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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,

obce a komplexní pozemkové úpravy. Skončilo
tím období nejistoty, jakým způsobem se může
obec rozvíjet a který pozemek vlastně komu
patří, aby vlastník plnil své povinnosti tak, jak
má. Nemusíme tak už řešit hříchy minulosti
a spokojeně se můžeme rozvíjet dál.
Teď bychom měli splnit další cíl, a to je
stanovit Plán rozvoje obce na období 20142020. Příprava tohoto dokumentu není svázaná
žádnými předpisy a jen porovnává naše přání,
co v obci chceme, s tím, zda na to máme
peníze vlastní, z dotačních fondů EU nebo
národních zdrojů. Zpracování Plánu rozvoje
už bude asi úkol pro další zastupitelstvo, které
vzejde z podzimních voleb, a tak opusťme práci
a vrhněme se na prázdniny, abychom načerpali
během dovolených fyzické i duševní síly a při
cestování inspiraci a srovnání.
Bylo by hezké, kdybychom si mohli jen tak
říct: „Je to u nas fajne“.

Máme za sebou hektické období Staroveských
obecních slavností, které mělo z mého pohledu
tři cíle:
1. Pobavit se a setkat se.
2. Trochu připomenout, co se udá lo
v předešlém období.
3. Dát obec „do pucu“.
K naplnění těchto myšlenek však bylo třeba
spousty práce, z velké části i té dobrovolné. Věřím,
že stejně jako já jste měli, i díky nádhernému
počasí, z letošního ročníku dobrý pocit a že jste
si to užili. Chtěl bych všem, kteří se na přípravě
akce podíleli, poděkovat. Poděkování patří
i Vám, kteří jste přišli, neboť to je pro pořadatele
znamení, že jejich práce nebyla marná. A pokud
se Vám něco nelíbilo nebo máte nějaký nápad
pro další ročník, klidně ho řekněte nahlas.
V našem obecním dění se podařilo dovést
do cíle dvě významné akce, a to územní plán

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Bývávaly časy
•

•

Roku 1700 odebrány mu (faráři) 4 měřice
pole a postavena na něm panská hospoda
a 2 domky. Roku 1704 další kus pole, na
němž 8 občanů má svá obydlí. Jsou to domky
od hostince č. 28 (nynější majitel František
Palička) směrem k zámku.
V ro c e 18 6 4 obi l n í s ý pk a z r u š en a
a z vytěžených peněz za zbývající zásoby
obilí a nářadí zřízena kontribuční záložna
ve Staré Vsi. Správa svěřena oněm rolníkům,
kteří dříve na ni přispívali. Sýpka přešla
pak v majetek obecní, a to proto, že tehdejší
správa obce ve svých zápisech ji vedla jako
„obecní sýpka“ místo „obilní sýpka“ a tím
kontribuční záložna zkrácena o 440 zlatých.
Původní jmění záložny činilo 7.765 zlatých,
nyní 18.890 Kč. Prvním správcem byl Ignác
Novobilský, fojt č. 32, a druhým Josef Hýl,
domkář č. 83… Jelikož dětí ve zdejší škole
stále přibývalo, bylo nutno rozšířiti školu
o další učírny. Obecní zastupitelstvo se
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dne 28. ledna 1890 jednomyslně usneslo
přestaviti obecní sýpku č. p. 202 na druhou
školní budovu o 2 třídách a 2 bytech pro
mladší učitele.
23. června 1924 zatopila Ondřejnice
v několika minutách celou náves a panské
louky. Na lukách způsobeny veliké škody.
25. června 1924 navštívil p. president
republiky Tomáš Masaryk Moravskou
Ostravu. Celá škola s učitelským sborem,
obecní zastupitelstvo, sokoli, Dělnická
tělocvičná jednota, hasiči a velmi mnoho
občanst va ze všech vrstev obce bylo
přítomno zájezdu milého tatíčka mezi nás.
Dne 24. k větna 1934 z volen opět ně
prezidentem Československé republiky Dr.
Tomáš G. Masaryk. Týž den večer konán
za účasti školy, všech spolků a velikého
množství občanů lampionov ý průvod
vedoucí ku pomníku presidenta T. Masaryka.
O životním díle presidentově a o nové době
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úřadě. K zásahu tomu přikročeno z důvodu,
že žádná záložna ani banka hotových peněz
neměla a půjčiti proto nemohla. Celkem
upsáno a darováno občany na tuto akci
5.900 Kč.
Mgr. Jaromír Chvostek

promluvil Dr. Novotný z Moravské Ostravy.
Hymnami slavnost ukončena.
Roku 1934: Aby mohlo býti pokračováno
v regulaci Ondřejnice, vydala obec v měsíci
lednu veřejnou vyhlášku o dobrovolných
darech zámožnějších občanů k témuž účelu.
Upisovací listiny vyloženy na obecním

Zpravodajství ze zámku
•
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RO schválila Smlouvu o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů s firmou
EKOKOM a.s., Praha 4.
RO schválila prominutí nájmu Mysliveckému sdružení Soutok Košatka na konání
výroční členské schůze v KD Košatka.
RO schvá li la v sou ladu s projek tem
rekonstrukce smuteční obřadní síně nákup
50 ks židlí, cena 152.654,- Kč vč. DPH.
RO schválila podání žádosti v rámci Podpory
obnovy kulturních památek a rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky na akci
„Pokračování restaurátorských prací na
zámku ve Staré Vsi n. O.“ (kamenné prvky
1. patra), dodavatel MgA. Jakub Gajda,
Ph.D., akademický sochař a restaurátor,
O.-Poruba, cena 491.280,- Kč vč. DPH.
RO schválila Smlouvu o zřízení práva
stavby a zřízení věcného břemene s firmou
Hruška spol. s r.o., O.-Martinov (novostavba
prodejny Hruška) a následném bezplatném
převedení staveb na pozemcích obce do
vlastnictví obce.
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RO schválila nákup 1 ks počítače se SW
v ceně 21.940,- Kč vč. DPH pro potřeby OÚ.
RO schválila příspěvek 7.000,- Kč Svazu
neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO
O.- Poruba, pro kurz odezírání mluvené
řeči (7 občanů Staré Vsi).
RO schválila příspěvek na částečnou
úhradu nákladů spojených s organizací
pohřbů ve smuteční obřadní síni na základě
obstaravatelské smlouvy takto: občané
Staré Vsi n. O. 500,- Kč vč. DPH, cizí občané
2000,- Kč bez DPH.
RO schválila dovybavení hasičského vozidla
Ford Transit dle požadavků JPO Stará Ves.
ZO 12. 5. projednalo důvodovou zprávu,
ověřilo soulad s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací
kraje, rozhodlo o námitkách a formou
opatření obecné povahy schválilo Územní
plán obce Stará Ves n. O.
Mgr. Jaromír Chvostek

Střípky z okolí
nového asfaltového koberce. Je možné, že po
opravě mostku přes Machůvku bude objízdná
trasa nasměrována na Starou Ves.
V Brušperku naplno běží výstavba bazénu
vedle základní školy. Stavba, která má být
dokončena v květnu roku 2015, bude obsahovat
3 plavecké dráhy dlouhé 25 m, atrakce pro děti,
tobogán a brouzdaliště pro nejmenší.

V rámci projektu Odkanalizování obcí
Hukvakdy a Fryčovice se stavba překlopila do
druhé poloviny. Je dotována ze Státního fondu
ŽP a řeší odkanalizování těchto obcí s napojení
na ČOV v Brušperku. Investorem je Sdružení
měst a obcí povodí Ondřejnice. Nás se stavba
dotýká při cestování na Frýdek přes Brušperk. Ve
druhé polovině roku bude Moravskoslezský kraj
opravovat tuto komunikaci v úseku Fryčovice Krmelín. Předmětem opravy bude v některých
úsecích výměna kufru vozovky a položení

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce
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Do Brušperka cesta dlouhá …
bude jezdit náhradní autobus (malý) kyvadlově
přes obec a jinak bude končit u Machůvky,
kde bude postavena provizorní lávka pro pěší.
Místní samozřejmě vědí, že se lze vyhnout stavbě
průjezdem kolem řeky, a proto Vás vyzývám,
abyste zvýšili z důvodu navýšení dopravy
osobních aut svoji ostražitost - jak řidiči, tak
pěší a cyklisti. A na závěr: na všech místních
komunikacích máme povolenu maximální
rychlost 30 km / hod.

Upozor ňujeme obča ny, ž e v let ních
měsících bude uzavřena pro veškerou dopravu
cesta na Brušperk z důvodu rekonstrukce
mostu přes Machůvku. Investorem této akce
je Moravskoslezský kraj a předpokládaná
délka uzavírky je 2 měsíce. Občané z Horního
konce by měli jezdit na Ostravu přes Brušperk
a Krmelín, Košatečtí a Dolní konec na Frýdek
přes Krmelín. O úpravách autobusových linek
budete informování na zastávkách. Ve špičce

Územní plán už je konečně platný!
Rovněž děkujeme všem našim občanům,
kteří svou aktivní účastí na projednávání návrhu
ÚP a podáním svých námitek a připomínek
přispěli k finální podobě územního plánu, který
řeší požadavky většiny našich občanů.
Schválením územního plánu však naše práce
nekončí, v nejbližší době budeme zadávat ke
zpracování územní studii stavební lokality Nad
Pekárnou a Na Dukli a budeme shromažďovat
podněty na případnou úpravu ÚP. Uvědomme
si totiž, že plánovací proces je nekonečný…
Za 4 roky ze zákona provede pořizovatel
vyhodnocení uplatňování ÚP v praxi a teprve
potom si poprvé řekneme, zda se nám to povedlo
a je vše tak, jak má být.

Dne 28. 5. 2014 vstoupi l v plat nost
Územní plán obce Stará Ves n. O. Po dlouhých
13 letech jednání, návrhů, změn, projednávání,
připomínek, zdůvodňování a vysvětlování bylo
na zastupitelstvu obce dne 12. 5. 2014 přijato
usnesení, kterým ZO územní plán vydalo. Do
platného územního plánu v papírové podobě
může každý občan nahlédnout na Obecním
úřadě ve Staré Vsi n. O., v elektronické podobě je
umístěn na webu obce. Nyní má tedy naše obec
právoplatnou územně-plánovací dokumentaci,
podle které se bude rozvíjet v dalším období.
Výraznou měrou se na zpracování územního
plánu podílel zpracovatel ÚP Ing. Hudák z firmy
ARCHplan Ostrava a zástupce pořizovatele ÚP
Magistrátu Města Ostrava paní Buchtelová.
Oběma tímto za obecní úřad děkujeme.

Ing. Dalibor Dvořák, Ing. Radislav Folta

Fotohistorie
(pondělí a čtvrtek).
Zmiňovanou šestou třídu navštěvovalo
18 hochů a 27 dívek, celkem 45 dětí, z velké
části šlo o ročník 1921. Pro zajímavost, školní
docházka žáků VI. třídy byla v tomto školním
roce 96,6 %, což bylo nejmíň z celé školy.
Nejlépe na tom byla III. třída, kde její žáci splnili
docházku na 98,7 %.
Po prázdninách se žáci mohli těšit nejen do
školních lavic, ale i na novou školní kuchyni. Ta byla
zřízena i vybavena právě během letních prázdnin.

Vážení spoluobčané, milí čtenáři. V sedmém
vydání seriálu Fotohistorie bych se rád věnoval
fotografii žáků VI. třídy staroveské základní
školy ze školního roku 1934/1935.
Školní rok 1934/1935 byl zahájen v pondělí
3. září 1934 [1]. Počínaje předcházejícím školním
rokem byla škola provozována jako šestitřídní,
ovšem šestitřídně se vyučovalo i roku 1927/1928.
K zahájení 3. září 1934 bylo zapsáno celkem
247 žáků. Tohoto roku byla zavedena i tzv.
zjednodušená školní docházka, vyučovalo se
denně dopoledne a 2 dny v týdnu i odpoledne
3
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na Hukvaldy, III. a IV. třídy na Radhošť. Žáci
V. a VI. třídy vyjeli dráhou do Beskyd. Počasí
bylo pravděpodobně podobné tomu, které jsme
zažili v první polovině letošního června, vždyť
15. června 1935 naměřili v pražském Klementinu
rekordních 31,8 °C.
Co se týče čtení, školní dítka jistě nezahálela.
Podle záznamů žákovské knihovny bylo přečteno
žáky IV. třídy 577 knih (15 na žáka), žáky V. třídy
804 knih (20 na žáka) a žáky VI. třídy 377 knih
(8 na žáka).
Školní rok byl ukončen 28. června 1935.
Na přiložené fotografii [1] nalezneme snímek
učitelského sboru spolu s žáky VI. třídy, kteří
tímto šestitřídní školu opouštěli. Nenacházejí
se zde tedy všichni ze 45 žáků, kteřížto byli
způsobilí postoupiti. V druhé půlce školního
roku (15. dubna) byla na vlastní žádost přeložena
na dívčí měšťanskou školu v Přívoze učitelka
VI. třídy Olga Langerová. Ve školní kronice se
dočteme, že jmenovaná byla pilnou a vzornou
učitelkou [1]. Dočasně ji nahradil učitel Josef
Paleček z II. obecné školy chlapecké v Přívoze.
Prosím prohlédněte si tuto fotografii i s popisky
ze školní kroniky. Prohlédnete-li si fotografii
pozorně, věřím, že mezi žáky najdete známé

I přesto, že byly stále citelně pociťovány
důsled k y hospodá řské k rize, za koupi lo
rodičovské sdružení škole rádiový přijímač
systému Telefunken za 1400 Kč. Nám může
rádio připadat jako samozřejmost, ale je důležité
si uvědomit, že Československý rozhlas začal
vysílat teprve roku 1923 [2]. Ostravský rozhlas
začal vysílat až v polovině roku 1929 [3]. Děti tak
mohly během vyučování naslouchat pestrému
místnímu či celostátnímu programu.
Jistě si ze svých školních let pamatujete na
očkování. Nejinak tomu bylo i tenkrát. Dne
16. února proběhlo očkování dětí proti záškrtu,
4. června pak proti neštovicím. Jedním z popudů
byla jistě smutná událost, a to úmrtí Richarda
Nováčka, žáka IV. třídy, právě na záškrt.
Významnou událostí byly 85. narozeniny
prezidenta T. G. Masaryka. Ve škole se slavily
ve středu 6. března, 7. března jmenovalo obecní
zastupitelstvo T. G. Masaryka prvním čestným
občanem Staré Vsi.
Své recitační a pěvecké dovednosti využily
děti také 12. května na Svátek matek, kde
recitovaly básně a písně vhodné k této události.
Ke konci školního roku se jelo na výlet.
13. června absolvovali žáci I. a II. třídy výlet
4
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Novobílský, Oldřich Onderka, Ant. Nykel,
Štěpán Marciš, Boleslav Kelner, Miroslav
Hložanka, Miroslav Zeman.

tváře svých rodičů, prarodičů, příbuzných čí
známých.
1. řada zleva - učitelský sbor:
Alois Novobílský, Bohumila Hynečková,
řídící Josef Filip, Arnošt Neuwirt, Jaroslav Matěj,
Josef Paleček.
2. řada zleva - dívky opuštějící školu:
Helena Hýlová, Zd. Hložanková, Zdenka
Paličková, Marie Vaňková, Boža Hložanková,
Marie Hrabovská, Libuše Holaňová, Boža
Hýlová, Anežka Vidličková, Jana Novobílská,
Emilie Liberdová, Libuše Olejčíková.
3. řada zleva - hoši opouštějící školu:
Alois Vašenda, Boh. Filipec, Václav Janošek,
Slavomír Fabián, Dalibor Petrovský, Aug.

RNDr. Michal Janošek, Ph.D.
Kontakt: Michal Janošek, tel.: 777 81 55 69,
e-mail.: michal.janosek@gmail.com
Zdroje:
[1] Školní kronika obce Staré Vsi, 2. díl, 19111940. SOkA F-M.
[2] http://cs.wikipedia.org/wiki/Český_rozhlas
[3] Chvostek Vojtěch: Nové cesty, Pokrokový
měsíčník. Ročník 2., Stará Ves n. Ondř., 1929.

Petr Bezruč v Košatce (1. část)
úsměvem, kterým ji doprovázel.
S radostí jsem ovšem přijal nabídku
k projížďce, nasedli jsme do auta
a jeli do Košatky. Před košatským
mostem jsme odbočili vlevo na
louky, které se táhnou kolem Odry.
Zastavili jsme u Bezedného jezera,
zbytku to starého toku řeky Odry.
Jeho hladinu v blízkosti řeky zdobily
krásné stulíky. A do květeny je náš
stařeček zamilován. Chtěje se mu
aspoň nějakou pozorností zavděčit,
utrhl jsem jeden květ i s listy a nic mě nemrzelo,
že jsem se přitom namočil. Stařeček měl opravdu
oči pro tu krásu a svůj obdiv prozrazoval slovy:
„Hrubě šumné, hrubě šumné!“ Odborný výklad
o životě rostlinky, krátký oddech a už jsme
pokračovali v cestě do Košatky. Tu jsme trochu
pobesedovali v hostinci mého bratra a odebrali
jsme se na zahradu, kterou velikým obloukem
obtéká řeka Odra. Zavedl jsem básníka na
místo, kde jsme se koupávali za dětských let
a jemuž se říkalo „pod sladku jablonkú“. Bylo
pod mrakem a dost chladno. Nechtěl jsem
proto ani uvěřiti rozhodnutí stařečkovu, že se
budeme koupat. Stařeček sestoupil na kamenec,
sklonil se k vodě, ponořil do ní prsty a řekl: „Je
hrubě dobrá!“ Jeho posudek byl nesmlouvavým
rozkazem, kterému jsme se i my „mladí“ musili
bez odmluvy podřídit. Stařečkovy vážné přípravy
na koupání nedopřávaly nám času k dlouhému

Na pobyt Petra Bezruče v Košatce
vzpomíná Josef Vavrečka, který
pocházel z bývalé hospody u Vavrečky
v Košatce a později působil jako učitel
v Jistebníku. Jeho vzpomínky byly
uveřejněny v roce 1957 u příležitosti
oslav básníkov ých devadesátin
a vážou se na jeho pobyt v Košatce
v roce 1947, kde známý básník oslavil
své osmdesáté narozeniny.
V sobotu 23. srpna 1947 pracoval
jsem v zahradě, když najednou
u našeho domu zastavilo auto. Vystoupil z něho
dr. Sládek, rodák z Košatky a můj přítel ze
studentských let, a tlumeným hlasem mi oznámil,
že přivezl Petra Bezruče. Nevěděl jsem, jak ho
mám oslovit a uvítat, když na vyzvání dr. Sládka
vystoupil básník z auta a stanul přede mnou.
Prostý zjev vysokého muže do hněda osmahlé
tváře, s vějířkem vrásek kol usměvavých očí,
v obyčejné košili a tmavém šatě, tak se vryl do
mé paměti při prvním setkání náš velký slezský
básník. Podání ruky a několik upřímných slov
na uvítanou, pronesených nejistým hlasem,
a ledy ostychu byly prolomeny. Od nečekaných
hostů dostalo se mi milého pozvání k projížďce
autem po okolí Košatky. Mezi tím vyšla z domu
i moje manželka s dcerkou Janou a také přivítala
vzácného hosta. To už hovor plynul v srdečném
tónu. Zasloužil se o to sám Petr Bezruč svou
prostou mluvou ve slezském nářečí a dobráckým
5
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slib a 6. září 1947 přijel do Košatky a ubytoval
se v domě mého bratra. Nazý val ten dům
Ithakou. A mně byl svěřen čestný úkol, abych
stařečka doprovázel na jeho procházkách okolím
a vyhledával mu vždy vhodná místa ke koupání
v Odře nebo Lubině. Tak také ochotně přistoupil
na můj návrh vyjít si procházkou do Jistebníka.
Bylo to 8. září. Vybrali jsme si zajímavější cestu
po staré hrázi a také abychom ušli pozornosti
chodců. Stará hráz je vozová cesta kolem rybníků,
o jejíž udržování bylo velmi špatně pečováno. Ale
nám pěším to za krásného podletního odpoledne
vůbec nevadilo. Naopak, zelené louky, které
po levé straně vroubí cestu, malebný pohled
na Košatku skrytou v husté zeleni ovocných
zahrad a vpravo cesty rušný život na rybníce,
poskytovaly příjemné osvěžení. Na všechny
tyto dojmy stařeček jako milovník přírody živě
reagoval a i při nejživějším hovoru bloudily
jeho oči po příkopě a svazích hráze a pátraly,
zda nespatří nějaký neznámý „bylínec“. A tak
jsme došli až ke dvoru, bývalému velkostatku.
Ani nevím, jak v řeči došlo na platové otázky.
Nechtěl jsem ani věřit svému sluchu, když stařeček
prozradil, že jeho měsíční plat činí 3.000 Kč
(před měnovou reformou). Prošli jsme vesnicí
Jistebníkem a u budovy hasičského skladiště jsme
odbočili na cestu ke hřbitovu, na hřbitově jsme si
prohlíželi pomníky zemřelých a básníkův zájem
budila zvláště jména, připomínající slovanský
původ nebožtíků. Odtud jsme pokračovali po
cestě zvané „mlýnská“ k nádražní osadě. V těch
místech jsou jistebnická pole poněkud vyvýšena
a je odtud krásný pohled na Beskydy.
Polní cesta nás zavedla do nádražní osady.
Stařeček se stavil ve Foltově papírnictví a koupil si
nějaké pohlednice. Na zpáteční cestě do Košatky
přidružil se k nám i můj dvanáctiletý synek
Jirka. Už u nás doma, kde se také stařeček stavil
na kousek slova, mu stařeček kladl na srdce, aby
se věnoval a učil botanice. Snad mu tím chtěl
naznačit, že člověk, který rozumí životu přírody,
může z ní vytěžit daleko víc než ten, kdo jde
přírodou hluchý a slepý. Vlaštovky a rackové
poletovali nad rybníky a zapadající slunce,
které zlatilo mírně rozvlněnou hladinu rybníka
a oslňovalo dvojitou svou září, dovršovalo naše
zážitky z této vycházky do Jistebníka.
Dokončení v dalším čísle Staroveského
zpravodaje.
Ing. Milan Hrabovský

rozmýšlení. Úkosem jsem se díval na stařečka
a pozoroval, s jakou rozkoší se ponořuje do vody,
do níž vešel až po pás a pokrčenýma rukama
rozviřuje a šplouchá si vodu do obličeje a znovu
se do ní ponořuje, jako by se nemohl nasytit
chladivé koupele. A nám, „mladým“, nezbývalo,
než následovat příkladu stařečkova. Po opravdu
osvěžující koupeli vystoupili jsme na travnatý
břeh. Stařeček se trochu opozdil, proto jsme
mohli, už oblečení, nabídnout mu svou pomoc
při obouvání. Zpočátku rázně protestoval, ale
nakonec kapituloval a odměnil nás za přátelskou
úsluhu lichotivým oslovením „mlaďatka“. Byly to
pro mne silné zážitky. Při odchodu mne udivilo,
jak křepce si vykračoval po zahradě a menší
příkopy přeskakoval s chlapeckou bravurou.
V bratrově hostinci jsme strávili několik
pěk ných chv ilek, které mi da ly hlouběji
nahlédnout do duše básníkovy a poznat jeho
povahu. Bratr mimo jiné pohostil stařečka
také dobrou borovičkou a ta ho podnítila k
vypravování anekdoty: úvodem jsem dostal
otázku, zda vím, že ľude, keři hodně piju, přídu
do nebe“. Nevěděl jsem ovšem a vzdal jsem se
předem. A tak stařeček vypravoval: „Kdo hodně
pije, ten mnoho spí. Kdo mnoho spí, ten málo
hřeší. Kdo málo hřeší, toho má Pánbůh rád, ten
přijde do nebe“. V hospodě se stařečkovi líbilo,
až na vycpanou káni, jíž si všiml hned při vstupu.
„Dy kaně je užitečný pták!“ Když mu bratr namítl,
že hubí zajíčky, odpověděl: „Když člověk má hlad,
tak i kradě, a tož kaně zas žere zajíčky“.
Marné byly například domluvy a pobízení
bratrovo, aby si vzal po obědě buchty. Stařeček
však byl neústupný a na vysvětlenou dodal: „My
tučňaci buchet nějimy“. A znovu se chlubil svou
zásluhou, že nás, „mláďátka“, vtáhl do vody.
Také otázka pohraničních obcí přišla na
přetřes. Vzpomněl vesnic Děrné, Melče (oběma
věnoval básně), Radkova aj., kterými procházel
na svých toulkách naším krajem a k nimž měl
vřelý vztah člověka, který se bál o jejich osud. Ale
všechno má svůj konec, a tak i tato milá beseda
se stařečkem skončila rozloučením na silnici před
hospodou. Tato nezvyklá návštěva byla přípravou
na chystaný pobyt stařečka v Košatce v pozdějších
dnech zářijových, kdy chtěl utéci návštěvám
gratulantů a uchýlit se do prostředí, kde ho nikdo
nezná a nenajde. Nám všem, kdož jsme se toho
dne setkali s básníkem, bylo však v duši milo.
Uplynuly dva týdny. Stařeček splnil svůj
6
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Zprávy ze staroveské školy
Vážení přátelé,
do prázdnin už je jen skok a jako každoročně
a už řadu let si kladu otázku, zda se na ně více těší
žáci nebo učitelé. Inu, zkuste odhadnout sami.
A teď už postupně k uplynulým událostem.
Návštěva Projektu Comenius dopadla
na výbornou. Prezentovali jsme naši školu
v tom nejlepším světle včetně závěrečného
rozloučení s cimbálovkou a tanečky. Ukázali jsme
výsledky práce, pamětihodnosti našeho kraje,
navštívili pana faráře, prohlédli si faru, kostel,
věž, pana starostu, který hosty přivítal a ukázal
jim zámek, nacvičili jsme projektové aktivity
a připravili si úkoly a podklady na další setkání
tentokrát v Norsku. Zde nás reprezentovaly paní
zástupkyně Kunzová a paní učitelka Cholevová.
U nás hosté ocenili příjemné prostředí, milé
a otevřené chování našich žáků a celkovou domácí
atmosféru.
V přijímacím řízení na střední školy byli
úspěšní všichni deváťáci a někteří zájemci
o víceletá gymnázia. V mateřince jsme zapsali
23 dětí, umístění dostali všichni tříletí a z toho
8 mladších tří let. Bohužel pro všechny děti
dvouleté nemáme kapacitu.
Za námi je řada sportovních utkání: krásné 2.
místo v atletice v Brušperku, miniházená, florbal
a řada dalších s většími, či menšími úspěchy.
V pátek 30. května jsme hostili přátele a zpěváky ze
slovenské Rakové a polské Twardorzeczky. V obou
kategoriích pěvecké soutěže Xixastar získali naši
zpěváci (a byli to hoši) první místa. Tentokrát jsme
kvůli počasí nevyužili romantického prostředí
zámeckého nádvoří, ale to nic nezměnilo na
příjemné, přátelské atmosféře, která mezi žáky
a dospělými vládne. Vždy se na sebe těšíme a je
nám spolu dobře. Tuto přeshraniční spolupráci
a vztahy považujeme za krásné a velmi důležité.
Společný adventní koncert proběhne letos
v Polsku.
Spoustu povinností a starostí vždy vyváží,
velmi mě potěší a naplní hrdostí zjištění, že my,
vesnická škola, sbíráme úspěchy před velkými
městskými školami s bohatším zázemím a širším
výběrem. Tak už tradičně vozí přední umístění
z brněnského celostátního finále školních časopisů
naši redaktoři Dušanových zápisků. Dovezli
7
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veterán“. Jedná se prosím o probíhající výstavu
automobilů na Černé louce v Ostravě.
Devítka se ve čtvrtek 26. 6. rozloučí tradičním vystoupením pro své spolužáky a předá
symbolický zvonek a práva a povinnosti svým
nástupcům. No, uvidíme.
Do prázdnin už je jenom skok, přeji si,
abychom jej zvládli bez komplikací. Ohlížím se
zpět - samá pozitiva, samá pozitiva. A když se
pražský úředník konečně rozkýve, proběhne o
letošních prázdninách výměna oken a zateplení
staré školy. Firma s nejnižší nabídkou i dobrými
referencemi byla řádně vybrána, teď už jen …
Držme si palce.
Děkuji všem svým spolupracovníkům za
hromadu poctivé práce i práce navíc, všem našim
přátelům a příznivcům za pomoc a podporu.
Krásné, milostivé léto Vám přeje
Mgr. Pavel Plečka, ředitel školy

jsme si 2. místo za kategorii obsah časopisu
a celkové 3. místo za školní časopis. V novém
ročníku soutěže jsme v Moravskoslezském kraji
v naší kategorii obsadili 1. místo. A nakonec
ještě jedno 1. místo za obsah časopisu. Paráda.
Postup do celorepublikového kola máme opět
zaručen. Děkuji vedoucím, paní zástupkyni
Kunzové a panu učiteli Chvostkovi. Víte, je
to vyčerpávající koloběh. Sotva si vychováte
děcka, kterým to „novinářsky“ pálí, kteří zručně
ovládají novinářský program, kteří to prostě umí,
odcházejí na střední školy. Ale vracejí se. A rádi!
Obecní slavnosti dopadly skvěle, byl jsem
pyšný na dovednosti našich žáků a učitelek,
které děti připravovaly. Další výrazný úspěch
si připsali už naši druháci. Pod vedením p. uč.
Staňkové získali dvě první místa v soutěži pro
děti základních škol Moravskoslezského kraje
„O nejhezčí básničku“ na téma „Americký

Pozor, vyplouváme!
malí, věrní, stateční námořníci byli úžasní
a námořnické maminky Iva, Radka, Klárka
a Zdenička, tedy kapitán Ívn, admirál Rybička,
lodivod Kony a kormidelník Jon dokázali
pohlazením a péčí odvát všechny slzičky a smutek.
Holky – díky!
Atmosféra začala houstnout pirátskými
zprávami v láhvi, ukradením námořnické truhly
s pokladem, unesením admirála Rybičky, večerní
stezkou za starými námořnicemi a výpravou
za pokladem. Vše se povedlo a největší radostí
bylo otevření truhly s pokladem a spřátelení
s napravenými piráty. Malí námořníci usínali
plni dojmů a s pokladem pod polštářky. Ráno je
čekala rybičková medaile a diplom, překvapení
v restauraci a už se mohlo balit.
Po příjezdu se malí námořníci rozloučili
svým námořnickým pokřikem: ,,AHOJ!“ Jsme
moc rády za dojemné přivítání, poděkování
rodičů a především veselé, spokojené tváře malých
námořníků plné dojmů a nových zkušeností.
A tak zbývá jen dodat, že se těšíme na další pěkné
pobyty s našimi dětmi.
Děkujeme také panu Jančákovi za doplnění
pokladu dobrotami a panu Buryšovi za zdravé pití
pro všechny děti ve školce v přírodě.
Námořníci: „AHOJ“!

Již třetím rokem organizujeme pro děti z MŠ
tématicky zaměřené pobyty v přírodě, jejichž
cílem je upevnit kondici dětí pohybem na čistém
vzduchu, otužit je, posílit jejich vytrvalost,
dopřát jim nové podněty a především prožít pět
parádních dnů se svými kamarády.
Letos se nám podařilo zajistit ubytování
v rekreačním středisku Rališka – Horní Bečva
v malebném prostředí lesů, chaloupek a v blízkosti
přehradní nádrže. Počasí nám docela přálo, malí
námořníci proplouvali mezi kapkami deště a ani
pondělní bouřky se nezalekli. Jaké pak bylo
příjemné probuzení do slunečného rána!
Děti trávily většinu času v přírodě a užívaly si
spousty námořnických her, sportovních aktivit,
soutěží a delších vycházek. Nejvíce si užily
koupání v hotelu Duo, kde si změřily své plavecké
síly, a také se jim líbil pobyt v solné jeskyni.
Po večeři si malí námořníci užívali společné
večery v jedné z kajut, kde si hráli, soutěžili, zpívali
písničky, které statečně na kytaru doprovázel
admirál Rybička. Společně jsme si vytvářeli lodní
deníky, následovalo námořnické sprchování
a po vyprávění příběhu o pirátu Hromburácovi
Ztratihnátovi se unavení námořníci odebrali do
svých kajut a brzy usnuli.
Nemyslete si, že bylo slzavé údolí, naši
8
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Za MŠ a všechny námořníky Radmila N. a Ivana T.

Květen v Klubu důchodců
vyjeli za poznáním a turistikou do Vsetínských
vrchů. Navštívili jsme sklárnu v Karolince. Tavicí
pece ani foukače skla jsme už nemohli vidět,
protože po privatizaci nebyla sklárna nějakou
dobu v provozu a pece vyhasly. Po obnovení
provozu zde probíhá zušlechťování skla pro firmu
Krystalex. Zajímavé bylo pozorovat fortel žen při
práci, jejímž výsledkem jsou dekorativně zdobené
džbánky, číše na víno a jiné užitkové sklo. Se
zájmem jsme si prohlédli i výstavu skleněných
předmětů umístěnou u informačního centra
zdejšího obecního úřadu a zájemci navštívili též
soukromou prodejnu užitkového skla.
Naše cesta pak pokračovala na samý vrchol
Vsetínských vrchů, 801 m vysoký Soláň, který
proslul jako „Valašský Olymp“, protože patří
k vyhledávaným místům malířů. V roce 2006
zde byla postavena Zvonice, která slouží jako
informační centrum a galerie umění. Vystavují
tu akademičtí malíři Jan Kobzáň, Karel Hofman,
František Podešva a další. Zajímavostí je zde galerie
v přírodě, kterou tvoří dřevěné sochy včetně reliéfu
býka, který líže hroudu soli – odtud název Soláň.

Tradičně každoročně po druhé květnové
neděli oslavujeme Svátek matek. Tak tomu
bylo i v letošním roce. 14. května se v hasičské
zbrojnici sešly nejen členky klubu se svými
životními partnery, ale i maminky a babičky,
které byly na společnou oslavu pozvány. Pozvání
žen narozených před osmdesáti a více lety osobní
návštěvou zajistily členky kulturní komise
a komise pro občanské záležitosti obecního úřadu
s přáním, dárkem vyrobeným dětmi základní
školy a hrnkovou květinou. Vlastní oslava byla
i letos setkáním s představiteli obce. Blahopřání
starosty Ing. Dalibora Dvořáka a místostarosty
Mgr. Jaromíra Chvostka s předáním kytičky
potěšilo všechny přítomné ženy. Program
zpestřily svým zpěvem, recitací a taneční kreací
děti mateřské a základní školy pod vedením
svých učitelek. Nechybělo pohoštění připravené
členkami Klubu důchodců. Bylo to opět jedno
z radostných setkání vyjadřující vděk mladších
k dříve narozeným.
Na závěr května zorganizovali důchodci
autobusový zájezd. 29. května brzy ráno jsme
9
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Bohužel, počasí nám nepřálo. Vsetínské
kopce byly zahaleny mlhou, a tak jsme se nemohli
pokochat krásnými výhledy na Radhošť, Smrk,
Kněhyni, Lysou horu ani Martinské hole, Malou
Fatru, Suľovské skály a Jeseníky. Naše zdatné
turisty to však neodradilo od několikakilometrové
túry a všichni jsme se pak sešli na občerstvení
v horském hotelu Čarták.
Třetí naše zastávka byla na Prostřední Bečvě
v hotelu SportArtCentrum. Měli jsme možnost
prohlédnout si jeho zařízení, včetně víceúčelové
sportovní haly. Ředitelka hotelu nás ochotně
provedla celým areálem, seznámila s možností

využití Welness centra i venkovních sportovních
zařízení. Její pozvání do krytého bazénu naši
zdatní plavci rádi využili. V cyklocentru hotelu
jsme při konzumaci objednané chutné svíčkové na
smetaně či kuřecích nebo vepřových řízků prožili
závěr našeho výletu. Občerstveni řízným pivem
či jiným mokem a poděkováním za milé přijetí,
dobré jídlo a pohostinnost jsme se spokojeně
vraceli domů.
Sláva, nazdar výletu, (a přes nepřízeň počasí)
nezmokli jsme a jsme tu.
Irena Polášková

Písařovy poznámky ze slavností:
Slavnosti zas byly krásné,
letos celkem popatnácté.
Otec Kamil to až přehnal,
do výhně nás všechny vehnal.
Mokří z potu byli ti, co hráli,
i ti, co dlouho na slunci stáli.
V pátek pěly děti, babičky
z různých žánrů hudby písničky.
Pěvci se hudbě věnovali,
radní klavír stěhovali.
Dlouho trval program ranní,
fojt byl zkoušen z fojtování.
Nemusí Kamil sedět na faře,

teď máme dřevěného faráře.
Když po pádu se písař zvedal,
svoje slova už marně hledal.
Sedlák Josef byl překvapený,
letos prvně byl vyplacený.
Pak kol obila jela jízda,
po cestách nových to jen hvízdá.
Když technika stávku měla,
Yvona nám k tanci pěla.
Museli jsme stále tleskat,
vždyť tančily naše děcka.
Bylo mi skoro do breku,
když cimbál hrál jen z plejbeku.
Děda bandu stačilo pár chvil

a hned v těle krev nám rozproudil.
Pak zíráme údivem ve tváři,
jak nad námi ohněm nebe září.
Kol půlnoci zněl ve Vsi tvrdý rock,
čtyřicátý je už Rezonů rok.
V jednu v noci zvukař velí:
„Všichni alou do postelí!“
Slavnost byla zase skvělá,
heslo z písně platí zcela:
„Kol obilí jde cesta má,
Stará Ves už své srdce má“.
Věřím, že Vám bylo hezky,
s úctou písař staroveský.

15. ročník Staroveských obecních slavností
11. ročník FPFL ve Staré Vsi n. O.
Střípky a postřehy z pátku
6. června a soboty 7. června
2014
…Kola festiva lového
i obecního dění se roztáčejí
v tyto dny v malebné obci
podél Ondřejnice…
Pevnou součástí prvního
dne největšího kulturního svátku obce se staly
dvě odlišné akce: Staroveské zámecké arkády
a již tradiční vernisáž výstavy. V letošním roce
se organizátoři výstavy nechali inspirovat tím,
co pijeme pro udržení zdraví a pro potěšení,

a to s názvem: Proč piješ?
V podtextu: společenská role
hospod a pivovarů v historii
r e g i o n u . Vý s t a v a b y l a
uspořádána ve spolupráci
s Muzeem Beskyd FrýdekMístek. Za pomoci občanů se
podařilo nashromáždit také
řadu relikvií, které mohly doprovodit historickou
dokumentaci hospod i hospůdek přímo z obce.
Vedle fotografií hospod historických až po
současnost jsme se mohli podivovat nad různými
předměty, jako je domácí palírna, různé velikosti
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a opletení demižónů, pivní tácky i sklenice
nejrůznějších pivovarů i prapodivných tvarů. Pro
„cizince“ bylo s podivem, že v blízkosti zámku
stál před lety pivovar, ve kterém se vařilo pivo
pro místní hospody.
Na dokumentaci si mnozí mohli připomenout
tradiční Staroveské obecní slavnosti, které letos
slaví 15 let novodobých tradic, i deset proběhlých
festivalových let.
A co že jsou to za tradice? Přece hlavně…
jízda kole obila… koňmo s hlavními představiteli
obce (fojtem - starostou, zámeckým párem,
písařem i páterem…) a dalšími jezdci z obce
i nejbližšího okolí, kteří se rádi dívají na svět
z koňského hřbetu. Projíždělo se od zámku
směrem k Brušperku a zpět ke Košatce. Cesta je
přesně značkována koňskými koblihami.
Od 18 hodin probíhal v átriu staroveského
zámku, čili na nádvoří zámku, koncert. Diváků
se sešlo jako obvykle velmi hodně, proto se
účinkující prodírali k praktikáblům uzounkou
cestičkou. O to bylo setkání s účinkujícími bližší,
vřelejší a milejší. Začínali zpěváčci Dětského
pěveckého sboru ZŠ a MŠ a dívčího komorního
sboru Canto Amabile ze Staré Vsi n. O. S oběma
soubory program připravila paní učitelka
Hana Klimešová. Děvčatům po programu bylo
smutno, že se nepředvedly delším programem.
Tak příště. Pak následoval soubor The Puzzle
z Ostravy. Ač jen osmičlenný, dokázal uvést
moderním pěveckým výkonem pod dirigentským
vedením Petra Berkuse soubor k obrovskému
výkonu. Populární repertoár v netradičních
vokálních úpravách s doplněním o akustické
nástroje jako je kytara, perkuse apod. Vše je
poskládáno dohromady jako drobné puzzle,
přesně odpovídající názvu skupiny. Následující
soubor byl početně velmi silný - přes padesát
zpěváků nastoupilo ve Sboru přátel zpěvu
Karviná. Sbor vznikl spontánně v roce 2002.
Původně se několik rodičů dětí přípravného
Permoníku rozhodlo zpívat společně se svými
ratolestmi a nyní je to pevný sbor dospělých, který
má svůj repertoár a řadu vystoupení i v zahraničí:
Německo, Rakousko, Polsko. Svůj volný čas těmto
nadšencům věnuje dirigentka Martina Juriková
a klavíristka Kateřina Michlová. Dalším číslem
programu je Pěvecký sbor Gymnázia OstravaZábřeh s názvem Pátečníci, podle dne zkoušení
v pátek nultou hodinu. Z dětských projevů jsme
mohli cítit nadšení, radost ze zpěvu i obdiv ke
svému dirigentu, profesorovi Petru Paličkovi.

V nové roli zde mohli posluchači obdivovat
dirigenta, staroveského rodáka, kterého zatím
mohli vídat v jiné roli, jako klarinetistu a zpěváka
Cimbálové muziky Ondřejnica. Naplnili odkaz
svého motta: Zpíváme pro radost sobě, ale
především vám všem. Závěrem vystoupilo
Pěvecké sdružení slezských učitelek Opava
pod vedením sbormistra, pedagoga Mendlova
gymnázia v Opavě pana Jiřího Slovíka. Sbor
se datuje od roku 1958, za léta působení se
vystřídala řada zpívajících učitelek okresu Opava,
i dnes můžeme vidět mezi účinkujícími tváře
starší i mladé. Vyslechli jsme repertoár, kterým
oblažují posluchače doma i v okolí při různých
příležitostech.
Ani se nechtělo odcházet z kulturního
prostředí, jež chvílemi podtrhl hukot prolétajících
letadel z blízkého Letiště Leoše Janáčka OstravaMošnov.
Už teď se těšíme na zítřek, vždyť od jedenácti
hodin před zámkem začíná to nejdůležitější:
St a roveské obecn í slav nost i. Dopřejme
organizátorům chvíli příprav před grandiózním
sobotním programem.
Nedalo se dospat, je sobota 7. června před
zámkem je shromážděno četné obecenstvo
včetně náměstka hejtmana Moravskoslezského
kraje pana Svatomíra Recmana, 1. místostarosty
Folklorního sdružení České republiky pana
Ladislava Michálka, představitelů sousedních
obcí, Krmelína i Proskovic. Dechový soubor
s vyleštěnými žesťovými nástroji v oknech
zámku je připraven zahrát fanfáry na uvítanou.
Představitelé obce si oblékají dobové kostýmy. Vše,
jak má být: Jen se čeká na pokyn písaře a program
může začít. Tak jako jiné roky manželský pár
z rodu Podstatských, majitelů panství, se setkává
s fojtem (starostou obce), žertovným písařem,
rechtorem místní školy, páterem Kamilem. Na
setkání nesmějí chybět zástupci zájmových složek
obce od nejmenšího Starovjáčku - maminky
s dětmi, hasiči, zahrádkáři, zástupci Košatky,
sdružení pejskařů, Malé Ondřejnice a dalších.
Perlou letošního programu byla zlatá svatba
nejstaršího sedláka v obci pana Josefa s chotí
Janou. Po vyplácení obecních synků „nezdárníků“
byl i pan Ševčík vyplácen symbolicky drábem
i manželkou. Ještě nasednout do kočáru nebo
na koně a vydat se na cestu kole obila, jak už se
tradovalo před staletími. Na vytčených místech
se provádělo vyplácení synků, aby si pamatovali
hranice svých polí.
11
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Ani u zámku nezůstávají diváci bez programu,
radostné povinnosti se uja li ky nologové
a předvádějí vše, co naučili své svěřence: drezúru
psů, překonávání překážek a poslušnost. Před
zámek pak předjely historické automobily
a motocykly z Old Fiat Clubu z Frýdku-Místku,
které mohli diváci obdivovat až do návratu Jízdy.
Celý průvod se k zámecké oslavě vracel
před čtvrtou hodinou do kolotoče kulturního
programu, který běžel od 14. hodiny v amfiteátru
parku.
V přebohatém programu se na pódiu
vystřídala snad celá malá školička, nechybělo
žádné malé dítě, které se naučilo své roli podle
pokynů paní učitelek. I škola s většími dětmi
v nacvičeném programu zaujala. Bylo se po celou
dobu nač dívat. Veselými slovy Miloše Macourka
a kresbami Josefa Borna se inspirovali průvodci
odpoledním programem - Iva a Michal Francovi,
jinak Mach a Šebestová.
Košatecké děti se předvedly nastudovanou
pohádkou Princezna Solimánská pod vedením
Ivy Chmelíčkové a dalších pomocníků z řad
rodičů vystupujících dětí.
Další oficiální program začal po příjezdu
radních z „cesty kole obila“, a to folklorním
programem: Ostravica, Folklorní soubor FrýdekMístek, skoro stoprocentně profesionální taneční
soubor s cimbálovou muzikou zaměřený na
horské Lašsko, a Lašský soubor písní a tanců

Ondřejnica, Stará Ves n. O. Vystoupily děti z Malé
Ondřejnice v několika pásmech i vyspělá Velká
Ondřejnica s cimbálovými muzikami Tragač
a Šverc. Radost pohledět na krásné mladé lidi,
kteří znalostí písní a tanců přinášejí vzdálený
folklor do dnešní moderní podoby. Po vzoru
svých radních si připravily program tanečnice
břišních tanců, jejich svůdná těla v hříšném
pohybu se určitě líbila. Vždyť v tu dobu přibylo
mnoho mužů mezi diváky.
Co mohlo ještě nasytit oko a ucho návštěvníka
sobotního programu? Hodinový koncert Dědy
Mládka Illegal Bandu, kapely Rezonance, Rezon
a Maras zněly do brzkých ranních hodin.
Od 20.30 na nádvoří ještě s bohatým
programem vystoupily oba folklorní soubory,
znovu Ostravica a Velká Ondřejnica s Cimbálovou
muzikou Fojt.
Poslední hudba hrála k tanci, poslechu
a pobavení na nádvoří ještě dlouho.
I amfiteátr nebyl osiřelý. Vystoupení SHŠ
Keltík s Ohňovou show byla zajímavá. Podívaná
byla korunována velkolepým ohňostrojem.
Organizátoři si mohli na konci dne oddechnout. Vše, včetně počasí, návštěvnosti diváků
i celého důmyslně složeného programu vyšlo na
jedničku s hvězdičkou.
Díky, díky, díky, bylo to strhující. Jedním
slovem: nádhera.
Červen 2014, Jiřina Matějová

Noc kostelů ve Staré Vsi n. O.
se nám to určitě podařilo. Proto bych ráda touto
cestou poděkovala všem pořadatelům, kteří se na
přípravě a programu podíleli. Těšíme se na další
setkání v roce 2015.
Lenka Foltová

Noc kostelů v našem kostele narození sv. Jana
Křtitele byla i letos velmi úspěšná. Večer 23. 5.
navštívilo náš kostel 214 lidí. Byla to noc plná
poznání i setkání. Návštěvníci si mohli vybrat
z nabídky bohatého programu, setkat se s lidmi
a prohlédnout si místa běžně nepřístupná. Velký
zájem byl o ochutnávku mešních vín, kartičkovou
soutěž ve všech věkových kategoriích, prohlídku
věže, krypty a výstavu liturgických předmětů.
Návštěvníci velice chválili divadlo malých dětí,
zpěv místního sboru a videokompozici Oty
Mlčocha. Děti byly zase nadšené z her, které pro
ně byly připraveny venku za kostelem. Snažili
jsme se tak představit veřejnosti nejen náš
kostel, ale celou naši farnost, která žije a je plná
aktivních společenství, přátelství a dobrých lidí.
Podle kladného ohlasu návštěvníků věříme, že
12
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11. ročník FPFL – koncert pěveckých sborů

Pěvecký sbor ZŠ Stará Ves

Dívčí pěvecký sbor Canto Amabile

The Puzzles

Sbor přátel zpěvu Karviná

Pátečníci, pěvecký sbor Gymnázia Ostrava-Zábřeh

Pěvecké sdružení slezských učitelek Opava
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15. Staroveské obecní slavnosti – Jizda kole obila

Zahájení „Jizdy“ před zámkem

Zlatá svatba sedláka Josefa Ševčíka, jednoho
ze zakladatelů obnovené jízdy

Odjezd jízdy od zámku

Kynologové se představují

Výstava starých vozidel Old Fiat Clubu z Frýdku-Místku

14
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Malé mažoretky z mateřské školy

Moderátoři programu sourozenci Ivona a Michal Francovi
– jinak Mach a Šebestová s kouzelným sluchátkem

Naši letošní „deváťáci“

15

Vystoupení žáků základní školy

SStaroveský zpravodaj

Malá Ondřejnica

Folklorní soubor Ostravica z Frýdku-Místku

Břišní tanečnice
Capoeira

Koncert skupiny „Děda Mládek Illegal Band“

Ohňová show

Závěrečný ohňostroj
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Pouť sv. Jana Křtitele
na pouť sv. Jana Křtitele. Přeji krásné putování o
prázdninách. Požehanou dovolenou.
O. Kamil

Milí přátelé.
Všechno má svůj čas. Vše má počátek i konec.
Tak poutník – člověk, vyráží na svou cestu života,
od narození po smrt. Dílčí pouť má veliký význam
pro člověka. Poutník opustí svůj domov, vezme
úmysl, za co pouť obětuje, pár věcí a jde. Tak
trochu se vydává všanc Boží prozřetelnosti.
To, co prožívá, zakouší, člověka proměňuje,
sílí a obnovuje. Pouť přináší setkání s druhými
lidi. Setkání sám se sebou. Setkání s Bohem.
Častokrát jsou poutní místa na kopcích, kde
člověk musí vynaložit námahu, je blíž Bohu.
Všimněte si: i kostel v naší vesnici je na kopci. Pro
starší lidi je obtížné vyjít tento kopeček.
Určitá námaha, sebezapření, do života patří.
Jak po stránce fyzické, tak duchovní, nebojme
se trénovat sílu dobrého života. Srdečně vás zvu

Informace:
- Pouť obce: 22. 6. 2014 mše svaté v 8 hod.
a 10.30 hod. Poutní kazatel Mons. Adam
Rucki – biskupský vikář pro duchovní
povolání.
- Pouť na Velehrad: 2. - 5. 7. 2014, víc na webu
farnosti nebo u Lenky Foltové.
- Farní tábor: 3.-10. 8. 2014 ve Spálově,
informace, přihlášky na webu.
- VARHANY: Upřímné díky za finanční
podporu. Vybralo se 94.541,- Kč, je hotová
úprava podlahy a demontáž starých prvků
varhan, varhanáři začínají stavitelské dílo.

Neodešli, jen nás předešli – vzpomínka druhá
Josef Hlinomaz
Dnešní vzpomínka na ty, kteří na nás
čekají tam, kde jednou budeme taky, patří
herci a naivnímu malíři Josefu Hlinomazovi.
V dubnovém čísle zpravodaje jsem vzpomínal na
spisovatele Bohumila Hrabala a zmínil se o tom,
že mě s ním seznámil právě Josef Hlinomaz.
Setkání s panem Hlinomazem bylo nejdříve
telefonické. Stalo se tak někdy kolem 19. března
1972, tedy kolem jeho svátku, kdy jsem mu nabídl
uspořádání výstavy v Brandýse nad Labem
– Staré Boleslavi. Přijal a logicky následovala
setkání osobní. Hlinomaz bydlel ve Velvarské
ulici v Praze-Dejvicích, kousek od tzv. kulaťáku.
Obýval garsonku domu, který patřil Městským
divadlům pražským. Pokud mě paměť neklame,
divadlo založilo družstvo, a to pak postavilo
onen dům. Hlinomaz bydlel v přízemí, vedle
jeho bytu sídlila Stella Zázvorková s maminkou,
o poschodí výše pak Hana Hegerová, Ivo Niederle,
myslím, že i Květa Fialová a další. Každé setkání
s Josefem Hlinomazem bylo zážitkem. Najmě, bylli u toho Dalibor Pokorný, jeho věrný společník,
spolupracovník.

Pamětníci si možná vzpomenou na jejich
pravidelná vystupování v rozhlasovém Kolotoči
v šedesátých letech minulého století. Hlinomaz
představoval hajného Lopuchu a Pokorný doktora
Třapce. Byla to čistá improvizace, na svou dobu
velice odvážná. Po krátké emigraci po roce
68 do Norska se Dalibor živil mimo jiné tím,
že vystupoval na různých akcích ve dvojici
právě s „hajným Lopuchou“. Vystudoval AVU,
byl žákem Otakara Nejedlého. Než přišel do
17
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nástroj a při hře byl neskonale šťastný.
V lé tě 1972 z av ít a l Jos ef H l i noma z
s Daliborem Pokorným do Staré Vsi - té, co
leží nad Ondřejnicí - kam jsem je pozval.
Návštěvě předcházela docela dobrodružná
cesta Hlinomazovým autem Fiat 500. Začala ve
čtvrtek dopoledne v Kersku návštěvou u pana
Hrabala. Byl nádherný den, pan Hrabal po své
tradiční „nemluvící“ dvacetiminutovce připravil
takřka hody, a tak jsme vyjeli asi o dvě hodiny
později. Při míjení prvního rybníka jsme na
přání pana Hlinomaze zastavili, protože bylo
v parném dni třeba se vykoupat. A tak se čas
natahoval a natahoval, přestávek přibývalo, až
došlo na jednu přestávku nechtěnou. V Chlumci
nad Cidlinou jsme píchli. Už byl podvečer,
a když se nám podařilo sehnat někoho, kdo by
kolo vyměnil, pojal Hlinomaz myšlenku, že
je třeba se nějak odměnit, protože „opravitel“
peníze odmítl. I pozval ho na večeři, k ní patřila
samozřejmě i nějaká ta „štamprle“ a po ní
následovala věta: „Dalibore, teď musíš řídit ty.“
Já nemohl, protože jsem řidičský průkaz tehdy
neměl. Pravda, Dalibor to asi tušil, protože si
během večeře k pití nic alkoholického nedal,
a tak jsme se vydali na dlouhou cestu, občas
jsme zajeli někam, kam jsme neměli. Zkrátka
a dobře, do Ostravy jsme přijeli ve čtyři ráno.
To už byl pátek, navečer jsme se vydali do Staré
Vsi, kde jsme u našich „na huře“ prožili příjemný
večer. V sobotu dopoledne, den před poutí,
jsme navštívili zámek. Přesněji řečeno, nádvoří
zámku. No, tenkrát to vypadalo všechno trochu
jinak, než dnes. Odpoledne pánové Hlinomaz
a Pokorný odjeli do Ostravy, kde vystupovali na
Černé louce na výstavě Ostrava 72.
Dalibor Pokorný časem onemocněl, měl
psychické problémy, pískalo mu v uchu a moc
mezi lidi nechodil. Proto jsme občas za ním do
Charvátců, kde bydlel (jsou na Mladoboleslavsku
poblíž Jabkenic), zajeli. Dalibor ležel, my jsme to
na vědomí nebrali a povídali a povídali o všem
možném a Dalibor se postupně přidával. A když
jsme se loučili, pravil – kluci, mně to pískání úplně
přešlo, musíte zase přijet.
Zmínil jsem se o tom, že Hlinomaz byl
gurmán, ale nepohrdl ničím. Jednou jsme mu
u nás doma nabídli kromě kafe jenom křupky.
Z misky si je vysypal na tácek, postupně skládal

rozhlasu, živil se jako jevištní výtvarník –
mimo jiné v Divadle Na Zábradlí, kde byl šéfem
Václava Havla. Psal také texty k písničkám. Asi
nejznámější byl ve své době šlágr „Zhasněte
lampióny“, který se svými přáteli napsal spíše jako
recesi. Kromě toho byl Dalibor Pokorný i dobrým
spisovatelem. Pokud někde natrefíte na tituly
Rybník je taky moře, Hostinec U svornosti nebo
Nudle s jetelem, přečtěte si je. Bohumil Hrabal o
nich řekl, že mohly vyjít kdekoliv na světě, všude
by měly úspěch.
Pokorný s Hlinomazem byli opravdoví
přátelé. To se projevovalo mnoha způsoby a někdy
i na místech nečekaných, třeba v kuchyni. No
v kuchyni, přesněji řečeno v malé kuchyňce
Hlinomazovy garsonky. Když si ti dva usmysleli,
že budou vařit třeba hovězí polívku, začal koncert.
Nejen kulinářský, ale i slovní. Celé vaření
komentovali způsobem sobě vlastním, všechny
ingredience pojmenovávali zdrobněle, takže do
polívky šlo masíčko, posléze mrkvička, petržílka,
chybět nemohly kapustičky. Ty měli oba pánové
obzvláště rádi, a to nejen jako zeleninu, ale i jako
slovo. A ke slovu přišly nakonec i nudličky. K jídlu
měli oba pánové opravdu vřelý vztah, a to nejen
coby konzumenti, ale i kuchaři amatéři. A ti, jak
známo, bývají často lepší, než profesionálové,
protože vaří opravdu s láskou.
Herecké u mění Josefa H l i noma ze je
dostatečně známé, i když si myslím, že ne vždy
doceněné. Mnozí režiséři si ho zaškatulkovali
do rolí drsňáků, přisprostlých pánů, do rolí
komických. Ale kdo viděl třeba povídkový film
Psi a lidé režiséra Evalda Schorma, dá mi za
pravdu, že Hlinomaz v něm odvedl práci, kterou
by mnozí od něj nečekali. Tvrdím, že Josef
Hlinomaz v rolích klamal tělem. Ve skutečnosti
byl člověkem docela plachým, s duší dítěte. To
se projevovalo zejména, když maloval. Maloval
a přitom vyprávěl příběh, který pod jeho rukama
vznikal. A že to byly příběhy absurdní, o tom
svědčí i názvy jeho obrazů, připomenu třeba
Mimořádný den v životě opic, Arcivévoda
s dámou a tygrem, Stačí trocha drzosti a můžeme
být kamarádi nebo Muž, který se chce zavděčit
sedmi ptákům. Málo se ví, že Hlinomaz rád hrál
na harmonium. Byl samoukem, ale hrál dobře.
Po přestěhování z Velvarské ulice na Větrník,
kde koupil půl vilky, si samozřejmě pořídil onen
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naopak vyfouknout, musel udělat pauzu. I tu si
náležitě vychutnal.
Josef Hlinomaz už mezi námi není, předešel
nás nečekaně, daleko od vlasti, krátce před svými
čtyřiašedesátinami. Letos by mu bylo, stejně jako
Bohumilu Hrabalovi, 100 let.
Radoslav Mácha

pěkně do řady a pak se systematicky do každé
z nich pustil. Nakažlivý byl jeho smích, vždy
stejný, srdečný, ať už to byl smích civilní, nebo
filmový či televizní. Charakteristické byly i jeho
přestávky v řeči. Bylo to dáno jeho kouřením.
Kuřákem byl silným, kouřil skoro pořád, i při
mluvení. A potřeboval-li si potáhnout nebo

SPORT
Historický úspěch staroveských florbalistů
Filipem z Krnova. Když se k tomuto výkonu
přidala velmi dobře fungující obrana, doplněná
i letos skvěle chytajícím Tomášem Davidem,
jehož v několika utkáních zdařile zastoupil Jan
Straňánek, začalo být záhy zřejmé, že Vosy budou
opět bojovat o příčky nejvyšší. Konečná bilance
15 vítězství, 1 remízy a pouhých 4 porážek tak
staroveské Vosy katapultovala na výslednou
2. příčku ligové tabulky a po několika dnech
mírného napětí pak také rovnou do 3. ligy! A, ruku
na srdce, toto je s ohledem na skromné poměry
našeho oddílu, ba i celé obce, která nedisponuje
ani odpovídajícím hřištěm či zkušenými trenéry,
doslova husarský kousek. Hráči i fanoušci se
tak mohou v příští sezóně těšit na ještě silnější
a atraktivnější soupeře v tomto nejrychleji se
rozvíjejícím sportu. Zatím spíše nesměle pracuje
náš oddíl také s mládeží. Dosud sice mimo
soutěž, zato poctivě a se zápalem se připravují na
trénincích dorostenci i stále početnější žákovský
kolektiv. Jejich případné zapojení do soutěže je
však spíše nejisté a pravděpodobně by se neobešlo
bez širšího zapojení a pomoci rodičů. Takže,
přátelé, těšíme se na viděnou a na vaši podporu
při bojích ve 3. lize!

Vo s y St a r á Ve s n . O., mu ž s k ý t ý m
staroveských florbalistů, dosáhl v letošním roce
velkého úspěchu. Ve své teprve sedmé soutěžní
sezóně obsadil 2. místo v Moravskoslezské lize,
což znamená také postup do 3. ligy! Náš malý
a skromný tým, jehož jádro tvoří stále povětšinou
místní hráči, se tak příští rok utká s elitními
zástupci takových měst jako Přerov, Jeseník či
Olomouc. Ale zpět k tolik úspěšnému nedávno
skončenému ročníku.
Na jeho začátku totiž tomuto vskutku
historickému úspěchu nic nenaznačovalo, ba
naopak převažovaly snad i mírné obavy, zda
rázně omlazený tým tuto generační obměnu
ustojí. Soutěžní soupisku totiž opustili někteří
staří harcovníci a - nebojím se použít toto slovo
– nestoři tohoto sportu v naší obci. Jejich pozice
se však zatím daří více než dostatečně nahrazovat
mladšími nadějnými hráči. V této sezóně lze
zmínit zejména příchod Tomáše Kratochvíla,
který skvěle zapadl mezi současné tahouny týmu
– Jiřího Ševčíka, Davida Navrátila, Jana Zindulku
či Lukáše Frýdla. Zejména naposled jmenovaný
Lukáš Frýdl měl i letos vydatný střelecký apetit
a jeho 48 branek ze dvaceti utkání mu vyneslo
2. příčku kanadského bodování, když zaostal jen
o pouhé 2 góly za králem střelců – Jaromírem

Mgr. Kamil Hutěčka

Pozvánka hasičů Stará Ves n. O.
Místní sbor dobrovolných hasičů Stará Ves
n. O. srdečně zve občany na tradiční hasičské
soutěže v požárním útoku – Staroveský kotel
a pohárovou soutěž O pohár obce. Takže
neváhejte a přijďte si popovídat s přáteli

a známými při možnosti v yužít bohatého
občerstvení a pohoštění na těchto jedinečných
sportovních akcích.
Noční soutěž STAROVESKÝ KOTEL se
uskuteční v pátek 4. července 2014 v areálu nad
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Jen pro připomenutí – staroveští muži budou
chtít v rámci Moravskoslezské ligy proniknout
do vyšších pozic, než tomu bylo v posledních
letech, místní veteráni pokud možno vylepšit
3. příčku z předchozích dvou sezón a nejvíce
nadějí se vkládá tradičně do družstva žen,
mimochodem letos soutěžících v úspěšné loňské
sestavě, kdy vybojovaly celkovou druhou příčku
v Moravskoslezské lize. Letošní sezónu pak
děvčata rozjela skvěle. Na první soutěži MSL
v Malenovicích naše hasičky zvítězily časem
17,507 sek.
Mgr. Kamil Hutěčka

zámkem. Stánky s pohoštěním a občerstvením
budou připraveny již od podvečerních hodin,
samotná soutěž se pak rozběhne po setmění, od
22 hodin.
Denní soutěž O POHÁR OBCE STARÁ
VES N. O. proběhne v sobotu 16. srpna 2014 od
11 hodin na cvičišti nad sportovní halou. Tato
soutěž je zařazena do Moravskoslezské ligy a své
umění tak předvedou ty nejlepší týmy severní
Moravy, Slezska a také Slovenska, pro které bude
připraveno jako obvykle i velké finále o věcné ceny
sponzorů. Soutěžit se bude v kategorii muži, ženy
a týmy nad 35 let. Ostatně pozor – staroveští „staří
páni“ se zřejmě premiérově v této veteránské
kategorii představí i na Staroveském kotli!

Vystupte na Kráľovu hoľu!
Odtud nás autobus převeze do Slovenského ráje
do autokempu Podlesok. Zde se ubytujeme a po
večeři „zhodnotíme“ letošní turistickou sezónu.
Dr u hý den po snída ni v autokempu
bude možnost vyrazit do některé ze soutěsek
Slovenského ráje. Může to být Suchá Belá, Piecky
nebo Veľ ký Sokol. Ti zdatnější mohou pak
stihnout i horní část Prielomu Hornádu.
Podrobnosti o zájezdu včetně ceny uveřejníme
do 28. června. na našich webových stránkách:
www.kondorsv.com v rubrice „Zájezdy“.
Jízdenky na tento zájezd budou v prodeji od
28. června u Pavla Folty, Ke Kapli 481, Stará Ves
n. O. Od tohoto data je bude možné i krátkodobě
rezervovat (do zaplacení) na tel. 733 296 175.

Organizace Kondor, skupina Stará Ves, zve
všechny milovníky turistiky na náš poslední
letošní, tentokrát dvoudenní zájezd. Zájezd
se uskuteční o víkendu 27. a 28. září. Poprvé
zamíříme na slovenské Horehroní. Tady máme
v plánu z vesnice Pohorelá vyšlapat na hřeben
Nízkých Tater. Dále pak přes Žiarské sedlo (1470
m n. m.) a holné vrcholy Bartková (1790 m),
Orlová (1876 m), Stredná hoľa (1875 m) plánujeme
dojít k vysílači na Kráľovej holi (1946 m).
Kráľova hoľa je spolu s Kriváňem pro
Slováky snad nejvýznamnější horou. Je to taková
střecha Slovenska. Na jejích úbočích pramení
a sbírají vody 4 významné slovenské řeky - Váh
(Čierny Váh), Hron, Hornád a Hnilec. Z vrcholu je
za příznivých podmínek i většina Slovenska vidět.
Po obhlídce vrcholu sestoupíme přes
Kráľovu skalu (1690 m) do vesnice Telgárt.

Pavel Folta

ACK Stará Ves n. O.
Cyklistická sezóna začala prvním dubnovým
víkendem závody v Polsku nedaleko Wroclawi.
První závodní víkend se vydařil. Jakub Ruman
v kategorii kadetů vybojoval první pódiové
umístění a všichni naši závodníci se umístili
v popředí početného pelotonu. V kategorii kadetů
se na start postavilo přes 120 závodníků! Druhý
dubnový víkend jsme startovali na úvodním
závodě Slovenského poháru v Suché nad Parnou,
kde se jela časovka jednotlivců a silniční závod.

V silničním závodě Jakub Ruman dojel 2.,
Albert Janík 3. a Hynek Palička 6. Třetí dubnový
víkend již začaly závody Českého poháru, které
se jely v Kyjově. Zde jsme na pódiové umístění
nedosáhli. Albert Janík dojel v sobotním silním
závodě i v nedělním kritériu shodně na 9. místě.
Jakub Ruman v nedělním kritériu obsadil
5. místo.
První opravdovou prověrkou staroveské
mládeže byl etapový závod v polském Kluczborku
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konaný ve dnech 1. – 3. 5. 2014. Tento etapový
závod patří mezi největší a nejlépe obsazené
podniky pro kategorii kadetů v Evropě. Na
start se postavilo 131 závodníků, které čekalo
228 km rozdělených do čtyř etap. Nejlépe si
v jednotlivých etapách počínal Petr Pokorný,
který dokončil celkově na 31. místě, Jakub Ruman
byl 39., Hynek Palička 61. a Albert Janík 75. Albert
startoval se staršími kolegy a byl vyhlášen jako
nejlépe umístěný nejmladší závodník.
Závodníci se zúčastnili ještě dalších dvou
etapov ých závodů. Na etapovém závodě
kategorie žáků v Lanškrouně dojel Albert
Janík celkově 18. Na etapovém závodě kadetů
poblíž polské Czestochowe Kuba Ruman dosáhl
etapového vítězství a celkově po třech etapách byl
klasifikován jako 6., Petr Pokorný jako 13.
O senzaci se postaral Albert Janík, který
šokoval vítězstvím v závodě Českého poháru

v Lounech. Albert dokázal o pouhé čtyři vteřiny
zvítězit v časovce jednotlivců, když 13,2 km zvládl
za 19:47 min.
Kromě těchto významnějších cyklistických
podniků jsme startovali také na mnohých
místních závodech. Náš tým sestavený z elitních
závodníků Karla Nepraše, Petra Záruby, Pavla
Záruby a Tomáše Janoška dokázal vyhrát časovku
družstev ve Stonavě. Petr Záruba zajel pěkné
2. místo ve své kategorii na Jarné klasice ve
Vysokých Tatrách. Průběžně je staroveský tým
na 3. místě v soutěži družstev Slezského poháru
amatérských cyklistů.
Před námi je příprava na Mistrovství
České republiky, která pojedou elitní závodníci
koncem června a mládež začátkem srpna. Naším
cílem bude uspět na MČR a také na domácím
Staroveském kritériu 24. 8.
Karel Nepraš

Národní házená – černý den
Na staroveském hřišti se předávaly medaile
mistrům 1. ligy! Bohužel - tím šťastným týmem
nebylo družstvo domácích házenkářů. Stará Ves
x TJ Plzeń-Újezd 19: 22. To je náš letošní poslední
výsledek zápasu v I. lize. Naši hráči předvedli
dobrý výkon a hráli s novým mistrem České
republiky 55 minut rovnocenný zápas. Závěr však
patřil Plzni-Újezdu, jehož hráči si tak na našem
hřišti mohli vychutnat, jak těžký je pohár pro
vítěze 1. ligy národní házené a jaké to je mít na
krku zlaté medaile. Porážka našeho týmu už jen
zpečetila letošní bezútěšnou sezónu a definitivně
poslala naše házenkáře na nejméně jeden rok
do II. ligy. S týmem se také rozloučil obránce
a dlouholetý kapitán Zbyněk Čech.
Malou náplastí na tento neúspěch jsou
v ýsledky našich mládežnických družstev
v oblastním přeboru. Alespoň zde si naše naděje
mohly zkusit, jaké to je stát na medailových
příčkách. Naše dorostenky vyhrály oblastní
soutěž a budou bojovat o titul mistryň republiky.
Dorostenci obsadili 2. místo za SK Studénkou
a starší žáci rovněž stříbro za žáky ze Studénky.
Obě družstva nás tak budou reprezentovat
na Poháru ČR. Mladší a starší žačky obsadily
3. místo.
Ing. Libuše Sýkorová
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Z obecní matriky
Své významné životní jubileum oslavili
a ještě oslaví tito naši občané:
Anna Máchová
- 94 let (nejstarší občanka)
Věra Balcarová
- 85 let
Drahomír Nováček - 92 let
Bedřiška Staňková - 91 let
Věra Henčlová
- 85 let
Anna Šupíková
- 85 let

Jaroslav Beránek		
- 80 let
Světluška Stabravová
- 85 let
Libuše Stachelová		
- 90 let
Josefa Dostalíková		
- 80 let
Marie Petrovská		
- 80 let
Našim jubilantům přejeme pevné zdraví,
spokojenost a životní pohodu.
Bronislava Pavlosková, matrikářka

Pozvánky

PŘEDNÁŠKA O ISLÁMU V EVROPĚ
Islám se stal jedním z fenoménů dnešní doby.
Učí Korán o lásce a toleranci? Jsou muslimové bratry křesťanů? Nebo představuje
Islám zákeřné a plíživé nebezpečí pro celou západní demokratickou společnost?
Vážení občané, zveme každého, kdo si uvědomuje závažnost výše položených otázek,
na velmi zajímavou besedu s bývalým aktivním muslimem, panem Lukášem Lhoťanem.
Akce je vhodná pro všechny bez rozdílu věku, velký význam
může mít pro studenty středních a vysokých škol.
Akci pořádá Křesťanské společenství „BETLEHEM“,
v sobotu dne 28. 6. 2014, v 16:00 hodin, na zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Vstup zdarma, srdečně zveme.
Za „BETLEHEM“ Jaromír Jandl, tel.: 720 730 261
www.betlehem.websnadno.cz
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ZMĚNA OBCHODNÍHO ZASTOUPENÍ
s účinností od 1. 5. 2014 dochází k rozšíření obchodního zastoupení
na obecním úřadě ve Staré Vsi / Ondř. i pro níže uvedené pojišťovny.
Úřední hodiny stále stejné - sudý čtvrtek - 14:00 až 15:30 hod.
Pověřená osoba také stejná - Kubaláková Milena /Zemanová/.
V červenci 2014 to bude již 13 let mého působení ve Vaší obci,
těším se na další spolupráci s obyvateli Staré Vsi nad Ondřejnicí.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ JANY DOLEŽÍLKOVÉ
Vás srdečnězve na 7. ročník koncertu operních
árií a muzikálových písní, který se bude konat
30. 8. 2014 v 17 hod. na hřišti TJ Sokol Nová Bělá

NOVÁ BĚLÁ POD OTEVŘENÝM NEBEM
Účinkující:
Jana Doležílková, soprán, ČR - Nová Bělá
Michaela Kapustová, mezzosoprán, ČR - Praha
Medea Iassonidi, soprán, Řecko - Athény
Jorgos Zografos, tenor, Řecko - Athény
Adam Kim, barython, Korea - Soul
Marie Korpasová, housle, ČR - Nová Bělá
Richard Pohl, klavír, ČR - Brno
Rocková Kapela Black Fleck se zpěvákem Radkem Melšou, ČR - Nová Bělá
Účinkující doprovodí orchestr NDM Ostrava pod vedením dirigenta Adama Sedlického

Součástí koncertu bude výstava děl ilustrátorky Jany Komárkové, ČR - Paskov
Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na obnovu LIBUŠÍNA - kulturní památky
z Pusteven, která byla letos na jaře zničena požárem.
Zajištěno je domácí občerstvení a prodej perníčků a keramiky od místních výrobců.
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Festival Poodří Františka Lýska
Vás srdečně zve na

FOLKLORNÍ VEČER NA ZÁMKU
Pátek 20. června 2014, 18 hodin,
nádvoří zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
VYSTOUPÍ:
LSPT Ondřejnica
CM Ondřejnica
Makedonský soubor „Mirce Acev“
Po vystoupení následuje beseda u cimbálu.

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE
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Tel.: 725 346 481, 725 346 490
www.drevostavbystrechy.cz

Nezapomeňte:

íru šitá řešení
m kvalitní, na m
Poskytujeme vá
lné ceny.
signu, za přijate
v exkluzivním de

• Nadstandardní záruky

• Kompletní servis

• Originální střešní doplňky

• Okapový systém StabiCor

• Nadkrokevní tepelná izolace BramacTherm

• Solární sety a komponenty

• Keramické střešní tašky

• Betonové střešní tašky
k

KOMPLETNÍ
ŘEŠENÍ
PRO VAŠI
STŘECHU

ZREALIZUJEME VÁM STŘECHU
DLE NEJVYŠŠÍCH STANDARDŮ

www.bramac.cz
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Požadujeme:
zručnost, samostatnost, odpovědnost, časová flexibilita (práce po celé ČR)
Nabízíme:
stabilní pracovní zázemí, možnost vysokých výdělků

Volejte na tel. čísla: 596 139 284, 596 139 270 nebo 602 774 776
DEV Company spol. s r.o., provozovna Jistebník
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SANACÍ / STATIKY / INJEKTÁŽÍ / KOTVENÍ

přijme do pracovního poměru:

ZEDNÍKY A DĚLNÍKY DO STAVEBNÍCH PROFESÍ

telefon: 603 395 856

ZŠ Vojtěcha Martínka, Sportovní 584, 739 44 Brušperk
Pondělí: 14.00 – 17. 00 hodin
Čtvrtek: 9.00 – 12.00 hodin
Možnost sjednání individuální schůzky u Vás doma po dohodě.

Konzultace:

• životní, úrazové a nemocenské pojištění
• stavební spoření
• povinné ručení a havarijní pojištění
• zaměstnavatelské benefity
• penzijní připojištění
• investice
• úvěry, hypotéky, majetkové pojištění
• konsolidace
Spolupracuji s předními bankami a pojišťovnami,
připravím portfolio pro každého individuálně.

Poskytuji komplexní finanční poradenství
v oblasti investic, úvěrů, pojištění, spoření
a státních dotací pro občany i firmy (13 let praxe)

Bc. Věra Weidingerová

Ráda Vám poradím

NEVÍTE SI RADY SE SVÝMI FINANCEMI?

www.staraves.cz

Renomovaná společnost působící na celém území ČR s 15letou zkušeností v oblasti provádění
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Kapela „Rezonance“ slavila 40 let od svého vzniku

Kapela „Rezon“

Divadélko Košatka: „O princezně Solimánské“

„Jizda“ v Košatce

