
přilákala řadu vyznavačů jízdních kol. Největší
pozornost vzbudila skupina jezdců na historických kolech z Klubu českých velocipedistů
v Hrabové. Výstavu navštívilo přes 500 osob.
Marcela Tylečková, kulturní komise

Vernisáž výstavy

Vánoční výstava - výzva
Vážení spoluobčané,

aby ho na tuto výstavu poskytli. Výstava bude
zahájena při rozsvícení vánočního stromu
25. listopadu a potrvá do 18. prosince. Ihned
po jejím skončení vám zapůjčené věci vrátíme,
aby mohly zdobit vaše příbytky v době Vánoc.
Termín přijímání exponátů vyhlásíme obecním
rozhlasem, zveřejněním na stránkách obce
a informačním kanálem Staré Vsi. Předem
děkujeme všem, kteří pomohou při přípravě
vánoční výstavy.
Za kulturní komisi
Marcela Tylečková

v minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali, že vánoční výstava bude věnována
Marii Kubalové, nositelce certifikátu „Vyrobeno v Beskydech“, která nám měla představit
výrobky z kukuřičného šustí. Bohužel tato
paní onemocněla, a proto musíme přistoupit
ke změně námětu vánoční výstavy. Vzhledem
ke krátkosti termínu rozhodli jsme připravit
výstavu betlémů. Prosíme občany, kteří vlastní
nějaký betlém a chtěli a mohli by ho zapůjčit,
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Kalendář na rok 2017
Vážení občané,
pro nadcházející jubilejní rok 2017 vám
vedení obce připravilo malé překvapení.
Dárek v podobě stolního týdenního kalendáře na rok 2017. Na každý rodinný dům
v obci (číslo popisné) připadne jeden kalendář
(v bytových domech na každý byt). Kalendáře
si můžete vyzvednout v informačním centru
zámku ve dnech 19. a 21. září a 3. a 5. října
2016 vždy v době od 8.00 do 11.30 a od 12.30
do 17.00 hodin. V Košatce budou kalendáře
vydávány v knihovně v době půjčovních hodin,
tj. v pátek od 15.30 do 18.00 hodin. Zbytek
nákladu bude ponechán k volnému prodeji za
prodejní cenu 70 Kč. Druhým překvapením
snad pro vás bude, že jsme vydali i kalendář
nástěnný. I ten může v příštím roce zdobit
vaše domovy. Bude ovšem pouze k prodeji za
cenu 140 Kč. Oba kalendáře si můžete zakoupit ve výdejních místech stolních kalendářů
a v sídle obecního úřadu ve Staré Vsi.
Stěžejní myšlenkou kalendářů je porovnání
historického snímku se současným stavem
vyobrazeného místa. Někdy je místo historické fotografie změněno k nepoznání, jindy je

Nástěnný kalendář na rok 2017

naopak velmi podobné. Nahlédněte s námi do
historie naší obce.
kulturní komise

Oznámení
ROZVRH HALY – SEZONA 2016–2017:
Pondělí:
15.30–16.30 atletika
16.30–18.00 dorostenky,
starší žačky
18.00–19.00 ženy
19.00–20.00 muži
20.00–22.00 futsal
Úterý:
15.30–16.30 mladší žačky,
mladší žáci
16.30–17.30 starší žáci
17.30–18.30 dorostenci

18.30–21.00 badminton
pokročilí
Středa:
17.30–19.00 futsal
19.00–21.00 futsal
Čtvrtek:
15.30–16.30
16.30–17.30
17.30–19.00
19.00–20.00
20.00–22.00

mladší žáci
starší žáci
dorostenci
badminton
florbal
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Pátek:
15.30–16.30 mladší žačky
16.30–17.30 starší žačky
a dorostenky
17.30–18.45 ženy
18.45–20.00 muži
20.00–22.00 volejbal
Sobota:
18.30–20.00 hasiči
Neděle:
18.00–20.00 florbal

8.10.2016:

8.00 -18.00
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pro Vás připravuje:

Srdečně zveme a těšíme se na Vás – za každého počasí

DOMÁCÍ RYBÍ POLÉVKA + 5 RŮZNÝCH DRUHŮ RYBÍHO MENU,

 15. 10. ‐ KARNEVAL v maskách se skupinou REBEL, vstup 100,‐ Kč
 4. až 6. 11. ‐ VÝLOV ‐ jistebnický rybník Bezruč

rozšířená nabídka

 V době konání Dnů NATO 16. ‐ 17. 9. – otvíráme již v 9.00 hod.,

8.00 - 14.00

v 15.00 setkání "mladých chovatelů"

9.10.2016:
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU

DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

Místní výstavu

pořádá

ZO ČSCH STARÁ Ves nad Ondřejnicí

SStaroveský zpravodaj

Pozvánky
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AKCE TJ
Národní házená:
Rodinný turnaj
Turnaj starých gard
Pouliční turnaj

Stolní tenis

26. 11. 2016
3. 12. 2016
26. 12. 2016
Vánoční turnaj

Florbalový ples

27. 1. 2017

Maškarní ples
s Hopsalínem

21. 1. 2017
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18.00-19.00

Jóga
středa
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20.00-22.00
18.00-20.00

Florbal
čtvrtek
neděle

Stolní tenis
středa
19:00-22.00

20.00-22.00
17.30-19.00 a 19.00-21.00

Futsal
pondělí
středa

Pro muže:

18.30-20.00 (pro pokročilé)
19.00-20.00 (pro všechny

20.00-22.00

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

Informace podá hospodářka TJ Libuše Sýkorová,
e-mail: libuse.sykorova@seznam.cz, mobil: 731047601, Facebook stránky TJ Stará Ves.

Tréninky probíhají 2xtýdně na hřišti TJ, v zimě v hale TJ. V průběhu roku se hrají
jednotlivé soutěže, v zimním období pohárové soutěže. Rozpis tréninků a zápasů naleznete
na nástěnce TJ. Přihlásit do oddílu se můžete kdykoliv, nejlépe na začátku nové sezony
na tréninku u trenéra.
V letošním roce hrají tato družstva: ženy: 1. liga; muži: A- 2. liga, B- oblastní soutěž
mladší žačky, mladší žáci, starší žačky, starší žáci, dorostenky, dorostenci, staré gardy.
----------------------------------------------------------------Máte jiný námět pro sportovní vyžití, chcete zorganizovat turnaj, máte chuť zkusit
jinou volnočasovou aktivitu, vést kroužek nebo pronajmout halu? Ozvěte se na uvedené
kontakty. Občanům rovněž nabízíme sál pro rodinné akce.

NÁRODNÍ HÁZENÁ:

Břišní tance
čtvrtek
17.30-18.30

Kruhový trénink s Adamem
pondělí
17.45-18.45
čtvrtek
19.00-20.00
/blíže na FB -Kruhový trénink s Adamem/

19.00-20.00

Aerobik
pondělí

Badminton
úterý
čtvrtek
kategorie)

Volejbal
pátek

Taneční kroužek pro děti MAKI-KAČI
(od 6 do 15 let) úterý 17.00-20.00

Pro ženy:

Pro ženy a muže:

Pro děti:

Není nutno se hlásit dopředu, informace vám podá vedoucí před cvičením.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

Od září jsme pro Vás znovu připravili pravidelná cvičení, tréninky a kroužky.

Nabídka je určena nejen stávajícím členům, ale i široké veřejnosti.

Přijďte si zacvičit!

SStaroveský zpravodaj
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MASÁŽE
DENISA SÍKOROVÁ
d.pina@seznam.cz
+420 608 621 192
SALÓN:
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO KRMELÍN
Zdravotní 214, Krmelín 739 24
Po - Pá
dle telefonické objednávky
So - Ne
zavřeno
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VÝMĚNA PNEUMATIK
ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ
VOZIDEL
SERVIS OSOBNÍCH A NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ,
MOTOCYKLŮ, ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
PRODEJ PNEU - PROTEKTORŮ - JETÝCH PNEU,
KOMPLETNÍ AUTOELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE
PRODEJ AUTOBATERIÍ, OLEJŮ, VÝFUKŮ,
NÁHRADNÍCH DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
VÝMĚNA OLEJŮ A VÝFUKŮ
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Přijmeme zdravotní sestru

do dětské ambulance ve Staré Vsi nad
Ondřejnicí - úvazek odpovídající ordinačním
hodinám.
Nástup možný ihned.
Bližší informace na tel. 733 151 151 nebo 558 669 246
(v ordinačních hodinách).
MUDr. Iwanuszková
praktický lékař pro děti a dorost

CVIČÍME NA MALÝCH TRAMPOLÍNKÁCH

PONDĚLÍ 20-21h. /sudý týden 17-18h.
STŘEDA 20-21h.
PÁTEK 20-21h.
SOKOLOVNA BRUŠPERK / KRMELÍNSKÁ 347
TEL. 732 24 30 12
jumping.brusperk@seznam.cz
Facebook: Jumping Brusperk
Skáčeme a bavíme se!
LEKCE SE KONAJÍ JEN NA OBJEDNÁVKU A PŘI ÚČASTI 6-TI CVIČÍCÍCH
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Kritérium mezi ploty

Staroveský kotel

O Pohár starosty obce

Košatecká děvčata

Pohár

Beseda s Irenou Fuchsovou

Poslední zvonění s 9.A

Oprava střechy hasičárny, dole pozemní úpravy

Nové chodníky v urnovém háji

Stavba výtahové šachty uvnitř hasičárny

Nová podlaha a obklady interiéru
ve smuteční obřadní síni

Kulturní a společenské dění ve Staré Vsi
a Košatce ve 4. čtvrtletí roku 2016
DATUM

AKCE

MÍSTO

17. 9. – 23. 10. 2016 Krajina – plenérová malba – výstava Zámek výstavní síň

POŘADATEL
Kulturní komise

17. 9. 2016

Vítání občánků

Zámek obřadní síň

Obec Stará Ves

17. 9. 2016

Košatecký otoman

Košatka

Košatecký otoman

1. 10. 2016

O zlatou šupinu mikroregionu
Poodří – soutěž

Brušperk

MO ČRS Stará Ves

7. 10. 2016

Tradiční posezení

Hala TJ – malý sál

Klub důchodců

8. – 9. 10. 2016

Místní výstava drobného zvířectva

Bývalý vojenský areál

MO ČSCH Stará Ves

15. 10. 2016

Rybářské závody

Brušperk

MO ČRS Stará Ves

15. 10. 2016

Operetní skříňka s líčidly koncert
operetních melodií

Hala TJ – malý sál

Kulturní komise

29. – 30. 10. 2016

Výstava ovoce a zeleniny

Dům zahrádkářů

ZO ČZS Stará Ves

29. – 30. 10. 2016

Cyklokros

Areál TJ

ACK Stará Ves

listopad

Martinská zábava

Hasičská zbrojnice
(hala TJ – malý sál)

Klub důchodců

2. 11. 2016

Dušičková pobožnost

Hřbitov

Farnost Stará Ves

25. 11. 2016

Rozsvícení vánočního stromu

Kostel sv. Jana Křtitele,
Nádvoří zámku

Kulturní komise
Farnost St. Ves

Zámek výstavní síň

Kulturní komise

26.11. – 18. 12. 2016 Vánoční výstava
26. 11. 2016

Rodinný turnaj

Hala TJ

TJ Stará Ves

3. 12. 2016

Turnaj starých gard

Hala TJ

TJ Stará Ves

Mikulášská zábava

Hasičská zbrojnice

Klub důchodců

Kostel sv. Jana Křtitele

Kulturní komise

Kostel sv. Jana Křtitele

Farnost Stará Ves

7. 12. 2016
18. 12. 2016
24. 12. 2016

Adventní koncert - Dětský pěvecký
sbor Ondrášek
Odpolední otevírání Betléma,
půlnoční mše svatá

26. 12. 2016

Pouliční turnaj

Hala TJ

TJ Stará Ves

29. 12. 2016

Rozloučení se starým rokem

Hasičská zbrojnice

Klub důchodců

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