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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,

a pokračováním například na nádraží do
Svinova. Možná jste si všimli, že obcí projelo
zkušební vozidlo Dopravního podniku. Zároveň
proběhlo jednání na krajském úřadě o nových
alternativách spojů. Celá problematika je na
delší povídání a až se bude jednat o konkrétních
jízdních řádech, budete do jejich přípravy určitě
zapojeni. V této chvíli platí, že za peníze jde
vše, takže si nové spoje můžeme klidně zaplatit,
ale už teď na autobusovou dopravu přispíváme
300 tisíc korun ročně a počty přepravovaných
neustále klesají. Pro zajímavost do sousedního
Brušperku bude od léta zajíždět městská doprava
z Frýdku, která je dotována městem F-M.
Myslím, že v koordinaci autobusové dopravy
trochu pokulhává Moravskoslezský kraj.
V nejbli ž ším období nelze očekávat
dotace z různých evropských programů,
protože plánovací období 2014-2020 není ještě
připraveno, přesto jsme se pustili do přípravy
dalších projektů. Mezi nejvýznamnější patří
výstavba kanalizace - 2. etapa a oprava střechy
zámku včetně obnovy střešní báně na věži,
která byla poškozena v roce 1945 a nahrazena
„provizorní“ stříškou, která tam je již 69 let.
Nejde v krátkém úvodníku popsat všechny
nápady a myšlenky, se kterými pracujeme, ale
věřím, že spolu s Vámi se nám podaří udělat
spoustu dobrých věcí.
Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

zima v přírodě vždy byla od toho, aby si lidé
trochu odpočinuli a nabrali sil na jaro, kdy ze
všeho tryská energie probouzejícího se života.
Letošní zima byla trochu zvláštní a moc
odpočinku nám nenabídla. Už v prvních měsících jsme se vrhli na úpravu zeleně v obci.
Za finanční pomoci obce byla provedena
úprava čapích hnízd na sloupech elektrického
vedení v Košatce a Staré Vsi na ulici Brušperská.
V Černém lese naše pracovní skupina vysbírala
celou vlečku domovních odpadů a v Košatce
jsme vyčistili jezírko u řeky Odry. Zároveň
jsou v přípravě projekty zahradní úpravy okolí
pomníku v Košatce a ozelenění ulice Ke Kapli.
Asi jste si všimli, že ze svých míst „zmizely“
některé kříže kolem cest. Byly odvezeny do
dílny, kde na nich probíhá oprava a údržba.
Brzy bude za hájena rekonstru kce kaple
sv. Vendelína v Košatce. V prvním pololetí
rovněž připravujeme opravu poškozených
míst na místních komunikacích. Pro zvýšení
bezpečnosti v obci připravujeme instalaci
několika bezpečnostních kamer, které budou
součástí bezpečnostního systému města Ostravy
s napojením na Policii ČR a Městskou policii
Ostrava.
Obecní úřad registruje zájem občanů
o autobusovém propojení s Proskovicemi

Změní se dominanta obce?
krytinou. Do zámku sice ještě nějaký čas
určitě nepoteče, ale tašky se začínají pomalu
uvolňovat. Proto vedení obce zahájilo sérii
jednání s cílem situaci vyřešit.
Bod 1: Najít vhodnou střešní krytinu.
Bod 2: Najít možnost financování, aby nebyl
nadměrně zatížen obecní rozpočet.
Po několika konzultacích ohledně střešní
krytiny bylo zprvu zvoleno řešení sice nákladné,
ale „věčné“: břidlice. Následná schůzka se
zástupci Památkového ústavu v Ostravě ovšem
vyzněla naprosto jednoznačně. Břidlice na
zámku podle dokumentace nikdy nebyla, proto

Většina z nás denně míjí majestátní dominantu naší obce – zámek. Za čtyři století své
existence prošel nesčíslným množstvím úprav
a zásahů, ne vždy ovšem ku prospěchu věci.
V posledních letech se zde mnohé změnilo,
ovšem zdaleka nejsme s potřebnými opravami
u konce. Dílčím úspěchem by pro letošek mohla
být oprava kamenných prvků 1. patra (zbylá
poschodí byla restaurována už v roce 2010)
díky téměř půlmilionové dotaci z Ministerstva
kultury, jejíž přidělení se jeví velmi reálně.
Třebaže to tak na první pohled nevypadá,
dostáváme se do vážné situace se střešní
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už zmiňovaná zásada. Využít toho, co je
historicky doloženo. Nepříliš reálně zatím
vypadá záměr připravit projekt tak, aby věž
mohla být zpřístupněna návštěvníkům, kteří
by se tak mohli pokochat nádherným výhledem
po širokém okolí. Důvod? Jednoduchý: pan
Razítko a pan Povolení.
V těchto týdnech usilovně pracuje architektonická kancelář Ing. Šonovského na
projektu oprav, se kterým bychom se chtěli
ucházet o financování celé stavby z Norských
fondů. Pokud nám bude osud příznivě nakloněn,
mohli bychom si snad už v příštím roce vzít do
ruky archivní fotografie a srovnávat podobu
zámku z 30. let 20. století s podobou roku 2015.
Ale radši to ani nevyslovujme nahlas, ať to vše
nezakřikneme…
Mgr. Jaromír Chvostek

tam nebude ani nyní. Ptáte se, jaká krytina
byla dříve na zámku využita? Zasvěcení vědí:
dřevěný šindel.
Jak už se v úvodníku zmiňuje starosta
Ing. Dvořák, jakýmsi „vedlejším produktem“
plánované opravy je i rehabilitace dalšího
prvku, velmi dobře zdokumentovaného na
několika dobových fotografiích: střechy věže.
Už jen několik pamětníků má v očích uloženu
představu původní věže, zničené na konci
2. světové války. Zmiňovaná „provizorní
stříška“ logicky značně přesluhuje a asi nikoho
před 69 lety nenapadlo, že toto provizorium
bude trvat i v 21. století. I tady je ovšem jedna
potíž. Tato střecha s největší pravděpodobností
vznikla po požáru v r. 1704 v barokní podobě
a vyobrazení věže původní – renesanční –
se nedochovalo. Také zde se ale uplatňuje

Zpravodajství ze zámku
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ZO schválilo pro období 2014-18 jako
přísedící Okresního soudu ve F.-M. p. Jiřinu
Onderkovou a Mgr. Zdeňka Ševčíka.
ZO schválilo pravidla rozpočtového
provizoria obce na I. čtvrtletí r. 2014 a rozpočtový výhled na r. 2015 – 2016.
Je vedeno jednání k převodu pozemků
pod autobusovou zastávkou Na Drahách
z vlastnictví ČR na Moravskoslezský kraj,
který jej poté převede na obec.
Na 2. etapu odkanalizování obce je vyprojektována studie, délka kanalizace je asi
14 km (stejně jako v 1. etapě). Výběrové
řízení proběhne v 1. pololetí r. 2014.
RO schválila poskytnutí ročního příspěvku
pro staroveské občany (Ondráš Brušperk
38.432,- Kč, „Oáza pokoje“ Frýdek-Místek
12.000,- Kč).
RO schválila smlouvu o dílo s firmou DIGIS
spol. s.r.o., Ostrava, na aktualizaci map
k. ú. Stará Ves a Košatka a vložení Územně
plánovací dokumentace do prohlížeče GIS.
RO schválila Ceník čtenářských poplatků na
r. 2014 v Obecní knihovně Stará Ves n. O.:
dospělý čtenář 50,- Kč/rok, děti do 15 let
30,- Kč/rok.
RO schválila uzavření dodatku ke smlouvě
s nájemcem restaurace Odra Košatka
p. J. Milkovským.
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RO schválila prodloužení nájemní smlouvy
se SHŠ KELTIK, o. s., Ostrava na r. 2014
za cenu 14.000,- Kč.
RO schválila na základě žádosti fy. MPMEXPRES, spol. s.r.o., Stará Ves n. O. - Košatka
zveřejnění záměru na pronájem pozemků
pro skládku materiálu (zeminy).
RO vzala na vědomí Výroční zprávu ZŠ a MŠ
Stará Ves n. O. za šk. rok 2012-2013.
RO schválila smlouvu s firmou Vítězslav
Orel, Ostrava na zakázku „Restaurování
souboru šesti kamenných křížů ve Staré Vsi
n. O.“ v ceně 199.700,- Kč bez DPH.
RO schválila smlouvu s firmou ing. Tomáš
Šulák, Stará Ves n. O. na zakázku „Oprava
kaple sv. Vendelína ve Staré Vsi n. O.“
s cenou 267.901,98 Kč bez DPH.
RO schválila smlouvu o zajištění dopravní
obslužnosti s dopravcem ARRIVA MORAVA
a.s., Ostrava, a koordinátorem KODIS s.r.o.,
Ostrava, pro rok 2014. Úhrada prokazatelné
ztráty pro r. 2014 je 281.217,- Kč.
RO schválila prominutí nájmu p. Janě
Ritzkové na pořádání žolíkového turnaje žen
15. 3. 2014 a Mysliveckému sdružení Soutok
Košatka na pořádání mysliveckého večírku
dne 25. 1. 2014 v KD v Košatce.
RO schválila zakázku na zpracování revize
a aktualizaci pasportu veřejného osvětlení
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s firmou TS a.s., F.-M. za cenu 52.045,- Kč
bez DPH.
RO schválila rozbor hospodaření Místní
knihovny ve Staré Vsi n. O. a Košatce za rok
2013 a návrh rozpočtu na r. 2014.
RO schválila nákup přívěsného vozíku za
osobní automobil v hodnotě do 20 tis. Kč.
RO schválila mimořádnou dotaci LSPT
Ondřejnica na úhradu části nákladů k účasti
na folklorním festivalu v Kostarice.
RO schválila smlouvu o spolupráci při
poskytování odborného poradenství
s ing. Martinem Špetlou, F.-M.
RO schválila podání žádosti pro mikroprojekt
Škola hrou k rozvoji partnerství s obcí
Raková (SR). Maximální financování bude
činit 17.546 euro.
ZO schválilo rozpočet pro rok 2014: příjmy
33.291.200,- Kč, výdaje 28.575.000,- Kč, saldo
příjmů a výdajů 4.716.200,- Kč. Z hlavních
akcí na rok 2014: základy mostu přes řeku
u Stabravy, projekt 2. etapy kanalizace,
oprava schodiště ZŠ, opravy kulturních
památek, nákup pozemků u hasičárny, pod
cyklostezkou a na ul. Sportovní, oprava
hasičárny Košatka apod.
ZO schválilo záměr prodat vodovodní díla –
tlaková stanice, přípojka Nový Svět, vodovod
Dukla a U Jezu.
ZO schválilo nákup části pozemku p. č. 395
o výměře 686 m2 (u hasičárny Stará Ves)
v zájmu dlouhodobé strategie rozvoje obce.
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ZO schválilo zařazení obce do územní
působnosti Místní akční skupiny Pobeskydí
na období 2014 – 2020.
ZO zrušilo vyhlášku č. 4/1997 omezující
prodej a podávání alkoholických nápojů na
území obce s ohledem na rozpory s novými
zákonnými úpravami.
RO rozhodla o vyhlášení výběrového řízení
na zakázku Zateplení ZŠ a MŠ Stará Ves
n. O., které bude organizovat společnost
INNOVA Int. s.r.o., Ostrava, a jmenovala
komisi pro hodnocení nabídek.
RO pověřila starostu přípravou návrhu
tržního řádu s cílem upravit podomní prodej
v obci.
RO schválila koupi plovoucího čerpadla
PH-800 Honda GSV 190 v ceně cca 30.000,Kč pro SDH Košatka.
RO schválila smlouvy o výpůjčce mezi obcí
a SDH Stará Ves i SDH Košatka (hasičské
zbrojnice), které předává do bezplatného
dočasného užívání pro výkon spolkové
činnosti.
RO schválila Smlouvu o dílo s Architektonickou kanceláří ing. arch. T. Šonovský,
Ostrava, na zpracování PD úpravy střechy
zámku, cena 215 tis. Kč bez DPH.
RO schválila záměr pronajmout pozemek
před budovou monobloku pro Kynologický
klub.
RO schválila poskytnutí dotace 5.500,- Kč
pro vydávání časopisu Poodří.
Mgr. Jaromír Chvostek

Bývávaly časy
•

•

Viléma Lednického. Týž pozval občany
různých stavů dne 8. prosince 1913 do
hostince Rudolfa Poláška č. 77 na horním
konci obce a vyložil jim, že jest nutným,
aby i v této části obce zřízen byl nějaký
vzdělávací spolek. Ujednáno založiti odbor
Ústřední matice školské. Ustavující schůze
konána 19. dubna 1914. K odboru přistoupilo
52 členů. Účelem odboru jest podporovati
snahy ústředního spolku v Praze u zřizování
a vydržování českých škol a pečovati o jejich
rozkvět. Odbor pořádal více vzdělávacích
přednášek a zvláště zasazoval se o spravedlivé

Jelikož jmenovaný Ctibor (Syrakovský) byl
nejvyšším písařem Markrabství moravského,
dal si v obci postaviti též nádherný stánek,
zámek, pevnost s vysokou věží. Zámek
byl neobyčejně krásný, jak o tom svědčí
dosud zachovalé fresky na stěnách, a měl
tři poschodí. Roku 1704 lehl popelem
a o jeho novou úpravu a výzdobu se nikdo
více nestaral. Ohromné valy, které bývaly
naplněny vodou, jsou v přítomné době
zavaleny a osazeny ovocným stromovím.
Odbor Ústřední matice školské pro Starou
Ves a okolí ustaven byl na popud domkáře
3
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vyřešení místa pro stavbu nové budovy
školní ve zdejší obci. První velikou matiční
slavnost pořádal 28. června 1914, v den,
kdy zavražděn byl následník rakouského
trůnu Ferdinand a jeho choť vévodkyně
Hohenbergská. Po 11. hodině noční došla
zpráva o atentátu v Sarajevě na slavnostní
místo. Po zvěsti té slavnost ihned ukončena.
Rok 1924 jest rokem hrdosti českého národa. Před 100 lety, roku 1824, narodil se
2. března v českém městě Litomyšli Bedřich
Smetana, veliký člověk, umělec, tvůrce pravé
české hudby. Zahájení Smetanových oslav
provedeno místními hudebníky o 70 mužích
v neděli dne 23. března 1924 na zámecké věži

•

fanfárami z opery Libuše a výňatky z jeho
děl. 13. dubna 1924 pořádána Osvětovou
komisí oslava Smetanova, při které účinkoval
pěvecký sbor Smetana z Vítkovic ve dvoraně
u Paličků. Životní dílo oslavencovo vylíčil
profesor Hradil z Vítkovic.
Dle obecního rozpočtu (roku 1924) jeví
se potřeba 47.883 Kč, úhrada 17.931 Kč
a schodek 29.952 Kč. Tento uhražen 217%
obecní přirážkou ku dani domovní a třídní
při daňové základně 1.036,70 Kč a 300%
obecní přirážkou na ostatní daně při daňové
základně 9.737,93 Kč. Na chudinství vydáno
5.560,57 Kč a místní školní radě 10.890 Kč.
Mgr. Jaromír Chvostek

Tříkrálová sbírka 2014
nili organizace a průběhu sbírky, dětem – třem
králům i jejich dospělému doprovodu.
Velké poděkování patří také Vám, kteří jste
koledníky s láskou a štědrostí přijali.
Bc. Jarmila Pomikálková, DiS., koordinátor
sbírky
Pozn.: Největší obnos se podařilo vybrat
ve Studénce-Butovicích (83.725 Kč), hned na
druhém místě je Stará Ves (80.884 Kč). Celková
vybraná částka oproti loňsku opět mírně narostla
a přesáhla úctyhodných více než půl milionu
korun (501.631 Kč).

14. 1. 2014 skončil již 14. ročník Tříkrálové
sbírky. V letošním roce se pro Charitu Studénka
koledovalo celkem v 15 obcích, zapečetěno bylo
96 pokladniček.
Část výtěžku ve výši 65 % bude použita
na podporu provozu charitní pečovatelské
služby, zakoupení a opravu zdravotnických
a kompenzačních pomůcek do půjčovny a zakoupení automobilu pro pečovatelskou službu.
Zbývající část vybraných peněz bude použita
na celostátní projekty a zahraniční pomoc.
Děkujeme všem, kteří jste se aktivně účast-
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Fotohistorie

Vážení spoluobčané, milí čtenáři. V šestém vydání seriálu Fotohistorie bych se rád
věnoval fotografiím hospody „U Paličků“
z roku 1936.
Hospoda byla na vesnici vždy centrem
společenského a kulturního dění. Nemám tím
na mysli jen štamgasty popíjející zlatavý mok
v šeru zakouřeného výčepu, ale i další akce jako
plesy, oslavy, veřejné schůze, různá představení,
či dokonce pomítání filmů. V tomto článku
bych se rád věnoval hospodě „U Paličků“,
která byla součástí většího celku s obchodem,
výčepem a sálem. Dnes už byste místo, kde
stávala tato hospoda, nepoznali. Nachází se
naproti hasičské zbrojnice na rohové parcele
napravo od prodejny se smíšeným zbožím
a pokračuje podél cesty nahoru k Drahám.
Zatímco nyní na stávajícím pozemku bují
s počátkem jara vegetace, bylo toto místo před
několika desítkami let jedním z center dění naší
obce. Zakládaly se tu spolky, pořádaly kulturní
akce, zábavy, později zde bylo i kino, své místo
tu měla i místní organizace Sokola. Nesmíme
zapomenout také na bezesporu výborné pivo
a kulečník. Dokonce se zde prodávala i zmrzlina.
Zatímco poslední známé označení hostince
je hospoda „U Paličků“, nesl tento hostinec
v minulosti jiná jména, dle jeho majitelů či
provozovatelů. Již na indikačních skicách
(podklady pro katastrální mapy) z roku 1833
můžeme vidět na mapě zakreslené stavby
na č. 28, kde se hostinec nacházel. V té době

zde pobývala a hostinec provozovala početná
rodina Hlavatých, která zde působila dle
dohledaných záznamů přibližně jedno století
[1], možná i déle, a to už od roku 1725 [2].
Tehdy zde bylo zajisté k dostání i staroveské
pivo produkované místím pivovarem patřícím
k zámku [2]. V třetí čtvrtině 19. století přebírá
hospodu rodina Najzarů sňatkem Josefa
Najzara a Beaty Hlavaté. Spolu s dalšími majiteli
se měnil i název hostince. Možná Vám něco
řekne název Hospoda pana Řehánka, Hospoda
u Chýlků, Hospoda u Polášků (a to nemám
na mysli tu u mlýna na horním konci). To
jsou všechno jména majitelů či provozovatelů
hospody.
Pravděpodobně po I. světové válce zakoupil
hostinec František Palička se svou ženou
Boženou od místního obchodníka Viléma
Chýlka [3]. V té době se jednalo o komplex
budov, v němž bylo umístěno pohostinství,
sál, obchod se smíšeným zbožím a prodejna
tabáku. Nad hospodou stála pekárna (výše po
cestě směrem na Dráhy), kterou provozoval
pan Doležílek. Ale o obchodu a pekárně někdy
příště. Asi v roce 1923 až 1924 pan František
Palička přistavěl ke stávajícímu sálu přísálí
a sociální zařízení. Pan Palička měl kromě
hospody také instalatérskou živnost, a tak
hospoda měla, jako jedna z prvních budov
v obci, ústřední topení.
Na přiložené fotografii z roku 1936 můžeme
vidět Paličkov u hospodu s obchodem se
5
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smíšeným zbožím a přilehlou pekárnou [3].
Fotografie je pořízena z cesty u hasičské
zbrojnice. Levou cestou bychom se dostali
k dnešnímu zdravotnímu středisku, cestou
vpravo nahoru pak k autobusové zastávce Na
Drahách. Úplně vlevo v přední části fotografie
se nacházel byt. Téměř třetinu budovy zabíral
obchod se smíšeným zbožím, jenž se nacházel
v rohové části objektu. Výloha tak směřovala do
ulice D. Růži a zazděná okna do ul. Na Drahách.
Při pohledu na budovu z ulice Na Drahách byl
dominantou štít se dvěma okny, v jehož prvním
patře se nacházel pokoj pro hosty. V přízemí
byla holírna a později prodejna tabáku. Nad
touto místností byl nápis „Zájezdný hostinec“,
hlavní vchod do hospody se však nacházel
až napravo za vystouplou fasádou. Dále pak
byla okna výčepu a úplně na konci okna sálu.
Třetí štít úplně vpravo nahoře patřil stavení,
ve kterém byla pekárna. Na druhé fotografii
můžeme vidět detail vstupu do hospody i s rodinou Paličkových [3].
Pokud bychom vešli hlavními dveřmi,
ocitli bychom se v místnosti s výčepem. Po
levé straně se nacházel dlouhý výčepní pult,
po pravé kulečníkový stůl. Za kulečníkovým
stolem byly stoly pro hosty. Hosté si mohli
přečíst také denní tisk, který byl zavěšen do
dřevěných držáků. Později se blízko vchodu
(u výčepního pultu) objevil také zmrzlinový
stroj. U zmrzlinového stroje byly dveře do
sklepa, kam se po schodech dolů koulely bečky
piva. Napravo od hlavního vstupu byly dveře
vedoucí do sálu, které se používaly zejména
během plesové sezóny, jinak se chodilo do
sálu z opačné strany ze dvora. Sál se mohl
přeměnit na taneční parket s v y v ýšeným
místem pro hudebníky, v ýstavní plochu,
tělocvičnu či kinosál s plátnem. V 60. letech se
zde promítaly takové klasiky jako Vinnetou,
Poklad na Stříbrném jezeře, Sedm statečných
či filmy, v kterých účinkoval Louis de Funes.
Filmy promítal pan Fabián, který pro ně jezdil
na vlakové nádraží do Jistebníku na mopedu
se speciálním vozíkem na filmové kotouče.
Před sálem směrem ze dvora byla pokladna,
šatna a vedly zde také dveře do malé místnosti
s nářadím pro cvičence Sokola (žíněnky, bradla,
kůň, atd.). Šatna byla od sálu oddělena těžkými
závěsy. Výčep byl průchozí a skrz dveře naproti
hlavního vchodu bylo možno vyjít ven na dvůr,
kde byly i záchody. Před východem na dvůr
byly dveře do tzv. extrovny, tzn. místnosti

bez výčepu, kde se mimo jiné konaly schůze
různých spolků. V místnosti nalevo od vchodu
(bý valá holírna) byla po II. světové válce
zřízena výdejna jídla pro zaměstnance JZD,
hned pod pokojem pro hosty. Vzadu na dvorku
měl pan Palička dílnu, jelikož bylo nutné celý
komplex budov spravovat a udržovat. Úplně
vzadu, zvenku sálu směrem od pekárny, byla
přistavěna promítací místnost.

Uvedené nemovitosti byly po II. světové
válce zkonfiskovány ve prospěch Jednoty lidového spotřebního družstva. Po vybudování
nového obchodu Jednota nad hřištěm u zámku
(dnešní škola a byty) byl celý komplex budov s
250letou historií zbourán a zmizela tak jedna
z dominant obce.
RNDr. Michal Janošek, Ph.D.
Kontakt: Michal Janošek, tel.: 777 81 55 69,
email.: michal.janosek@gmail.com
Zdroje:
[1] Matriky narozených Stará Ves, N 1784 1850, č. 1958
[2] Starec Milan: Pivovary na Ostravsku. Práce
a studie Muzea Beskyd č. 23, 2011, sborník, str.
1-90. ISBN 978-80-86166-31-5.
[3] Soukromý archiv pana Slavoje Paličky
6

www.staraves.cz

Fojt a košatecké fojtství

Pečeť obce Košatky

Velká Košatka na mapě stabilního katastru z roku 1833

Fojt býval obecně úřední osobou v obci.
Mezi povinnosti a práva fojta / rychtáře patřilo
nižší soudnictví ve městě či vesnici, správní
funkce, zastupoval obec vůči okolí a často
také byl reprezentantem vrchnosti a ručil jí za
dodržování povinností, příkazů a vybírání daní,
poplatků a úroků. Fojt byl zproštěn roboty na
panském a za to musel vybírat daně a měl ještě
různé organizační povinnosti v obci. Fojt vedl
obecní záležitosti v obci do zrušení roboty, tzn.
do roku 1848. Po tomto roce byl hlavní osobou
v obci starosta obecního výboru s radními
a jednotlivými volenými výbory.
Posledním fojtem v obci Košatka byl Jan
Hořínek a bydlel ve Velké Košatce. Původně
šlo o přízemní budovu u cesty na výjezdu
z Velké Košatky do Petřvaldíku. Její podobu,
resp. dvůr fojtství, můžeme vysledovat na mapě
stabilního katastru z roku 1833. Vidíme zde
čtvercový dvůr, který je na jihu uzavřen fojtstvím
obdélníkového půdorysu. Jihozápadně od tohoto

objektu je zakreslen menší dřevěný objekt, téměř
čtvercového půdorysu, což byla zřejmě hospoda
neboli šenk na dnešním č. p. 6, neboť fojt měl
povětšinou nálevní právo. Západní stranu
dvora uzavírá taktéž budova obdélníkového
půdorysu. Lze předpokládat, že sloužila jako
výminek. Severní stranu částečně uzavírá
třetí menší objekt, snad sloužící jako stodola.
Severovýchodní roh nádvoří pak tvoří malá
dřevěná samostatně stojící budova, sloužící
hospodářským účelům. Fojtský dvůr je tu
označen číslem 9.
V roce 1889 přišel ze Slatiny do Košatky
Ondřej Vavrečka s manželkou Rozou. Našel tu
přízemní, dosti zchátralou budovu bývalého
fojtství. Původní dřevěnou budovu nechal
celou zbourat a na tomto místě nechal postavit
jednopatrovou budovu s příslušenstvím, známou
jako hospoda u Vavrečky. Ale to už je úplně jiná
historie, která byla detailně popsána v časopise
Poodří, číslech 2/2006 a 4/2011.

Situace fojtství na mapě z roku 1833

Detail půdorysu fojtství s dvorem
7
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Územní plán chceme schválit již v dubnu
době v yhodnocovány Magistrátem města
Ostravy a zástupci naší obce. Námitky chceme
vypořádat co nejdříve, abychom mohli územní
plán schválit na jednání Zastupitelstva obce,
které plánujeme uskutečnit dne 23. dubna 2014.
Věříme, že toto datum již bude posledním
termínem, kterým bychom chtěli po dlouhých
létech konečně uzavřít proces tvorby Územního
plánu v naší obci.
Ing. Radislav Folta,
předseda stavební komise OÚ

Dne 6. března 2014 se uskutečnilo na zámku
ve Staré Vsi n. O. třetí veřejné projednání
návrhu územního plánu naší obce. Zástupce
zpracovatele ÚP, firmy ARCHplan Ostrava
a zástupci obce vysvětlili účastníkům jednání
změny, které bylo nutné provést v návrhu ÚP
po vypořádání námitek a připomínek občanů
a orgánů státní správy z druhého veřejného
projednání návrhu ÚP.
Po třetím projednání byly vzneseny další
3 námitky občanů, které jsou v současné

Kulturní komise v roce 2013
Nemáme sice v naší obci sál s jevištěm, kde
by se daly pořádat kulturní akce, ale kulturní
komise se snaží využít v plné míře náš krásný
renesanční staroveský zámek, kde se dají
pořádat výstavy, koncerty a besedy. V roce 2013
se nám sice nepodařilo ve spolupráci s naším
bývalým občanem Radkem Máchou přivézt
do Staré Vsi nějakou významnou osobnost, ale
myslím, že nabídka kulturních akcí byla i tak
dost bohatá.
Začali jsme 8. března výstavou obrazů Dany
Markovové z Krmelína, vernisáž byla zdařile
doplněna ochutnávkou vína. 15. května jsme
se ve spolupráci s Klubem důchodců a komisí
pro občanské záležitosti podíleli na oslavě Dne
matek (o té se rozepisuje komise pro občanské
záležitosti).
Největší akcí, na které se kulturní komise
podílí, jsou Staroveské obecní slavnosti, které
se připravují již několik měsíců předem.
V předvečer slavností, v pátek 17. května, jsme
zahájili v zámku výstavu Kovové plastiky
Jana Rybičky. Po vernisáži následoval koncert
pěveckých sborů v rámci festivalu Poodří
Františka Lýska, při kterém se členové komise
postarali o hostující pěvecké sbory.
V den konání „Jizdy kole obila“ čekala
kulturní komisi práce od časných ranních
hodin do pozdního večera.
Další výstavu jsme v informačním centru
v zámku otvírali 21. června, před staroveskou

poutí. Podařilo se nám uspořádat výstavu
modelů dřevěných kostelů a kaplí z Pobeskydí.
Celé prázdniny se měli možnost návštěvníci
radovat z precizně provedených modelů
pana Jana Blizňáka – na každém z modelů
pracoval celý rok. Po zahájení výstavy se na
nádvoří zámku konal koncert LSPT Ondřejnica
a exotického hosta, folk lorního souboru
z Kostariky.
Protože se autor dřevěných modelů nemohl
zúčastnit vernisáže, uspořádali jsme 6. září, při
ukončení výstavy, besedu s panem Blizňákem
a s panem Poláškem, pracovníkem Muzea
Beskyd Frýdek-Místek. Besedy se zúčastnil
i ředitel muzea, pan Stanislav Hrabovský, který
přislíbil i další spolupráci se Starou Vsí.
13. září jsme zahájili další výstavu obrazů,
vystavovali ostravští výtvarníci pan Ludvík
Kubečka a paní Alena Světlíková. Výstava
byla prodejní a mnoho staroveských občanů si
odnášelo domů hezkou vzpomínku. Stejného
dne, po ukončení vernisáže, jsme si v naší
místnosti v zámku určené na besedy poslechli
koncert Václava Fajfra, který hrál na heligonku
a zpíval jednak vlastní písně, jednak také písně
svého učitele Jarka Nohavici.
Každé dva roky pořádá LSPT Ondřejnica
ve spolupráci s obecním úřadem Podzimní
slavnost, na které se představují všechny
staroveské folklorní skupiny, jsou pozváni
i hosté. Kulturní komise pomáhá při organizaci
8
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této a kce, zajišťuje prodej suvený rů. Na
Podzimní slavnosti byl také pokřtěn první
staroveský kalendář, který si občané mohli
hned zakoupit. Na jeho přípravě také kulturní
komise strávila mnoho hodin.
29. listopadu jsme u zámku rozsvítili
vánoční strom při už tradiční akci „Přineste
si zvoneček, rozsvítíme stromeček“. Básničky
a písně dětí před zámkem, napjaté očekávání,
až se rozsvítí strom ve zhasnuté obci – na to se
mnoho dětí těší celý rok. Na nádvoří zámku
vždy probíhá vánoční jarmark, kde mimo
jiné mají možnost prodat své výrobky i děti
z mateřské a základní školy.
Loňský rok jsme zakončili 22. prosince
koncertem, který jsme pořádali ve spolupráci
s farním úřadem ve Staré Vsi. V kostele sv. Jana
Křtitele koncertovala legendární brněnská

skupina Poutníci. V první části zahráli a zazpívali své nejznámější písně, druhá část se nesla
už ve vánočním duchu, poslechli jsme si koledy,
naše i zahraniční.
Je to mnoho? Nebo je to málo, co pro
vás kulturní komise připravuje? Ještě jsem
se nezmínila o čtyřech číslech Staroveského
zpravodaje, o tvorbě plakátů a pozvánek,
které sami vyrábíme, rozmnožujeme a také
rozvážíme po Staré Vsi i okolí.
Jestli máte nějaká námět pro naši další práci,
nevyhýbáme se žádným novým myšlenkám
a akcím. Přijďte mezi nás, nabídněte tip na
výstavu, besedu nebo jinou akci.
Věra Závidčáková,
předsedkyně kulturní komise

Z činnosti komise pro občanské záležitosti
pomoc při rozmisťování do sociálních zařízení,
kde je pak v průběhu roku navštěvujeme
a obecní úřad přispívá na jejich pobyt v zařízení
také finanční částkou.
V květnu u příležitosti Dne matek připrav uje komise pro občanské záležitosti
a společně s ku lturní komisí a K lubem
důchodců setkání v místní hasičské zbrojnici.
Členky komisí osobně navštíví všechny ženy,
které dovršily osmdesát a více let, aby jim
s pozvánkou na společné setkání předaly
květiny i drobné dárky zhotovené dětmi
základní školy. K 1. březnu 2014 žije ve Staré
Vsi a Košatce celkem 72 občanek starších
osmdesáti let. Bý vá to v hasičárně velmi
milé setkání s představiteli obce. Starosta
a místostarosta rádi předají květiny a osobně
srdečně poděkují všem ženám. Slavnostní
atmosféru umocňuje pak kulturní vystoupení
dětí mateřské a základní školy. Při bohatém
pohoštění a hudebním doprovodu pak setkání
pokračuje vzájemným družným hovorem
a besedou až do večerních hodin.
Během roku členky a členové komise pro
občanské záležitosti navštěvují jubilanty, kteří
dovrší osmdesát, pětaosmdesát, devadesát
a více let. Předávají dárkové balíčky a květiny.

Přibylo vás v rodině – narodil se chlapec
nebo děvčátko? V každém případě se narodil
další občan.
Vzhledem k tomu, že podle nové legislativy
už na obecní úřad nepřicházejí údaje o narození
dětí z centrálního registru obyvatel, je na
rodičích, aby se s rodným listem dítěte dostavili
na Obecní úřad ve Staré Vsi n. O. k matrikářce
paní Bronislavě Pavloskové a své dítě do naší
obce přihlásili.
Komise pro občanské záležitosti při OÚ
připravuje několikrát do roka slavnostní obřad
„Vítání občánků“. Bývá to velmi příjemné
setkání dětí, jejich rodičů a příbuzných ve
slavnostně vyzdobené zámecké obřadní síni.
Uvítá je předsedkyně komise pro občanské
záležitosti paní Karla Lyčková, předá dárky
dětem, kytičky maminkám a rodiče se zapíší
do pamětní knihy. Za hudebního doprovodu
Mgr. Jany Paličkové v programu vystupují žáci
základní školy. Připravená a nazdobená kolébka
neslouží jen jako dekorace, ale i k tomu, aby se
v ní novorozeně při této slavnostní chvíli za
přítomnosti rodičů vyfotilo. Tak vítáme naše
nové občany.
Jsou však chvíle života, kdy se o naše občany
zajímáme též z jiných důvodů. Někteří potřebují
9
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muži je to čilý dvaadevadesátiletý pan Vilém
Novobílský.
Činnost komise pro občanské záležitosti
je během roku různorodá a slouží obecnému
prospěchu s cílem napomáhat k dobrému
občanskému soužití oby vatel ve Staré Vsi
a v Košatce.

Jubilanti dostávají písemná blahopřání od
starosty obce Ing. Dalibora Dvořáka a hudební
blahopřání prostřednictvím místního rozhlasu.
Posezení s jubilanty v jejich domácím prostředí
bý vá plné vzpomínek na radostné i těžké
okamžiky života. Srovnávají svůj život s životem
dnešní generace a často se zajímají o současné
dění v obci.
Naší nejstarší občankou je paní Anna
Máchová, která se letos dožívá 94 let, a mezi

Alena Ševčíková, členka komise

Obecní knihovna v roce 2013
Obecní k nihovna byla a je čtenářům
k dispozici 16 hodin týdně. Kromě půjčování
knih nabízí také reprografické služby, zájemci
mohou v yužívat 2 počítače s připojením
k internetu.
K 31. 12. 2013 evidovala staroveská knihovna 8.483 knih. Na nákup nových knih
poskytla obec 47.103,- Kč, na nákup časopisů
10.056,- Kč, celkem tedy 57.159,- Kč. Z této
částky bylo nakoupeno 339 nov ých knih
a uhrazeno předplatné 21 titulů časopisů.
Kromě knih ze stálého fondu knihovny
si č tená ř i moh l i v y brat z e 16 4 nov ých
knih z regionálního fondu, financovaného
z prostředků kraje.
Služeb obecní knihovny v loňském roce
využívalo 249 registrovaných čtenářů, z toho
63 čtenářů do 15 let. Ve srovnání s rokem
2012, kdy bylo celkem registrovaných čtenářů
256, z toho dětí do 15 let 79, je patrné, že
celkov ý pokles registrovaných čtenářů je
způsoben úbytkem dětských čtenářů. Můžeme
spekulovat o tom, proč tomu tak je, jestli děti
méně čtou nebo si zvykly více využívat školní
knihovnu, jisté je, že v letošním roce bude
zřejmě nutno zaměřit se více právě na práci
s těmi nejmladšími.
V roce 2013 navštívilo knihovnu 3.702
čtenářů a uživatelů internetových služeb,
z toho internetové stanice byly využity 472x.
Vypůjčeno bylo celkem 15.580 knih a časopisů.
Webové stránky knihovny si loni prohlédlo

3.829 návštěvníků. 36x využili čtenáři možnost
meziknihovní výpůjční služby.
V loňském roce navázala obecní knihovna
spolupráci s klubem Starovjáček, 13. 3. jsme
se společně setkali s maminkami a dětmi
ze Starovjáčku na akci nazvané Celý Starovjáček
čte dětem.
Koncem března navštívila knihovnu spisovatelka Lenka Rožnovská. Besedy se zúčastnily
starší děti MŠ. S mladšími dětmi ze školky jsme
si v dubnu povídali, četli a kreslili o jaru. Jako
každý rok, tak i loni navštívily knihovnu děti
ze školní družiny. Povídali jsme si o nových
knihách a děti si mohly vyzkoušet vyhledávání
v on-line katalogu knihovny.
Je třeba také zmínit, že po pěti letech proběhla v lednu loňského roku pravidelná revize
knihovního fondu. Za pomoc při revizi bych
touto cestou ráda poděkovala kolegyním z MěK
Brušperk.
Ti, kdo by se o knihovně chtěli dozvědět
více, mohou navštívit naše webové stránky
– w w w.staravesnadondrejnici.k nihovna.
info. Mohou zde najít podrobnější informace
o půjčovní době, poplatcích, seznamy nových
knih, upoutávky na akce pořádané knihovnou,
nov i n k y ze světa l iterat u r y, od k a z y na
zajímavé stránky týkající se knihoven a knih
a v neposlední řadě i on-line katalog.
Michaela Daňková, knihovnice
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Zprávy ze staroveské školy - jaro 2014
Vážení přátelé,
jako každoročně se v této době hlásím
s pravidelnými zprávami ze „základky a mateřinky“. Musím ještě vzpomenout k rásné
setkání s našimi slovenskými a polskými přáteli
v Rakové na adventních koncertech. Je nám
spolu opravdu dobře, vždy se na sebe velmi
těšíme a vzájemných vztahů a přátelství si velmi
vážíme. Rovněž si velmi vážím aktivní účasti
našich žáků v charitativní Tříkrálové sbírce.
Je za námi pololetní v ysvědčení a 217
žáků v 9 třídách, 117 na I. stupni a 100 na
II. stupni, dosáhlo těchto výsledků. Prospěch:
Celá škola dosáhla průměrného prospěchu
1, 4 9, v y z n a m e n á n í by lo u d ě le no 14 9,
prospěli 63 a neprospěli 3 žáci. Chování:
27 napomenutí třídního učitele, 11 důtek
třídního učitele a 3 důtky ředitele školy bez
sníženého stupně z chování. Příčiny jsou
různé od zapomínání a nepořádnosti až po
záškoláctví a hrubé porušování školního řádu.
S radostí jsme udělili 19 pochval třídního učitele
a 1 pochvalu ředitele školy. Za účast a umístění
v soutěžích a olympiádách, za reprezentaci
školy, za vynikající studijní výsledky a práci
pro třídu a školu. Do dvou oddělení školní
družiny docházelo nepravidelně 59 dětí, odkud
odcházely na kroužky a hodiny v základní
umělecké škole. V mateřské škole máme
v současné době zapsáno do 4 oddělení téměř
90 dětí.
Do budoucího I. ročníku ZŠ bylo 30. ledna
2014 zapsáno 25 dětí, z toho rodiče 2 dětí
zvažují odklad povinné školní docházky, 3 děti
nastupují po odkladu. Od 22. dubna budeme
držet palce našim „miláčkům“ z devítek, ať jim
vyjdou přijímací zkoušky. Před námi je zápis do
mateřské školy, letos 15. a 16. května.
Ve školní jídelně se stravovalo 460 strávníků, z toho 328 žáků, dětí a zaměstnanců
školy a 132 cizí strávníci. Pracovaly kroužky
– školní časopis, 3 chovatelské, keramický,
informatiky, tři národopisné, ve spolupráci
se ZUŠ nepovinný předmět sborový zpěv, dva
pěvecké kroužky, taneční kroužek a mažoretky.
V mateřince výtvarný, pohybový, kroužek
angličtiny a mažoretky. Nepovinný předmět
náboženství navštěvovaly 2 skupiny starších
a mladších dětí a v mateřince skupina dětí

v kroužku Vagónek. Součástí naší školy je
i několik oddělení Základní umělecké školy
v Brušperku.
V době, kdy čtete zpravodaj, je za námi
návštěva 22 hostů z Norska, Finska, Lotyšska,
Anglie, Německa a Polska, kteří ve dnech
2. – 6. dubna přijeli na návštěvu k nám do
Staré Vsi. Už podru hé se ná m poda ři lo
dostat do výběru mezinárodního projektu
Comenius, který nese název Celebrations of
Culture through Music, česky Oslava kultury
prostřednictvím hudby. S výsledky návštěvy
Vás seznámím v příštím vydání Staroveského
zpravodaje. Připravovali jsme bohatý program
a jak znám svůj učitelský sbor i všechny ostatní
zaměstnance, naše žáky a přátele, odhaduji, že
všechno klaplo k naprosté spokojenosti.
Na úterý 15. dubna jsme na odpoledne
připravili kvalifikaci pěvecké soutěže Xixa
má talent, Den otevřených dveří s prohlídkou
tříd a současné moderní techniky, od 15.00
vystoupení dětí MŠ a vítězů Xixa ve vestibulu
a navázali jsme tradičním velikonočním jarmarkem s připraveným občerstvením ve školní
jídelně. Rodičovská i nerodičovská veřejnost
využila nabídky v hojném počtu.
Na závěr se chci ještě pochlubit. V posledních dnech měsíce března se ná m
podařilo s firmou p. Martina Čecha dokončit
úpravy dvora za starou školou. Houpadla
a prolézačky s lanovým šplhadlem jsou v zemi
opatřeny měkčenou dopadovou plochou,
pískoviště chráněno sítí. A stoly s lavičkami
rády využijí děti, které zrovna nemají vztah
k „adrenalinovým“ formám pohybu. Letošní
časné jaro a sluníčko už v dětech školní
družiny a mateřinky, kterým bude dvůr sloužit,
vyvolávalo nedočkavé otázky: „Tak kdy už…?“
Ostatně, přijďte se sami podívat.
Za všechno, co jsme pracně připravovali, za
výsledky v soutěžích a všeobecně za poctivou
a svědomitou práci děkuji nejen svým nejbližším
ve vedení školy, ale všem pracovníkům školy
bez rozdílu.
Zbývá už jen přání. Krásné a pohodové
Velikonoce Vám přeje
Mgr. Pavel Plečka, ředitel školy.
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SDH Košatka – činnost v roce 2013
Družstvo mužů „A“, družstvo mužů „B“
a družstvo žen se v roce 2013 snažily co nejlépe
reprezentovat náš sbor. Když si vezmeme,
jakým malým sborem jsme, tak i 3 závodní
družstva je strašně velký úspěch.
Ny ní již konk rétně k v ýsled ků m
jednotlivých družstev. Jako již tradičně začnu
těmi služebně nejstaršími, a to družstvem
mu žů „A“. Toto d r u ž st vo se zúčast ni lo
27 soutěží včetně Moravskoslezské ligy v PÚ.
V této lize jsme nakonec obsadili celkové
15. místo. Družstvo se v r. 2013 zaměřovalo
výhradně na soutěže zařazené do kolotoče
Moravskoslezské ligy a soutěže v nejbližším
okolí, tak aby umožnilo co nejvíc závodit
i ostatním družstvům sboru. Z 27 soutěží byli
2x na prvním místě a 6x se umístili do první
pětky. V sezóně se tomuto družstvu podařila
ještě jedna věc, a to zaběhnout si nový osobní
rekord, který nyní činí čas 13,6 s.
Družstvo mužů „B“ se stejně jako loni
zaměřilo jen na ty nejbližší soutěže v okolí
a některé soutěže zařazené do Moravskoslezské
ligy. Družstvo objelo celkem 17 soutěží a její
nejlepší čas v sezóně 2013 činil 14,8 sekundy.
2x se umístilo jako 3. neligové družstvo na
soutěžích Moravskoslezské ligy.
A teď ještě něco k zásahové jednotce.
V loňském roce byla naše jednotka povolána
ke 4 výjezdům:
Dne 17. 2. 2013 v odpoledních hodinách
byla přivolána k záchraně topícího se koně
v odpadní jímce za místním obchodem.
Dne 17. 5. 2013 v odpoledních hodinách
byla povolána k požáru průmyslové haly
v Oprechticích. Jednalo se o námětové cvičení.
Dne 4. 9. 2013 v podvečer byla vyslána
k požáru hospodářské budovy v Košatce.
Dne 8. 10. 2013 večer byla povolána
k požáru seníku vedle kravína v Košatce směrem na Petřvaldík.
Ještě bych vás chtěla seznámit s plánem
akcí na letošní rok:
12. 4. Fotbalový turnaj
30. 4. Stavění máje
17. 5. Noční pohárová soutěž v PÚ
31. 5. Kácení máje
12. 7. Denní pohárová soutěž v PÚ

Jelikož máme za sebou další kalendářní
rok, chtěla bych vás seznámit s činnosti našeho
sboru.
Každý rok, jako už je zvykem, zahajujeme
výroční valnou hromadou, která se loni konala
12. 1. 2013.
V jarních měsících jsme prováděli opravy
hasičské zbrojnice, tedy konkrétně opravu vrat
a další drobné údržbové opravy.
Dne 30. 4. jsme uspořádali Stavění máje
s táborákem pro veřejnost. Akce byla velice
vydařená díky vcelku velké účasti lidí, kteří
se dobře bavili. V květnu jsme se přičinili
o obsluhu na Obecních slavnostech v Košatce,
kde jsme zajišťovali občerstvení a další pomocné
organizační práce.
Dále jsme v květnu chtěli zorganizovat
fotbalový turnaj hasičských družstev. Ten se ale
kvůli nepříznivému počasí a malému množství
přihlášených družstev nekonal, přesto jsme
na akci nezanevřeli a budeme se ji snažit
zorganizovat letos.
Naší již asi největší a na organizování
nejnáročnější akci je čer vnová pohárová
soutěž v požárním útoku, která je zařazena do
Moravskoslezské ligy. Přípravy probíhají již
delší dobu před samotnou soutěží. Celá akce
se vydařila, o čemž svědčí i to, že letos bude
naše akce opět zařazena do Moravskoslezské
ligy. Soutěže se zúčastnilo 51 družstev mužů
a žen. V kategorii mužů vyhrálo družstvo
z Podvysoké s časem 13,3 s, čímž se tento čas stal
novým rekordem MSL na 2B na regulérní trati.
V kategorii žen vyhrálo družstvo Oprechtic.
Dne 26. 10. jsme ještě uspořádali ukončení
sportovní sezóny společně se sborem z Petřvaldíku a Proskovic.
Na podzim jsme se opět vrhli na opravy
hasičárny a tentokrát konkrétně na omítky na
schodišti a v kuchyni, opravu elektřiny apod.
Dne 6. 12. jsme uspořádali Mikulášskou
zábavu s kapelou Ex-fire v Kulturním domě
v Košatce, i přes malou účast se akce vyvedla.
A co nám přinesl rok 2013 ve sportovní
sféře?
V roce 2013 se nám zmenšil počet aktivních
družstev na 3 družstva. I přes velké úsilí se nám
nepodařilo dát dohromady 7 stabilních členů
mladých hasičů, kteří by reprezentovali náš
sbor na soutěžích.

Za SDH Košatka Kateřina Chvostková
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Velikonoce
Čas je kategorie stvořená. Vše má svůj
počátek a konec. Pro ekonomickou úsporu
měníme čas letní a zimní. Ve věčnosti čas není.
Bůh je. On je neměnný, věčný. Jeho creacio –
tzn. stvoření, je spojeno s časem. Každý z nás
se narodí – putuje – odchází. Přicházíme
z věčnosti, žijeme v čase, odcházíme do
věčnosti.
Smysl velikonočních událostí nám
poodhaluje čas vzkříšení. Sám Pontius Pilát
měl obavy. Nechává hlídat vojáky hrob, kde
byl Ježíš Kristus pohřben. Přes to všechno je
lidstvo svědkem nevídané události. Ve stvořeném čase dochází k prolnutí času věčného.
Ježíš je vzat s duší i tělem do věčného bytí.

Místa, odkud přichází každý z nás. Místa, kde
se žije věčnost.
Každý z nás je správcem svého osobního
času. Svůj životní čas jsme dostali jako dané
poslání. Máme podíl na všem stvořeném. Na
každém z nás záleží, kolik času a lásky věnuji
druhému, kolik času dám do služby pro
společné dobro, kolik času vložím, aby naše
obec – okolí, byla zase krásnější.
Vědomě neříkám: „Čas jsou peníze.“
Peníze jsou hodnota spotřební. Život, vztah,
lásku si za peníze nekoupíme.
Přeji vám dostatek času k zastavení a prožití velikonočních událostí. Srdečně zvu na
oslavu v kostele. Radost z jarních svátků,
radost, že Bůh má na nás vždy čas, přeje
o. Kamil – místní duchovní otec.

Svátost smíření – rozhovor s knězem v kostele
sv. Jana Křtitele
V sobotu 12. 4. 2014
16.30 hod. – kající bohoslužba (příprava ke
svátosti smíření)
17.00 - 18.00 hod. svátost smíření – možnost
setkání s cizím zpovědníkem

v 8.00 hod., bdění u Božího hrobu od 8.30
do 16.00 hodin
Vigilie Kristova vzkříšení – 20.00 hodin
(přineste si s sebou svíce). Slavnost začíná
venku u kostela a má tyto části: 1) slavnost
světla; 2) čtení Božího slova; 3) obnova
křestního slibu; 4) mše svatá

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH:
Květná neděle 13. 4.:
10.30 hod. průvod od kříže u fary (žehnání
ratolestí) + bohoslužba + pašije v kostele, odpoledne: Křížová cesta přes vesnici, 15.00 hod.
u fary

Slavnost Zmrtvýchvstání - 20. 4.:
Slavnostní bohoslužba - 10.30 hod. + žehnání
velikonočních pokrmů (přineste beránky,
velikonoční pokrmy, vejce apod.). Při mši
svaté bude zpívat místní chrámový sbor.
Slavnostní Nešpory + svátostné požehnání –
18.00 hodin

Milí přátelé z naší vesnice.

Zelený čtvrtek - 17. 4.:
Mše svatá - Večeře Páně: v 18.00 hod. s umýváním nohou 12 učedníkům + tichá adorace

Velikonoční pondělí - 21. 4.:
Mše svatá – 8.00 hodin

Velký pátek - 18. 4.: den půstu, zřeknutí se ve
prospěch Boha či bližního
Křížová cesta - 17.30 hod., velkopáteční obřady - 18.00 hod., pašije, přímluvy, uctívání
kříže

II. neděle velikonoční – Dobrého pastýře –
27. 4. + krmáš farnosti
tento den církev svatořečí bl. Jana XXIII.
a bl. Jana Pavla II. – dva papeže
Mše svatá v 10.30 hod. – kazatel o. Jakub Štefík
– novokněz z Ostravy-Zábřehu

Bílá sobota - 19. 4.:
Ranní chvály + četba Písma svatého v kostele
13
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UDÁLOSTI, KTERÉ OSLOVUJÍ
Pouť u kapličky sv. Vendelína v Košatce:
v sobotu 10. 5. v 17 hod. u kapličky

Obracím se na každého z vás s prosbou o toto
společné dílo. Adoptuj si svou píšťalu v kostele.
Jak se podaří oprava
a celistvý nástroj,
je na va rha nních
mistrech. Prosím
vás o spolupráci,
jak v modlitbě, tak
ve finanční sbírce.
Oprava v kalkulační
r o z v a z e v yc h á z í
od 600.000 do
800.000 Kč, z toho
bude vlastní podíl
farnosti 250 000,Kč, sponzoři
150 000,- Kč, veřejná sbírka 60 000 – 100 000,Kč, půjčka, příspěvek obecní.

NOC KOSTELŮ: v pátek 23. 5. v rámci projektu
Noc kostelů ČR bude v chrámě od 18 hod. do
24.00 hod. pestrý program. Informace na webu:
www.nockostelu.cz Můžete se těšit na různá
zákoutí, vystoupení, galerii, ztišení a další.
Pouť do frýdecké baziliky: v sobotu 7. 6.
v 16 hod. růženec, 17 hod. adorace, v 18 hod.
mše svatá.
Renovace varhan + veřejná sbírka
Místní varhany slav í letos 80 let. Po
konzultaci s organology a představiteli obce
jsme započali přípravné fáze pro rekonstrukci
a rozšíření varhanního stroje. Původní nástroj
pochází od firmy Rieger Klos – Krnov. Postaven

Veřejná sbírka je vyhlášena na sobotu
26. 4. 2014 v čase od 8.30 do 15 hod. Přátelé
obejdou domy a poprosí o váš dar. Bude to
probíhat stejně jak na Tříkrálové sbírce. Dary
budou spočteny na obecním úřadě a zaslány na
účet farnosti. Zveřejněná částka bude viset na
stránkách farnosti a na vývěsce u zdravotního
střediska, v Košatce u obchodu. Částka, dle
zákona, musí být proinvestována v čase tří
měsíců od veřejné sbírky.
Celé dílo začne od Velikonoc 2014. Kůr bude
po dobu oprav uzavřen. Věřím, že společnými
silami, vzájemnou solidaritou, budeme moci
zakusit radost, sílu a krásu varhanní hudby
v našem chrámu. Prosím Boha o požehnání pro
každého z vás. Ať se vám dobře daří.

byl v roce 1934 za 36 800,- Kč a poslední větší
oprava proběhla před 40 lety. Všechno má
svůj čas.
Ze smuteční síně na místním hřbitově
obecní úřad daroval varhanní stroj od stejné
firmy starý asi 30 let. Stroj je ve velmi dobrém
stavu. Díky za tento dar. Původní nástroj
v kostele sv. Jana Křtitele prodělá rekonstrukci.
Při ní dojde k rozšíření nástroje o varhany
ze smuteční síně. Také dojde k dokoupení
ostatních prvků.

Děkuji za vaše rozhodnutí přispět a za účast
na společné díle.
O. Kamil – místní kněz
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„Starovjáček“

Vernisáž výstavy AVE ART
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Bronzoví dorostenci na přeboru v Řevnicích

Dorostenky ve finále přeboru v Mostu

Mladší žáci ve finále přeboru ve Staré Vsi
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Vyhlášení vítězů přeboru ve Staré Vsi

Karneval s Hopsalínem v hale TJ Stará Ves
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LSPT Ondřejnica v Kostarice

LSPT Ondřejnica a „Kameňorka“ v Kostarice
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Ondřejnica na festivalu v Kostarice
jsme to štěst í
vidět dokonce
i lenochoda
ve vol né př írodě. Blahodárné chvíle k lidu nám však
přerušila viróza, která skolila většinu našeho
osazenstva zhruba na tři dny. Ale členové
Ondřejnice mají tuhý kořínek! Ke konci zájezdu
se opět všichni postavili na nohy a absolvovali
jsme ještě poslední výlet do národního parku
Manuel Antonio. Naskytl se nám krásný pohled
na tropický les s lenochody, mývaly a opicemi,
které zákeřně okrádaly místní turisty :) Poté
jsme se ještě naposledy vykoupali ve vlnách
Pacifiku, i když nás poněkud překvapila
přítomnost krokodýlů. Ovšem místní bílé pláže
byly skutečně nádherné.
Bylo to dobrodružných 14 dní a utekly
opravdu rychle. Ondřejnica si vyzkoušela,
jaké je to cestovat na festival přes půlku
světa, a v budoucnu si to plánujeme rozhodně
zopakovat! Kromě ty pických suvenýrů převážně rumu :), jsme si dovezli kupu zážitků
a v paměti jsme si uchovali atmosféru této
krásné země. Pura vida!
Mgr. Pavla Hranická

V době od 6. do 16. března 2014 se Lašský
soubor písní a tanců Ondřejnica ze Staré Vsi
n. O. zúčastnil 5. ročníku Mezinárodního
folklórního festivalu „Raices Unieudo Culturas“
v hlavním městě Kostariky San José. Zájezd
se uskutečnil také díky finanční podpoře
Moravskoslezského kraje a obecních úřadů
Staré Vsi n. O. a Krmelína. Soubor úspěšně
reprezentoval lidovou kulturu našeho regionu
– Lašska. Dokázal, že v České republice folklór
stále žije a že na něj můžeme být právem hrdí.
Je tomu už pár dní, co LSPT Ondřejnica
vyrazil za oceán. Dvacet pět účastníků zájezdu
(šest muzikantů, devatenáct tanečníků) čekala
více než třicetihodinová cesta. Cimbál jako
hudební nástroj pro svou rozměrnost musel
mít vlastní letenku. Naštěstí dorazil do San
José i nazpátek v pořádku, stejně jako všichni
členové výpravy.
V zahraničí bylo o soubor dobře postaráno.
Ochotně se nás ujali místní pořadatelé - Raul
Chavarria se svou rodinou - kteří ještě letos se
souborem z Kostariky přijedou navštívit Českou
republiku. Ubytování bylo zajištěno v hostelu
s bazénem uprostřed a výhled zkrášlovaly
všudy př ítom né pa l my. Oprot i českému
sychravému jaru to byla opravdu změna, a to
příjemná. Nyní přišly na řadu skrčené kroje,
které se všem zázračně podařilo nastrkat do
těsných kufrů. V bojových podmínkách (jedna
žehlička) se nám je nakonec podařilo upravit
do reprezentativní podoby. Prvně jsme náš
folklór představili v divadle a nadchli kostarické
publikum. Spolu se skupinami z Kostariky,
Chile, Kolumbie a Francie jsme v dalších
dnech navštěvovali místní školy, kde jsme
byli příjemně překvapeni, s jakým nadšením
byl náš soubor přijat. Vystoupení jsme si
opravdu užívali, a že jich nebylo zrovna málo.
Kostaričané žijí okamžikem a na každém rohu
slyšíte jejich typické: „Pura vida!“ - v překladu
čistý, krásný, dobrý život, čili „vše je ok “.
V tomto duchu se, až na malé výjimky, nesl
celý náš pobyt.
Samozřejmě, že jsme si našli čas i na zasloužený relax a poznání místní kultury a úchvatných
přírodních zajímavostí. Absolvovali jsme
výlety na vulkán Arenal a koupání v horkých
pramenech. Snažili jsme se chy tat bronz
jak na pláži Puntaneras, tak u bazénu. Měli
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Klub důchodců má co nabídnout
ze společného setkávání. To je jen krátký výčet
činností, kterými se zabýváme. Nebudu se
zmiňovat o jednotlivých akcích. O tom, jak
jsou zdejší senioři aktivní a činorodí, ostatně
informujeme v každém vydání zpravodaje.
Pokud je mezi našimi
spoluobčany někdo,
kdo sdílí stejné
pocity, o kterých se
v úvo du z m i ňuji,
srdečně ho z veme
me z i ná s . P ř ijďte
v y z kou š et , ja k to
v našem klubu chodí.
Možná vás to zaujme,
osloví. Návštěva vás
k ničemu nezavazuje.
Nejbližší příležitost
k návštěvě klubu se
nabízí ve čtvrtek 24. dubna v 16 hodin v hasičské
zbrojnici na Pomlázkové zábavě.
Někdy je zapotřebí udělat malý k rok
a trochu hledat nové možnosti, aby člověk nebyl
nikdy sám.

V současné době se dovídáme z médií,
že spousta starších občanů trpí pocitem
osamělosti, zbytečnosti, nedostatkem sociálních
kontaktů. Zamýšlím se nad tím, jestli to tak
vždy musí být. Vždyť přece existuje celá řada
různých seniorských
organizací, spolků,
k lu bů , u n i ve r z it ,
kde si lidé třetího
věku zkvalitňují svůj
život. Ne všude jsou
stejné pod m í n k y.
Všeobecně se však
této problemat ice
věnuje značná
pozornost. Nejinak
je tomu i ve Staré
Vsi. Ze strany vedení
obce je věnována nemalá osobní, hmotná i nehmotná podpora
života starších spoluobčanů. Ti se již od roku
2001 sdružují v Klubu důchodců. Co přináší být
členem tohoto klubu? Jak říkají naši členové,
nic výjimečného. Pravidelná klubová setkání,
přednášky, besedy, osvěta, zájezdy, návštěvy
divadelních představení, taneční zábav y,
vycházky do okolí a spousta drobných radostí

Irena Polášková

Klub na návštěvě – ohlasy návštěvníků
která se nám věnovala. Společně jsme prošli
celou školu. V nové budově nás zauja lo
vybavení učeben. Ve staré budově jsme si
prohlédli třídy, ve kterých jsme sedávali
my, a také jsme vzpomněli na naše učitele.
Proži li jsme hezké odpoled ne zaplněné
vyprávěním a vzpomínkami. Čerstvé zážitky
jsme vyhodnotili v restauraci U Dvou babek.

Nedávno jsem zašla do Klubu důchodců na
kus řeči, podívat se, co je nového. Bylo to krátce
poté, co důchodci přijali pozvání k návštěvě
školy. Vyprávění o tom, co zažili, srovnávání,
jak to bylo za jejich školních let a údiv nad
dnešním vybavením učeben, nebral konce.
Někteří svůj návrat do školních lavic vzali tak
vážně, že o svých dojmech dokonce napsali
i domácí slohový úkol.
Tento příspěvek není k prvnímu dni jara,
ale k 18. únoru 2014, kdy důchodcovský kolektiv
zavítal do naší základní školy připomenout
si a také zavzpomínat na svoje školní léta.
Před budovou školy jsme zkont rolova li
dochvilnosti „žáků“ a zaznamenali účast
14 přítomných. Přivítala nás paní učitelka,

Na výroční členské schůzi jsme byli pozváni
hosty z vedení obce k prohlídce naší základní
školy. Přišlo jenom 14 důchodců. Školu prý
již někteří navštívili v rámci svých třídních
srazů a ve škole se prý toho zase tolik nemění.
Později, když jsme jim vyprávěli o chytrých
tabulích a vybavení počítačové třídy, nevěřícně
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kroutili hlavou, litovali své neúčasti a měli
čeho. Ta počítačová učebna nás všechny velmi
zaujala. Takovou jsme doposud viděli jenom ve
zprávách ČT. Ve škole nám dovolili nahlédnout
opravdu všude, do tříd, kabinetů učitelů,
kanceláře ředitele školy, dílen, šaten i kuchyňky.
V historickém koutku jsme zahlédli lavice,
ve kterých jsme sedávali my. V každém z nás
vyvolaly dávnou vzpomínku na školní léta.

po sklep. V celé škole snad nebylo místnosti, do
které bychom nenahlédli. V úžasu jsme hleděli
na interaktivní tabuli. Přitom se nám vybavila
vzpomínka na naši starou černou tabuli. Psalo
se na ni křídou, mazalo špinavou houbou.
Ta, někdy řádně mokrá, sloužila jako bojový
prostředek a zanechávala krásné šmouhy na
stěnách. Nejvíce zážitků bylo v kabinetech
se starými pomůckami, které nám za dětství
procházely rukama. Úsměvnou vzpomínku
vyvolalo i staré ukazovátko, které za našich
školních let sloužilo nejen ke svému účelu, ale
i jako prostředek výchovný. Možná by nebylo
na škodu takový výchovný prostředek obnovit.
A když jsme byli ve škole, mělo by se
známkovat. Komu patří jednička s hvězdičkou?
Všem, kteří přišli, všem, kteří se nebáli napsat
pár slov, řediteli školy Pavlu Plečkovi, který
návštěvu školy umožnil, paní zástupkyni Yvettě
Kunzové, které po celou dobu, co se návštěvě
věnovala, nezmizel úsměv z tváře a v neposlední
řadě p. učiteli Jaromíru Chvostkovi, který to
všechno zavinil.

Na základě pozvání se v ydali členové
Klubu důchodců k návštěvě zdejší základní
školy. Prohlédli jsme si ji od horních pater až

Za příznivce KD Marcela Tylečková
PS: Autoři příspěvků si přáli zůstat anonymní.

Starovjáček slaví 3. narozeniny!
Milí rodiče, prarodiče a hlavně naši milí
Starovjáčci!
Starovjáček už může „do školky“! 21. března jsme totiž oslavili již 3. narozeniny našeho
rodinného centra! První děti ze Starovjáčku
už chodí do školy, další do něj teprve
dorůstají. Jsme rádi, že se k nám děti těší
a na akce nás chodí stále více a více! Je to
přece bezvadné, když spolu může strávit
krásné víkendové odpoledne na 35 dětí spolu
s jejich rodiči. Někdy se nás tak sejde přes
sedmdesát! Nemusíme tak trávit víkendy
českým národním sportem – nakupováním,
ale zažíváme spolu spoustu legrace a občas se
něco nového i naučíme.

17. 3. 2013 Jarní radovánky a oslava
2. narozenin RC
14. 4. 2013 Den Země
18. 5. 2013 účast RC na Obecních slavnostech
25. 5. 2013 Westernový den
9. 6. 2013 Den otců s táborákem
13. 10. 2013 Drakiáda
10. 11. 2013 Loutkové divadélko Smíšek
v RC
1. 12. 2013 Vánoční tvoření
(akce hrazeny z grantu obecního úřadu a ze
sponzorských darů)
Kromě těchto mimořádných měsíčních
akcí má naše rodinné centrum stále otevřeno:
Pondělí 9-11 hodin
(cvičení pro malé děti od 10 hodin)
Čtvrtek 9-11 hodin
Čtvrtek 16-18 hodin
(herna především pro školkové děti)

Které akce jsme tedy v roce 2013 uspořádali?
24. 1. 2013 Karneval s Míšou
13. 3. 2013 Celý Starovjáček čte dětem
(v místní knihovně)
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Čtvrteční odpolední cvičení v tělocvičně
bylo zrušeno. Herna je v tuto dobu ale stále
otevřená.
Pondělní cvičení probíhá v tělocvičně
MŠ, přezůvky a pití s sebou. Máme spoustu
zajímavého a nového nářadí, včetně oblíbeného
padáku, tunelu, překážek a říčních kamenů.
Během programu si můžeme také zazpívat,
zahrát na jednoduché nástroje a občas i něco
vyrobit. Přijďte si své děti užít trochu jinak!
A kdo se o chod našeho rodinného centra
vloni staral?
Opět nám některé maminky odešly do
práce, takže se nám náš tým služebních
maminek trošku změnil. To jsme my: Adéla
Adamusová, Hana Šíchová, Stanislava Tylečková, Darja Hamalová, Naďa Janošcová,
Milada Hutěčková, Lucie Dvořáková, Denisa Sopuchová, Lucie Buchtová, Monika
Štegnerová, v letošním roce se k nám přidala
Gabka Kepková a budeme netrpělivě čekat na
Kamču Pavelkovou, která se k nám snad opět
přidá.
Rády mezi sebou uvítáme nové služební
maminky, které mají zájem o své děti a rády
pro ně něco vymýšlejí! :)

A co nás čeká v roce 2014?
Po prvních úspěšných akcích letošního
roku (Karneval s Jinálkem a Ájou, setkání
v knihovně Celý Starovjáček čte dětem) to
budou v nejbližších měsících tyto akce:
17. 4. 2014 - Jarní radovánky – velikonoční
tvoření
7. 6. 2014 - účast na Obecních slavnostech
Všechny akce opět proběhnou zdarma!
www.starovjacek.webnode.cz
Za celý tým Starovjáčku Vás srdečně zve
Hanka Šíchová

Kynologický klub
účast předsedkyně našeho k lubu Renáty
Ševčíkové Guzikové na Světové výstavě psů
v Maďarsku a na Mistrovství České republiky
ve sportovní kynologii v kategorii ZVV3, dále
účast Adama Šeděnky a Veroniky Višvaderové
na otevřeném Mistrovství mládeže MSKS. Rok
jsme uzavřeli výroční schůzí, která se konala
v Myslivně a kde jsme společně oslavili první
rok našeho fungování.
Letošní začátek nového roku jsme započali
jak jinak než výcvikem a plánováním akcí
na tento rok. Od března začal opět po zimní
pauze výcvik agility, na který stále přijímáme
nové zájemce. A v dubnu o velikonočních
prázdninách opět plánujeme výcvikový tábor,
který se bude konat kousek za Frýdkem –
Místkem ve vesnici Řeka.
Také jsme se rozhodli v prvním půlroce
uspořádat hned dvě akce pro veřejnost, na

Máme za sebou pr vní rok úspěšného
fungování našeho Kynologického klubu. Pro
první pololetí tohoto roku máme prozatím
přihlášených 20 členů a již se nám hlásí
i několik dalších zájemců. Proto stručné
shrnutí loňského roku. Předvedli jsme první
veřejné vystoupení našeho klubu na obecních
slav nostech, 1. čer v na se ná m poda ři lo
uspořádat první akci pro veřejnost s názvem
StaroVeský voříšek. Jednalo se o v ýstavu
pejsků bez průkazu původu a voříšků, spojenou
s dalšími soutěžemi a hrami pro děti. Začali
jsme s tréninkem dog frisbee pod vedením
Kristýny Mrázkové. Na jaře a na podzim jsme
uspořádali prodloužený výcvikový víkend pro
všechny zájemce, ať už o sportovní kynologii
nebo agility. A zúčastnili jsme se mnoha
závodů a výstav s malým i velkým úspěchem.
Za největší úspěch loňského roku považujeme
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které jsou zvaní všichni, ať už kynologové,
nekynologové či jen příznivci našeho klubu.
První akce s názvem Tlapky na pochodu
se uskuteční v sobotu 5. dubna a jedná se
o procházku s pejsky po vytyčené trase, která
vede přes Černý les směrem na Krmelín a poté
se stáčí na Proskovice, kde se kolem řeky vrací
zpět k Sokolovně. Na trase jsou připravená
stanoviště s různými úkoly pro pejsky i pro děti.
Druhá akce se uskuteční v neděli 1. června
na hřišti u Sokolovny a bude se jednat o 2. ročník
StaroVeského voříška neboli výstavy voříšků
a psů bez PP, která měla v loňském roce úspěch
a na kterou bychom vás tímto rádi pozvali, ať
už přijdete soutěžit nebo jen jako diváci. Opět

budou kromě výstavy připravené i hry pro
děti u příležitosti Dětského dne, bohaté ceny
a samozřejmě nebude chybět ani občerstvení.
A stejně jako v loňském roce nás i letos
můžete vidět při vystoupení na Obecních
slavnostech, kde předvedeme ukázky výcviku
štěňat, sportovní kynologie, agility a frisbee.
Jakékoliv další informace o naší činnosti se
dozvíte na www.kkstaraves.weebly.com
Děkuji všem, kteří se jakkoli podílejí na
fungování našeho klubu, a všem ostatním
za přízeň.
Za Kynologický klub Stará Ves n. O.
Veronika Višvaderová

Neodešli, jen nás předešli
Tato slova jsem si vypůjčil z náhrobku
našeho rodinného hrobu. Nevím, kdo je
jejich autorem, ale jsou mírně optimistickou
připomínkou toho, že ti, za nimiž jsme přišli,
se vydali do míst pro nás zatím neznámých
s předstihem. A čekají, až i my se staneme
„předešlými“.
Úvodní slova jsou jen vysvětlením dalších
vět. Byl jsem požádán, abych zavzpomínal na
ty, kteří nás „předešli“, a byli to lidé všeobecně
známí, možná populární, ale každopádně
osobnosti, které si vzpomínku zaslouží. Tady
je vzpomínka první.
Jeho jméno je známé nejen u nás, ale
doslova na celém světě. Byl spisovatelem, a to
spisovatelem skvělým, nenapodobitelným.
V březnu jsme si připomněli, že by se letos dožil
sta let. Jeho jméno je Bohumil Hrabal.
Jako čtenář jsem se s panem Hrabalem
setkal někdy v roce 1964. To jsem doslova
„zhltnul“ jeho knihu Pábitelé. O osm let
později jsem mohl panu Hrabalovi stisknout
ruku. Stalo se tak díky herci a taky naivnímu
malíři Josefu Hlinomazovi. Byl jsem tehdy
pracovníkem Okresního kulturního střediska
Praha-východ a spolu s kolegou Toníkem
Votroubkem jsme si usmysleli, že bychom
mohli uspořádat tomuto svéráznému člověku
výstavu. Pan Hlinomaz nabídku přijal, ale
dal si jednu podmínku – v ýstav u zahájí
Bohumil Hrabal. Tito dva pánové se dobře znali
a měli se v úctě. Podmínku jsme samozřejmě
s radostí přijali, a tak v dubnu 1972 si mohli

ti, kteří přišli do výstavní síně v Brandýse
nad Labem-Staré Boleslavi, prohlédnout
nezaměnitelné dílo Hlinomazovo a vyslechnout
stejně nezapomenutelná slova pana Hrabala
(která jsem samozřejmě už zapomněl). Ještě
nezapomenutelnější pak bylo „povernisážní“
posezení v jedné vinárně. Toho odpoledne,
podvečera a večera se toho probralo mnoho,
„no nedivte se, prosím vás, v takový krásný
společnosti“. Za tmy jsme pak vezli pana
Hrabala do Kerska, kde v té době pobýval.
I když byla už vlastně noc, uvítala nás drobná,
velice příjemná a milá paní Eliška Hrabalová.
A vzápětí pan spisovatel popadl baterku a my
spolu s ním vyrazili na zahradu. Teplá noc,
nenapodobitelná atmosféra, kužel světla,
stromy, které různě pojmenoval křestními
jmény a teď nám je představoval a vysvětloval
důvody pojmenování.
A pak loučení a velké překvapení. Pan
Hrabal nám daroval několik výtisků Poupat
a Domácích úkolů, které se nesměly dostat na
pulty knihkupectví. Prozradil, že celý náklad
šel do stoupy a jen díky věrnosti brněnských
tiskařů ke svému rodákovi se některé knihy
dostaly do jeho rukou a na světlo boží. A protože
v darovaných knihách bylo i osobní věnování,
kdykoliv se s mou ženou ke knížkám vracíme,
jsme na okamžik zase v té kouzelné noci před
mnoha lety v Kersku.
Díky Josefu Hlinomazovi jsem se s panem
Hrabalem setkal ještě několikrát a byla to
většinou setkání nečekaná. Hlinomaz prostě
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zavolal, že jedeme do Kerska, ovšem Hrabalovi
nic neřekl. Když jsme přijeli, pan spisovatel
většinou seděl na verandě a psal. Nebral nás
na vědomí, asi tak po dvaceti minutách se
vše změnilo a následovalo něco, čemu se
říkalo setkání plné vzájemného přátelství
a porozumění. Někdy dokonce i o něco více. To
když jsme přijeli třeba dopoledne a po uvedené
mlčenlivé dvacetiminutovce se pan Hrabal
změnil v neskutečného hostitele. Sedl do auta,
dojel pro domácí chleba, pak připravil výborný
zeleninový salát a samozřejmě pivo. To ovšem
bylo strůjci výletu odepřeno, protože řídil.

Když nás „předešel “ Josef Hlinomaz,
do Kerska jsem se už nepodíval a s panem
Hrabalem jsme se občas potkali v Praze.
To hlavně v Edenu, na Slávii, ještě té staré,
s dřevěnou tribunou, té nové se pan Hrabal už
nedočkal. Byl fanouškem červenobílých, stejně
jako jeho bratr (a taky já).
Co dodat závěrem. Snad jen to, že Bohumil
Hrabal byl životním optimistou. To dokládají
i jeho slova: „Život je krásnej, k zešílení krásnej!
Ne že by byl, ale já ho tak vidím“.
Radoslav Mácha

TJ Sokol Košatka
Hukvaldy. Tento výlet je vhodný pro rodiny
s dětmi nebo i občany z řad seniorů. Těšíme
se na každého.
Dále připravujeme tyto akce:
7. 6. - vystoupení s pohádkou na Dětském dnu
v hutním závodu Mittal a obecních slavnostech
ve Staré Vsi.
21. 6. - cyklovýlet do Landek parku Ostrava
28. 6. - zumba párty na hřišti v Košatce
19. 7. - cyklovýlet
2. 8. - výlet na Javorník
30. 8. - ukončení prázdnin
Prázdninové termíny jsou pouze orientační,
cíl výletu i datum se může podle okolností
změnit. Včas dáme obvyklým způsobem vědět.
Za TJ Sokol Košatka Renáta Foltová

Dovolte, milí spoluobčané, abych vás
seznámila s činností naší jednoty v letošním
roce.
Jako každým rokem, tak i letos proběhl
v únoru Sokolský ples. K tanci a poslechu
vyhrávala skupina Nautilus. Bohatá tombola
i chutné občerstvení byly samozřejmostí. Velice
nás těší, že si cestu na ples do Košatky nachází
stále víc spoluobčanů ze Staré Vsi a soudě podle
ohlasů se u nás líbí.
I letos p. Ivana Chmelíčková započala
s dětmi zkoušet novou pohádku, kterou
jsme popr vé uvedli na Maškarním plese
v Košatce 29. 3. Pro děti byly, mimo pohádky,
připraveny oblíbené soutěže, hry a na závěr
i pestrá tombola. V nejbližších měsících
nás čeká spousta akcí. Od 1. do
4. 5. 2014 pořádáme v Horní
Lomné zumba víkend, 8. 5. se
koná náš oblíbený cyklovýlet
na hrad Hukvaldy. Sraz máme
v 10 hod. u obchodu v Košatce,
případní zájemci se k nám můžou
připojit cestou. Trasa povede
kolem Ond řejn ice k M lý nu
ve Staré Vsi, pak cyklostezkou až
do Brušperku, kde si uděláme
krátkou přestávku na dětském
hřišti. Dál pokračujeme kousek
po hlavní silnici do Fryčovic,
tam se napojíme na cyklostezku
a pokračujeme do Rychaltic,
Dolního Sklenova a dále až na
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Tělovýchovná jednota Stará Ves n. O.
TJ nabídla v zimním období všem občanům bohatý progam.
Jak na Nový rok, tak po celý rok - a jako
každý rok i letos jsme začali Novoroční jízdou
na Hu k va ldy a Novoroční m pochodem
kolem Staré Vsi. V lednu proběhl tradiční
Florbalový ples a Maškarní ples pro děti,
v únoru Házenkářský ples. Po celé zimní období
hrály všechny kategorie házenkářů turnaje
ZHP, florbalisté a futsalisté zápasy oblastních
přeborů. Badminton, volejbal, futsal a florbal,
všechny taneční oddíly, aerobik a další cvičily
a sportovaly v pravidelných hodinách na hale.
Probíhal kurs tance pro pokročilé. Hlavní
sportovní činností, hlavně mládeže, byly zimní
halové přebory.
Mládežnické oddíly národní házené
V zimních měsících hráli naši mladí
há zen ká ři zimní ha lové turnaje. Ka ždé
družstvo odehrálo své oblastní soutěže a vítěz
se probojoval do celostátního finále. Oblastní
soutěže v yhrály dorostenky a dorostenci
a společně s domácím družstvem mladších žáků
postoupili do celostátních finálových soutěží.

Dorostenky na finále přeboru v Mostu

Dorostenci ve finále ZHP v Řevnicích
Rovněž naši dorostenci se probojovali do
finálového turnaje, který se tradičně konal
v Řevnicích. Náš tým jel obhajovat loňské zlato.
Ve vyrovnaném turnaji naši hráči obsadili
3. místo. Výsledky: Stará Ves vs. Krčín 9:8,
Řevnice 7:12, Ostopovice 14:10, Příchovice
6:9, Most 4:15. Konečné pořadí finále: 1. místo
Příchovice, 2. Sokol Krčín, 3. Stará Ves,
4. Řevnice, 5. Ostopovice, 6. Most. Naši střelci:
Polášek 18, Vaněk 17, Chmelíček 9, Šiller 6,
Straňánek1.

Dorostenky ve finále ZHP v národní házené
v Mostě
V sobotu 8. 3. 2014 se zúčastnily naše
dorostenky f iná lového turnaje Zimního
h a lové ho m i s t rov s t v í Č R doro s t e ne k .
Konečné 3. místo je pro naše hol k y
úspěchem, který se zrodil po v ýsledcích:
Stará Ves vs. Vracov 13:7, vs. Tymákov 5:16,
vs. Krčín 7:9, vs. Březno 17:15, vs. Most 12:10.
Turnaj opanovaly házenkářky z Tymákova,
které ve finále zaslouženě zvítězily bez ztráty
bodu. Naše dorostenky bojovaly o stříbro, ale
po těsné porážce s Krčínem obsadily 3. místo.
Konečné pořadí finále ZHP: 1. Sokol Tymákov
(10 bodů, celkové skóre 81:28), 2. Krčín (8,
56:46), 3. Stará Ves (6, 53:57).

Finále ZHP ve Staré Vsi
Pořadatelem finále mladších žáků byla
29. 3. naše tělovýchovná jednota. Naši mladí
hráči obsadili 7. místo. Hráli pohlednou
házenou a byli rovnocennými soupeři starším
protihráčům.
Konečné pořadí: 1. SK Studénka, 2. Krčín,
3. Litvínov, 4. Draken Brno, 5. Nezvěstice,
6. Bakov, 7. Stará Ves.
Libuše Sýkorová
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Futsal Sakrovec Stará Ves
nejvěrnějších fanoušků. Rázem jsme byli schopni
hrát vyrovnané duely s favority (bohužel se nám
poprvé nepodařilo zdolat pozdějšího vítěze).
Na závěr této kolísavé sezóny jsme si zvedli
sebevědomí dvěma povedenými zápasy, kdy jsme
v okleštěné sestavě předváděli bojovný výkon.
Vše korunoval trenér Dvořák, který sám sebe
nasadil na hrot útoku a zapsal se do střeleckých
statistik. Sezónu jsme tedy ukončili vítězstvím
a na konečném osmém místě. Vítězem se
stali hráči Top Dogs NJ, 2. místo obsadila
FU Kopřivnice, 3. místo R. T. Hukvaldy.
Na závěr je nutno poděkovat všem sponzorům, kteří zajistili průběh celé sezóny.

Již poněkolikáté mám na starost informovat
čtenáře Staroveského zpravodaje o průběhu
právě ukončené futsalové sezóny.
Jako již tradičně jsme začali sezónu namotivováni a plni odhodlání obsadit v soutěži horní
příčky. Nicméně nám los soutěže postavil hned
na úvod do cesty další adepty na medailové
pozice. Tento těžký úvod nám nevyšel podle
představ a počáteční nezdar jako by nalajnoval
průběh celé sezóny. Do poloviny sezóny jsme
předváděli mdlé výkony a potáceli se na
sestupových příčkách. Jediným pozitivem byly
výkony P. Chvostka, O. Dvořáka a L. Kohuta,
kterým zdárně sekundovaly mladé posily
Marek Viteker a Vojta Weiss. V druhé polovině
nám pomohly turnaje v Brušperku a podpora

Tomáš Merta

ACK Stará Ves n. O.
Staroveský oddíl cyklistiky má za sebou
historicky nejúspěšnější sezónu. Z domácích
šampionátů jsme v loňském roce dovezli celkem
čtyři medaile. V mládežnických kategoriích nás
reprezentovali Nikola Bajgerová, Jakub Ruman,
Petr Pokorný, Hynek Palička a Albert Janík.
Třemi medailovými úspěchy se zasloužila
Nikola Bajgerová, která koncem loňské sezóny
opustila náš k lub z důvodu přechodu na
sportovní gymnázium do Jablonce nad Nisou.
Čtvrtou medaili vybojoval na Mistrovství
České republiky v cyklokrosu Jakub Ruman.
Tento mladý závodník na trati ve Slaném
získal po dramatickém souboji stříbrnou
medaili. Dále se mu podařilo zvítězit na
závodech polského i slovenského poháru
v c y k lok rosu . Hy nek Pa l ič k a na MČR
v silničním závodě získal velmi pěkné 7. místo
a na MČR v cyklokrosu dojel 16. Albert Janík
předvedl skvělé výkony na závodech Českého
poháru v cyklokrosu, kde dokončil dvakrát na
šestém místě. Jeho největším úspěchem bylo
vítězství ve Slovenském poháru v cyklokrosu
v Udiči. Petr Pokorný předváděl stabilní
v ýkonnost v průběhu celé loňské sezóny.
Svůj poctivý přístup k tréninkům prodal na

Stříbrný Jakub Ruman na Mistrovství ČR
ve Slaném

nejtěžším juniorském silničním etapovém
závodě Regionem Orlicka, který dokončil jako
nejmladší účastník, když startoval v konkurenci
až o tři roky starších závodníků. Bajgerová,
Ruman i Palička se stali krajskými přeborníky
v časovce i silničním závodě.
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V kategorii mužů nás reprezentovali
Karel Nepraš, Petr Záruba a Tomáš Janošek.
Karel Nepraš předvedl svůj životní výkon,
jako jediný z krajských závodníků dokončil
společné silniční MČR a SR konané v Dubnici
nad Váhom. V elitní kategorii obsadil 17. místo,
přičemž na star t dvouset k ilometrového
závodu se postavilo přes 180 závodníků
z Čech a Slovenska a dokončila pouze slabá
padesátka z nich. V cyklokrosové části sezóny
se mu podařilo vybojovat pódiová umístění
na krajských závodech a závodech Polského
poháru. Petr Záruba obsadil 2. místo v časovce
jednotlivců na krajském přeboru a vybojoval
několik pódiových umístění na krajských
závodech. Spolu se svým bratrem Pavlem
Zárubou vyhráli 24hodinový závod dvojic
v Lichnově. Tomáš Janošek nastoupil až do
cyklokrosové sezóny, kde sbíral dobré výsledky
především u sousedů v Polsku a na MČR
v cyklokrosu dojel 19. Oba naši cyklokrosaři
získali shodně po šesti bodech do světového
žebříčku UCI, což se podařilo sotva dvacítce
českých cyklokrosařů.
V amatérských ženských závodech nás
reprezentovaly Barbora Šimková a Michaela
Išt vánová, posbíra ly několik pódiov ých
umístění především ve Slezském poháru
cyklistů. Cyklisté ACK Stará Ves n. O. v uplynulé sezóně obsadili celkem 83 umístění na
stupních vítězů. Z tohoto počtu bylo celkem

30 prvních, 25 druhých a 28 třetích míst.
Příprava na sezónu 2014 probíhala od
pr v ních led nov ých d nů. Orga ni zova né
tréninky probíhaly 4-6krát týdně. Zázemím
pro posilování a míčové hry se stala staroveská
sportovní hala. Dále jsme se věnovali pěší
turistice, běhu a plavání. Poslední týden
v lednu jsme absolvovali pětidenní soustředění
zaměřené na rozvoj vytrvalosti formou pěší
turistiky. Závodníci zvládali túry v délce 5 až
9 hodin. Soustředění probíhalo na Starých
Hamrech v horoškole Libora Uhra a gymnázia
Educanet Ostrava. První jarní kilometry jsme
začali najíždět začátkem března. V termínu
19. – 23. 3. jsme absolvovali druhé přípravné
soustředění v Podhájské na Slovensku, tentokrát
už zaměřené výhradně na cyklistiku. Počasí
na Slovensku bylo nadmíru příznivé, a tak
jsme za pět dní najeli 570 až 830 kilometrů
v závislosti na věku a trénovanosti každého
závodníka.
První závody, které prověří naši připravenost, nás čekají první dubnový víkend. Náš
oddíl bude opět pořádat tradiční kritérium Nad
staroveským zámkem v netradičním termínu
24. 8. a v měsíci listopadu cyklokros.
Rádi mezi sebe přivítáme nové zájemce
o cyklistiku starší 10 let. Výsledky, kontakty
a aktuality můžete nalézt na www.ackstaraves.cz.
Karel Nepraš

Sportovní akce
Dne 28. 12. 2013 se uskutečnil v areálu
TJ Stará Ves XII. ročník vánočního turnaje
ve stolním tenise v soutěži jednotlivců. Do
soutěží se přihlásili nejenom účastníci ze Staré
Vsi, ale i z okolí (Košatka, Krmelín, Brušperk,
Fryčovice, Petřvald, Frýdek-Místek, Ostrava.

2. Jakub Litschmann (Krmelín)
3. Josef Pelíšek, Dominik Juráš
Ženy (11 účastnic):
1. Andrea Tvardková (Fryčovice)
2. Petra Vavrošová (Petřvald)
3. Eliška Tylečková
Muži (30 účastníků):
1. Jiří Růža (Ostrava)
2. Bohumil Gombíček
3. Zdeněk Vysocký (Petřvald)

VÝSLEDKY:
Mládež do 10 let (4 účastníci):
1. Antonín Pelíšek
2. Eva Menšíková
3. Ondřej Litschmann (Krmelín), Ondřej
Švesták
Mládež 11 – 15 let (7 účastníků):
1. Martin Janečka (Petřvald)

Při závěrečném hodnocení bych chtěl
poděkovat za uskutečnění turnaje TJ Stará
Ves a všem dobrovolníkům, kteří se podíleli
na přípravných a úklidových pracích. Rovněž
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který se probojoval do čtvrtfinálových bojů
a tím se umístil na 5. až 8. místě.
Naši muži se na začátku roku 2014 poprvé
účastnili i turnajů neregistrovaných hráčů
v Mošnově (4. 1. 2014) a v Trnávce (18. 1. 2014).
V Mošnově reprezentovali obec Jiří Zeman
a Jan Menšík, který se v konečném hodnocení
umístil na 3. místě. V Trnávce to byli Bohumil
Glombíček a Jan Menšík, přičemž oběma
těsně unikl postup do semifinále. Všem děkuji
za vzornou reprezentaci obce.
Zapsal Jan Menšík

děkuji p. Kozlíkovi za přípravu občerstvení
a především sponzorům turnaje - Cyklosport
Martin Přikryl, Obecní úřad Stará Ves, OZO
Ostrava, MEVA Ostrava, Pojišťovna Allianz
(p. Matějčková), PROSYK, Letiště Mošnov,
Behr Ostrava (Mošnov), JUTO - za věcné ceny.
Dále chci připomenout, že v sousedním
Petřvaldě na Moravě se dne 30. 12. 2013 konal
VII. ročník turnaje neregistrovaných hráčů
O pohár starosty obce. Naši obec reprezentovali
Petr Pělucha, Zdeněk Merta, Miroslav Šupík
a Jiří Zeman. Nejvíce dařilo Petru Pěluchovi,

Pozvání do Veľké Fatry
Jménem m íst n í sk upi ny orga n i z ace
KONDOR bych rád širokou turistickou
veřejnost pozval na letošní třetí, tentokrát
jednodenní zájezd do slovenského Národného
parku Veľká Fatra. Zájezd se uskuteční na úvod
prázdnin, v sobotu 28. června. Naším cílem
bude jihozápadní oblast národního parku
u vesnice Blatnica - krajina monumentálních
dolomitových vrcholů a čarokrásných dolin.
Pro náročnější turisty nabízíme výstupový
okruh na v okolí nejvyšší vrcholy. Z překrásné
Gaderské doliny zde vystoupáme po vápencových terasách plných jeskyní na vrchol
„Tlstá“ (1373 m n. m.). Z vrcholu se nám otevře
rozhled do Gaderské doliny, po celé Turčinské
kotlině, k hlavnímu hřebeni pohoří i na
protilehlý vrchol Ostrej. Po krátkém zalesněném
a členitém hřebeni pak přejdeme právě na další
výhledový vrchol „Ostrá“ (1247 m n. m.).
Z něj, mimo jiné, pohlédneme do Blatnickej
doliny, do které posléze sestoupíme. Dolinou
pak dojdeme k jejímu ústí do Gaderské doliny,
kde se okruh i naše túra uzavře. Pro pohodové
turisty nabízíme pak individuální procházky
Gaderskou a Blatnickou dolinou s kratičkým,
nenáročným výstupem k romantické zřícenině
Blatnického hradu.
Všem úč a st n í k ů m mohu sl í bit t y to
„přírodní atrakce“:
Zvláštní pozornost návštěvníka si zaslouží
květena Gaderské doliny, která je opravdovou
botanickou zahradou. (V době, kdy dolinu
navštívíme, zde kvete nejvíce druhů zvláště
vstavačů a dalších orchidejí). „Gader“ je
bohatý i na různé druhy živočichů. V letech

1956-60 bylo do Gaderské doliny vypuštěno
postupně 20 kamzíků alpského původu, kteří
byli dovezeni z lokalit v České Kamenici
a z Jeseníků z České republiky. Kamzíkům se
v Gaderské dolině dobře daří, zdržují se zejména
na skalnatých místech v zóně nesouvislého lesa.
Hluboké lesy jsou domovem medvěda hnědého,
jehož početní stavy se v poslední době výrazně
zvýšily. Jeho rozšíření na Slovensku je ve Velké
Fatře druhé největší po Nízkých Tatrách.
Z dravců se v lesích vyskytuje i vzácný rys
ostrovid a také vlk obecný. V Gaderské dolině
se nacházejí téměř všechny chráněné druhy
živočichů a rostlin, které se vyskytují v celé Velké
Fatře. Je to téměř 3 000 druhů bezobratlých,
110 druhů ptáků a 60 druhů savců. I proto byl
komplex Tlsté vyhlášen v roce 1972 Národní
přírodní rezervací Tlstá a v roce 2002 Velká
Fatra devátým slovenským národním parkem.
Svéráznost a bohaté geologické členění Gaderské
doliny ovlivnily horotvorné procesy v dávné
minulosti. Ze skalních útesů Tlsté, stejně jako
ze štíhlých věží Skalné k nám promlouvá dávná
minulost. Šedé vápence a bílé dolomity jsou
pozůstat k y tropického moře, ve kterém
kdysi vznikly. Pod Křížnou našli geologové
úlomky korálových útesů a zkamenělé ulity
d áv no v y m řelých mořsk ých živočichů .
O mohutných horot vorných přesunech,
které celé toto území poznamenaly, svědčí
impoza ntní stěny z v rásněných vápenců
v Koňském dole, na Muráni, četné soutěsky
a převisy v Dedošové, Lubené, Sokolově a celý
vrcholový amfiteátr Tlsté.
28

www.staraves.cz
Asi půl hodiny cesty od Blatnice vyčnívají
na ska lnatém, smrky porostlém hřebeni
zříceniny Blatnického hradu. Vznik l na
přelomu 13. a 14. století, kdy ho dal postavit
zvolenský župan Mikuláš Donč, aby hlídal
cestu „magna via“ (velká cesta), vedoucí
z Nitry na Liptov a Oravu až do Polska. Poté
byl ve vlastnictví kastelána Petra z Brezovca,
v té době ztratil význam, protože se začala
používat nová západnější cesta a z velké
cesty se stala „antiqua via“ (stará cesta).
Posledními významnými vlastníky hradu byli
od roku 1539 až do roku 1945 Révaiové, během
jejich vlády prošel hrad rozsáhlou přestavbou.
V roce 1742 byl hrad částečně zničen a od té
doby postupně chátrá. Dnes jeho zříceniny
zapadají do přírodní scenérie Gaderské
doliny a hlásají zašlou slávu turčianských

velmožů, kteří v středověku vládli nad tímto
územím. Z Blatnice vede dolinou na Blatnický
hrad naučný chodník s pěti zastávkami a délkou
trasy 1,8 km.
Na zpáteční cestě bude možno nakoupit
slovenské ovčí sýry!
Jízdenky na tento zájezd budou v prodeji
od 4. května u Pavla Folty, Ke Kapli 481,
Stará Ves n. O. Od tohoto data je bude možné
i k rát kodobě rezer vovat (do zaplacení)
na tel. 733 296 175. Předpok ládaná cena
zájezdu je 350,- Kč, mládež do 18 let 200,- Kč
(cena bude upřesněna do data prodeje na
w w w.kondorsv.com - cena pro mládež je
dotována z příspěvku obecního úřadu skupině
Kondor Stará Ves).
Za Kondor, skupinu Stará Ves
organizátor zájezdů Pavel Folta

Lávka Milan
co bylo již dříve opraveno nebo vybudováno
v Proskovicích, ve Staré Bělé a v Krmelíně
- mosty Kejbův (Pavel Matěj), Zdeněk
(Dvorský), Dalibor (Šuléř a Šplíchal), Miloslav
(Hořínek), Ladislav (Dlouhý), Břetislav
(Kaloč), Václav (Zezulka a Žák), taky Lojzova
stezka (Sosna) a Karlova studánka (Sýkora)
a studánka Pavel (Sýkora). Patří
k tomu dva trojmezníky a šest
vitrínek s obrázky svatých.
Na opravě lávky Milan
se podíleli (jména uvádím
bez přezdívek, akademických
titulů, funkcí a bydliště): René
Balcar, Roman Dobeš, Zdeněk
Dvorský, Dalibor Dvořák, Josef
Hořínek, Antonín Janečka,
Robert Jařabáč, Břetislav Kaloč,
Oldřich Kovalčík, Jiří Kozar,
Milan Kužma, Josef Makový,
Marie Matějová, Radovan
Matěj, Stanislav Sojka, Hana
Sýkorová, Karel Sýkora, Pavel
Sýkora, Vladimír Sýkora a Václav Zezulka.
Ať lávka dobře a dlouho slouží turistům,
rybářům, obdivovatelům Poodří a všem
dalším, kteří ji použijí.
Společně oprav, udržuj, vybuduj i Ty
svoji studánku, most nebo ukazatel!
Karel Sýkora, O.-Proskovice

Ve čtvrtek 10. dubna 2014 byla na levém
břehu Ondřejnice v Košatce společně pokřtěna
lávka přes odvodňovací kanál alias drenážní
rýhu alias Tabákový potok.
Stalo se tak po provedené generální opravě
této lávky. Původně tam byla ocelová kostra
se dvěma nahnilými fošnami o šířce 50 cm.
Před čtyřmi roky jsme přidali i
čtyři fošny - cyklistický provoz
mezi Košatkou a Proskovicemi to
vyžadoval.
Když jsme se loni dohodli
na opravě ocelové lávky a už
měli všechno připraveno, kostra
záhadně zmizela. K našemu
překvapení se už nenašla! Proto
jsme se rozhodli ocel nahradit
dřevěnou konstrukcí, kterou
jsme od října 2013 společnými
silami připravovali. Proskovičtí
aktivisté se pak 5. března 2014
pustili do díla. A na místě jsme se
dohodli na pojmenování – lávka
Milan. Je vyjádřením našeho
obdivu a poděkování patriotovi a publicistovi
Milanovi Hrabovskému, který v časopisu
POODŘÍ 2011/4 napsal tolik zajímavých věcí
o své milované Košatce.
Opravu lávky provedli níže jmenovaní
aktivisté. Jejich podíl byl nestejný, ale
přínosný a vždy cenný. Je pokračováním toho,
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Opustil nás veľký priateľ Rakovej
V sobotu 15. 02. 2014, keď záhradkári
Rakovej pripravovali výročnú členskú schôdzu,
zastihla ich smutná správa. Vo veku 90 rokov
zomrel veľký priateľ Rakovej Vlastimil Filipec.
Vlastik, tak sme ho všetci oslovovali,
miloval Rakovú a Raková milovala jeho.
Od samého začiatku od roku 1983, keď sme
sa začali spoznávať so záhradkármi zo Starej Vsi
nad Ondřejnicí, bol Vlastik takmer pri všetkých
stretnutiach, ktoré sa blížia k číslu 200. Výstavy,
výročné členské schôdze, spoločenské i osobné
stretnutia, to boli všetko krásne chvíle, kde sme
sa najskôr spoznávali a postupne si na seba
tak zvykli, že stretnutia boli čoraz častejšie.
A Vlastik bol neodmysliteľným pilierom týchto
priateľských, kamarátskych stretnutí. Vždy bol
na ne perfektne pripravený a pripravoval vždy
nejaké prekvapenie. Či už to bola odborná
literatúra, stromček, rieviky (štepy), daleky, ale
hlavne dobrá rada a kontakty na odborníkov
v oblasti záhradkárčenia.
Bol to vzácny človek, ktorého sme si
nesmierne vážili. Záhradkári, ale i občania
Rakovej na neho s úctou spomíname a zachovávame si ho v pamäti.
Vlastik, odpočívaj v pokoji.
Záhradkári a občania Rakovej

občana, obětavého člena spolků, zakládajícího
člena zahrádkářské organizace, vynikajícího
odborníka – pěstitele a zvláště … dobrého
člověka.
Čest jeho památce.

Jménem všech, kdo ho znali, se připojuje
k pietní vzpomínce i redakční rada Staroveského
zpravodaje. Budeme vzpomínat na aktivního

Upozornění občanům
Vážení občané,

Pokud jste tak již neučinili, platby je možno
dodatečně uhradit v hotovosti na Obecním
úřadě ve Staré Vsi n. O. v úředních hodinách
(Po, St 7.30 – 11.30, 12.15 – 17.00, Út, Čt, Pá
7.30 – 11.30) nebo bezhotovostně převodem na
účet obce č. ú. 1681977339/0800, jako variabilní
symbol uveďte č. p. domu.

dovolujeme si Vá m připomenout, že
k 31. 3. 2014 je stanovena lhůta pro úhradu
plateb stanovených obecními vyhláškami.
Jedná se o následující poplatky:
- Poplatek za svoz, zpracování a třídění
odpadu činí 660,- Kč/osoba/rok.
Poplatek lze uhradit celou částkou 660,- Kč
do 31. 3. 2014, případně ve dvou splátkách:
330,- Kč do 31. 3. 2014 a 330,- Kč do
30. 9. 2014.
- Poplatek za psy činí 100,- Kč/1 pes/rok,
každý další pes 150,- Kč/rok.

Kontaktní údaje:
tel. č.:
558 669 201,
e-mail: oustaraves@stara-ves.cz
Mgr. Jaromír Chvostek, místostarosta obce
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„Zimo, zimo, táhni pryč,
nebo na Tě vezmu bič!“
Tak jsme se o pr vním jarním dnu šli
rozloučit se symbolem paní Zimy Morenou,
kterou jsme si s dětmi tvořili v MŠ. Děti ji
veselou písničkou a říkankou vyprovodily
až k řece Ondřejnici. Paní učitelky Morenu
zapálily a hodily do řeky. I když je málo vody,

podařilo se Moreně za jásotu dětí odplout.
A jaro je tu!
Přejeme všem, aby si krásné sluníčkové dny
dosyta užili!
Za MŠ Ivana Trybulovská

Z obecní matriky
Své významné životní jubileum oslavili
a ještě oslaví tito naši občané:
Evžena Hýlová		
Růžena Máchová
Věra Čaverová		
Zdeňka Novobilská
Jindřiška Duhanová
Anděla Hýlová		
Marie Kučerová
Anežka Máchová
Miroslav Tyleček
Karel Ulčák		
Marie Chvostková
Miroslava Chvostková
Ludmila Paličková
Anežka Polášková
Růžena Janošková
Oto Kubínek		

Našim jubilantům přejeme pevné zdraví,
spokojenost a životní pohodu.

80 let
85 let
85 let
80 let
91 let
80 let
90 let
92 let
92 let
80 let
85 let
80 let
80 let
85 let
85 let
80 let

Trocha statistiky …
Počet obyvatel naší obce neustále stoupá,
k 1. 1. 2014 čítala naše obec 2750 obyvatel.
Oproti loňskému roku se počet obyvatel zvýšil
o 41 osob. V místní části obce Košatka k 1. lednu
2014 žilo 373 osob. V naší obci je rovněž hlášeno
13 občanů s jiným státním občanstvím, jedná
se převážně o občany Slovenské republiky.
Za loňský rok se přihlásilo k trvalému pobytu
66 osob. Průměrný věk v naší obci je cca 41 let,
občanů starších 60 let žije v naší obci 655.
Bronislava Pavlosková, matrikářka obce

Pozvánky
Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
zve srdečně všechny občany na 15. ročník

OBECNÍCH SLAVNOSTÍ,
které se konají 6. a 7. června 2014.
Pátek 6. června

Koncert pěveckých sborů na nádvoří zámku, vernisáž výstavy

Sobota 7. června

Jizda kole obila, vystoupení na pódiu u zámku

Hlavní host večerního programu: Děda Mládek Illegal Band
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Festival Poodří Františka Lýska zve všechny příznivce na pochod

KRAJEM JISTEBNICKÝCH ZPĚVÁČKŮ
V sobotu 3. května 2014 vycházíme v 10 hodin z Proskovic, Staré Vsi i z Jistebníku.
Staroveská trasa: od zámku směrem na Košatku, u mostu přes Lubinu setkání se skupinou
z Jistebníku, pak směr na Proskovice po cyklostezce, na Starou Bělou, oderský most
u Polanky, mezi rybníky směr sádky a rybářství v Jistebníku, dále mezi rybníky Bezruč
a Křivý do Košatky a domů.
Přidat se mohou i cykloturisté.

FESTIVAL „POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA“, 11. ROČNÍK
zve všechny občany na akce v roce 2014
25. dubna – Ostrava-Proskovice: Zahájení festivalu, 10 hodin v ZŠ, koncert pěveckých sborů
26. dubna – Ostrava-Proskovice: Folklorní vystoupení, 14 hodin, restaurace „U Psoty“
24. května – Jistebník: Náves Jistebnických zpěváčků, 15 hodin, Kulturní dům,
koncert pěveckých sborů
6. června - Stará Ves n. O.: Koncert pěveckých sborů, 18 hodin, nádvoří zámku
7. června - Stará Ves n. O.: Folklorní vystoupení v rámci Obecních slavností
20. června – Stará Ves n. O.: Folklorní večer na zámku za účasti zahraničního souboru, 18 hodin

Vážení občané,
v předvečer obecních slavností budeme v zámku otevírat výstavu s názvem

„PROČ PIJEŠ?“

– historii produkce a konzumace alkoholických nápojů v regionu a historie vybraných
hospůdek a hostinců v regionu (zahájení před Zámeckou restaurací, stylové písničky
představí členové kapely Mendoš, potom přesun do infocentra, po vernisáži pokračuje
kapela znovu v Zámecké).
Výstavu bychom chtěli doplnit i o historii staroveských hostinců. Prosíme vás proto
o pomoc – pokud máte nějaké památky (fotografie, případně další předměty, které se
vztahují ke staroveským hostincům, i těm zaniklým, přihlaste se prosím na obecním
úřadě. Všechen vámi poskytnutý materiál v pořádku vrátíme, fotografie si naskenujeme.
Upozorňujeme občany, že do 25. 5. je v zámku otevřena výstava AVE ART, která
představuje práce žáků soukromé střední umělecké školy z Ostravy-Hrabůvky.
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Petr Malucha
Okrajní 241
Krmelín,739 24
Telefon 1: 603 777 182
Telefon 2: 608 777 182
E-mail: malucha.p@seznam.cz
Web: www.malir-malucha.cz

Denní pronájem pracovní plošiny IP 14
Hodinový pronájem pracovní plošiny IP 14
Denní pronájem hliníkové pojízdné lešenářské věže

V ceně je započítána práce včetně materiálu!

Orientační ceník:
Nátěry oken,dveří s opálením dle potřeby
Malování pokojů na bílo
Malování pokojů v barevném odstínu dle vzorkovníku barev
Nátěry fasád

3 800 Kč
450 Kč
700 Kč

255 Kč / bm
od 21 Kč/m2
30 až 60 Kč / m2
od 95 Kč / m2

Možnost pronájmu:
Výškové pracovní plošíny IP 14, pojízdné lešenářské věže

Malování pokojů barvami Primalex,Remal,jub atd.
Nátěry střech a práce ve výškách s horolezeckým vybavením
s vlastní pracovní plošiny a lešením
nátěry fasád,okapových žlabu a svodů,oselovych konstrukcí,
dřevěných podhledů a obložení
nátěry oken, dveří a nábytku
vyskotlaké mytí fasád,ničení řas, plísní na malbě a zdivu
napouštění dřeva proti červotočům a plísním
nátěry radiátorů,teplovodního potrubí
odstrňování starých maleb,tapet a jiných nátěrů
tmelení a vyrovnání starých omítek
nanášení strukturových dekorativních maleb GOTTE,IZOLUX
opravy a nátěry lepenkových střech
výškové ořezy a rizikové kácení stromů
úklidové práce v domácnostech běžný úklid a po malovaní

MALÍŘ-NATĚRAČ-Firma MALUCHA
Provádí: malířské a natěračské práce

www.staraves.cz
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N
A
T
ĚRAČ
Ř
Í
L
A
M KUBÍNEK LUBOŠ
Brušperk
Tel.: 602 733 356

- nátěry střech, veškeré práce ve výšce
- nátěry oken, dvěří, nábytku
- nátěry fasád
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Renomovaná společnost působící na celém území ČR s 15-letou zkušeností v oblasti provádění

SANACÍ / STATIKY /

INJEKTÁŽÍ / KOTVENÍ

přijme do pracovního poměru:

ZEDNÍKY A DĚLNÍKY DO STAVEBNÍCH PROFESÍ
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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Akce „Komenius“ – návštěva pedagogů evropských zemí v ZŠ Stará Ves

Divadelní představení košateckých dětí „O princezně Solimánské“

