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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

vické, Petřvaldské a chystáme stavbu chodníků
a zastávky Na Hůře. Připravujeme výběrové
řízení na rekonstrukci zámku, v průběhu
prázdnin budeme budovat bezdrátový rozhlas.
Další projekty jsou připravovány pro vydání
stavebních povolení: další etapa kanalizace,
chodníky v Košatce, cyklochodník na ulici
Brušperské, most na ulici K Mostu. Tedy práce
docela dost.

ani jsme se nenadáli a máme tady polovinu
jubilejního roku, roku oslav 750. výročí založení
obce. Máme za sebou vrchol oslav – Staroveské
obecní slavnosti. Myslím, že i díky počasí
dopadly velmi dobře a důstojně. Až na pár technických problémů, které snad nenarušily pocity
z příjemného dne. Chtěl bych Vám všem, kteří
jste se zúčastnili, poděkovat za účast a zvlášť
bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli
na náročném programu či jeho organizačním
zajištění. Bez nich by to opravdu nešlo a hlavně
jejich zásluhou se oslavy povedly.

Ale nejen prací je živ člověk a léto vždy
sloužilo i díky počasí k načerpání pozitivní
energie během dovolených a získání dobré
nálady do další poloviny roku. Přeji Vám tedy
příjemné prožití prázdnin, hlavně s veselou
myslí a pohodou.

Po čase svátečním přichází běžný život
– a tak po dlouhých přípravách a úřadování
začínáme stavět chodníky na ulici Prosko-

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Pamětní deska obce
tak trochu jinak
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Rybníky s rákosím, rybami a racky jsou součástí krajiny, klenoty s neporušenou přírodou.

Pamětní deska je umělecké dílo charakterizující Starou Ves nad Ondřejnicí pomocí
symboliky, jinotajů, znaků v minulosti a současnosti.

Housle, klavír, noty jsou symboly tradice do
dneška udržovaného lidového folkloru v obci
a potvrzením zpěvnosti a kultury lidí, žijících zde.

Obec na soutoku tří řek vznikla v konstelacích, když byl Mars v Raku z vísky Bruneswerde. Stará Ves je zemědělská obec charakterizovaná loukoťovým kolem s astrologickými
symboly v záři slunečních paprsků společně
s historickými znaky rodu Syrakovských a s
erbem pětilisté růže.

Renesanční zámek je středobodem historického dění a chloubou figurálního sgrafita, kde
motivy jsou použity v rámu této Pamětní desky.
Paprsek slunce vstupující do goticko - renesančního kostela se symbolem ryby připomíná
centrum duchovního, kulturního a společenského života.

To vše v energetickém kruhovém centru
s postavami lidu zakořeněného v půdě země
této obce vycházejícího z květu života a astrologickými znaky Země a Slunce.

Srdce charakterizuje ty, kteří zde žijí.
Tato „Pamětní deska“ je odrazem vyspělosti vnímání kultury, tradice a lásky k místu,
kterému říkáme DOMOV.

Klasy obilí a koně jsou symbolem kořenů
zemědělství potvrzené obnovenou tradicí
„Jizdy kole obila“ s vštěpováním paměti
polností provázející „Letní obecní slavnosti“.

Jiří Vyvial, autor díla

Bývávaly časy
v Peterkově pro deserci z rakouského
vojska. Chvostek Alfons z č. 171, hutník,
svobodný, padl 2. 8. u Volcigradu v Istrii.
Skupník Felix, dělník, ženatý, padl 22. 8.
v Itálii. Blaheta František z č. 25, hutník,
svobodný, padl 25. 8. v Itálii. Herz Josef
č. 24, obchodník, svobodný, padl 8. 9. ve
St. Gabrielo v Itálii.

Po husitských válkách objevují se majiteli
Staré Vsi (dle Volného) Smil z Barchova
a Jiřík z Červené Lhoty. Jmenovaní poskytli
vesničanům v r. 1483 výsadu odúmrtí…
po nabytí práva odúmrtí, kterého se jim
dostalo za poplatek odváděný v podobě
drůbeže, mohli takoví držitelé s majetkem
volně nakládati a příbuzným odkázati.
Jelikož výsada tato na újmu vrchnosti
a prospěch vesničanů na zřeteli měla, neužívali jí vesničané dlouho v klidu a pokoji.
Ziskuchtivá vrchnost pohlížela závistivým
okem na výsadu tuto, až konečně Bohuš
Čepel z Bělky, toho času pán na Staré Vsi,
vesničany o tuto jejich výsadu připraviti
chtěl. Tito se vzepřeli proti tomu a vznikla
dlouhá rozepře, která teprve v roce 1537
ukončena v jejich prospěch. Občanům
ponecháno právo z r. 1483 a přikázáno jim,
aby zároveň kostelní účty svědomitě vedli
a desátky svědomitě odváděli.

Už rokem 1908 je datován první pokus
o výstavbu nové silnice do Proskovic. Po
několika dalších pokusech během téměř
20 let konečně přichází řešení. „Nové šetření
započato 29. 7. 1927. Komise týž den seznala
směr dolní zahradami nejvýhodnější, usnešeno také co nejvíce přáním jednotlivých
majitelů pozemků o neveliké přeložení trasy
vyhověti. Nato oznámila správní silniční
komise přípisem ze dne 6. září 1927, že je
ochotna veškeré práce se stavbou silnice
spojené převzíti svým nákladem, obec pouze
zaplatí pozemky. Počátkem května 1928
započato se stavbou a dne 9. srpna 1929
stavba kolaudována.“

Padlí ve světové válce – roku 1917: Onderka
Vilém, dělník, svobodný, zastřelen 8. 7.
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Oslavy 1. máje 1947 se konaly v Brušperku
a v průvodu od pošty pochodovalo 1.180
občanů.

rušivých jevů, slavnostně a většina voličů
volila manifestačně, tj. hromadně a veřejně.
První půle měsíce července (roku 1957) byla
veliká vedra. Bylo naměřeno 35˚ ve stínu.
14. července v neděli odpoledne strhla se
veliká bouře s krupobitím, které postihlo
střední část obce a dále k Brušperku. Škody
způsobené na žitu, pšenici, ječmenu a ovsu
a okopaninách jsou dle odhadu 30-50 %.
14. srpna druhá vichřice nadělala mnoho
škod. Přelámané stromy, ovoce z větší části
strháno, převrácené stožáry elektrického
vedení, přerušené telefonní vedení, mnohé
budovy poškozené, záplavy, to byl obraz
hrůzy, který trval od 19,15 do 19,45 hodin.

Učitel Alois Novobílský jako obecní pokladník na počátku roku (1947) velmi vážně
onemocněl a nemohl funkci zastávati. Určen
k tomu zatímně učitel Josef Rybář, později
Vojtěch Menšík, hornický důchodce.
Oslava Mezinárodního dne žen v obci (roku
1957) zúčastnily se také dvě soudružky ze
sousedního Polska a tyto ve svém proslovu
projevily údiv nad naší vysokou životní
úrovní k poměrům v Polsku.
Již v březnu (roku 1957) konány veliké
přípravy na volby do nových národních
výborů. V předvolebních schůzích občanů
vhodnými návrhy a připomínkami přispěli
k dobrému výběru nových pracovníků
lidosprávy. 19. května při volbách do místního, okresního a krajského národního
výboru byli zvoleni všichni kanditalé téměř
stoprocentní většinou. Volby proběhly bez

Dvacátého března (1957) poctili naši obec
a JZD vzácnou návštěvou hosté ze Sovětského svazu z oblasti stalingradské za
účelem shlédnutí výstavby socialistických
podniků o které jevili veliký zájem a velmi
pochvalně se vyslovili o naší práci.
Mgr. Jaromír Chvostek

Zpravodajství ze zámku
RO schválila Smlouvu o právu provést
stavbu s f. Správa silnic MS kraje, p. o., Ostrava, na stavbu „Silnice III/4804 Košatka,
most ev. č. 4804-2.

RO schválila uzavření Smlouvy o pachtu
a provozování vodního díla (vodovody
v majetku obce – např. Dukla, U Jezu, Nový
Svět) s firmou SmVaK Ostrava a.s.

RO schválila prominutí nájmu v KD Odra
Košatka při konání výroční schůze dne
13. 5. 2017 Mysliveckému sdružení Soutok
Košatka.

RO schválila uzavření Smlouvy o veřejných
službách v přepravě cestujících, poskytnutí
kompenzace za veřejné služby a organizačním zajištění dopravní obslužnosti s dopravcem – ARRIVA MORAVA a.s., Ostrava,
a Koordinátorem ODIS s.r.o., Ostrava.

RO rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky
na veřejnou zakázku „Komplexní služba pro
nakládání s odpady v obci Stará Ves n. O.“ ve
prospěch firmy OZO Ostrava s.r.o.

RO schválila dohodu o úpravě vzájemných
práv a povinností vlastníků vodovodů
s f. SmVaK a.s., Ostrava.

RO schválila uzavření pachtovní smlouvy
na pozemek parc. č. 3049 trvalý travní
porost o výměře 8.205 m2 v k. ú. Stará Ves
s p. Jindřichem Holaňem, Stará Ves n. O.,
a s f. Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.,
O.-Zábřeh na pronájem pozemku parc.
č. 3596 – lesní pozemek o výměře 8 724 m2
v k. ú. Brušperk.

RO schválila příspěvek 5.000,- Kč Společnosti přátel Poodří, z. s., Ostrava, na vydávání časopisu POODŘÍ v r. 2017.
RO schválila smlouvu s f. OVaK Ostrava
na kamerový průzkum kanalizace, cena
140.675 Kč bez DPH.
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pozemků) pro přípravu realizace stavby
„Chodníky Košatka nad Odrou“.

RO schválila uzavření celoroční objednávky na údržbu zeleně v obci na r. 2017
s f. Dagmar Rudolfová, Stará Ves n. O., cena
200.400 Kč bez DPH.

RO schválila dar 3 tis. Kč p. Pavlu Sedláčkovi, Stará Ves n. O., na podporu účasti
v závodě 1000 Miles Adventure (start 2. 7.
2017).

RO pověřila starostu zajištěním dodávky
2 ks rozvaděčů veřejného osvětlení –
bytovky, u mlýna - od f. TS a.s. Frýdek-Místek za celkovou cenu 168.741,72 Kč bez
DPH.

RO schválila dar 2 tis. Kč pro Spolek pro
obnovu venkova MS kraje, Třanovice.
RO chválila postup dalších stavebních úprav
hřbitova - realizaci akce „Smuteční síň –
oprava střechy“ f. BENCORI s.r.o., Stará Ves
n. O. (236.363 Kč bez DPH), odložení opravy
fasády (nabídka 273 563,- Kč bez DPH),
RO předloží ZO nabídku stavby chodníků
v levé části hřbitova (295.370,- Kč bez DPH)
a osazení laviček (cca 50 tis. Kč).

RO schválila příspěvek 5 tis. Kč pro charitativní cyklotour Na kole dětem (8. ročník)
na podporu onkologicky nemocných dětí.
RO rozhodla o vyhlášení VŘ na zpracování
projektu stavby cyklostezky Stará Ves Hůrka
– Košatka. Plánované náklady DUR 230 tis.,
DSP 185 tis., DPS 120 tis. Kč bez DPH.
RO schválila provozní řád pro objekty ve
vlastnictví obce – hasičárna Stará Ves, KD
Košatka, hasičárna Košatka a stará zámecká
vinárna.

RO zamítla žádost ing. Zdeňka Lapeše, O.-Přívoz na uzavření podnájemní smlouvy na
pronájem nebytových prostor v Monobloku.
RO schválila uzavření Nevýhradní licenční
smlouvy o oprávnění k užití digitálního
produktu ZABAGED – polohopis a výškopis
s f. ČR – Zeměměřický úřad, Praha 8.

ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/2017
(přijatá dotace na protipovodňová opatření,
nákup 2 ks rozvaděčů, oprava střechy smuteční obřadní síně, navýšení příspěvku na
využití volného času dětí a mládeže - Kondor, Ondřejnica, TJ Stará Ves n. O.).

RO vzala na vědomí informace starosty
o postupu prací na projektu „Zámek Stará
Ves n. O.“ (vydán příslib financování v rámci
programu IROP, hotov návrh VŘ na zhotovitele zakázky, realizovány dílčí nákupy
– stany, židle, pamětní desky).

ZO schválilo dotace pro TJ Sokol Košatka
(90.000 Kč), Festival Poodří F. Lýska, o.s.
(100.000 Kč), KONDOR Stará Ves n. O. (75.000
Kč), LSPT Ondřejnica, o.s. (55.000 Kč), TJ
Stará Ves n. O., z.s. (250.000 Kč), TJ Stará
Ves n. O., z.s. (80.000 Kč – mládež).

RO schválila dodatek smlouvy s f. DIGIS,
spol. s. r. o., Ostrava, na tvorbu Pasportu
dopravního značení.

ZO schválilo uzavření smlouvy na darování
pozemku parc. č. 1970/2 s Moravskoslezským krajem, Ostrava pro vybudování
chodníku a autobusové zastávky „Na Hůře“.

RO schválila nabídku na doplnění projektové dokumentace „Stará Ves n. O. –
odkanalizování obce II. etapa“ (pozemky
dříve vyřazené z důvodu nedořešených
vlastnických vztahů) s firmou KONEKO
s.r.o., Ostrava, za cenu 56.144,- Kč vč. DPH.

ZO schválilo Smlouvu o zajištění dopravní
obslužnosti pro oblast Novojičínsko východ
s MS krajem, Ostrava.

RO pověřila starostu přípravou odkupu
pozemků na ulici Panský důl do vlastnictví
obce.

ZO schválilo vyhlášku č. 1/2017 o nočním
klidu obsahující výčet akcí, pro něž se doba
nočního klidu nevymezuje.

RO rozhodla o rozdělení dotací pro spolky
na základě předložených žádostí.

ZO upřesnilo usnesení 3/250914 z 29. 9. 2014
(v Košatce došlo k digitalizaci a přečíslování

Mgr. Jaromír Chvostek
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14. ročník festivalu Poodří Františka Lýska
Pokračování festivalových akcí ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v pátek 2. června 2017
Před 18. hodinou příjíždíme z Jistebníku autem
a parkujeme hned vedle
restaurace U Dvou babek.
Kráčíme strmou uličkou
ke kostelu sv. Jana Křtitele.
Radujeme se z krásně upravených okolních zahrad. Vítáme se se známými
organizátory, s kterými jsme se viděli před
týdnem na festivalové akci v Jistebníku. Vcházíme do interiéru kostela, který je zaplněn do
posledního místa posluchači. Jsme rádi v prostředí, do této doby ve Staré Vsi neznámém,
v prostředí útulného, doslova domáckého,
místního kostela. Než program začal, stačily
jsme popřát Věrce Závidčákové k významnému
životnímu jubileu. Byla součástí příprav všech
festivalových ročníků od roku 2004, její klidný
úvodní proslov se nesl chrámovým prostorem.
Dozvídáme se o kulatém výročí obce 750 let,
a jsme rády, že můžeme být přítomny slavnostním chvílím.

Stará Ves nad Ondřejnicí. Představil nejmladší
zpěváky z obce. Radostné hlásky dětí doprovodila jejich sbormistryně Hana Klimešová hrou
na klavír. Bylo co poslouchat od písní lidových
až po známé dětské písně. Nic si nezadal další
vystupující - Ostravský dětský pěvecký sbor
ZUŠ Eduarda Marhuly pod vedením Daniely
Střílkové. V repertoáru sboru byly skladby
renesanční, klasické i řada skladeb soudobých
našich i zahraničních autorů. Krásně zněly
v chrámovém prostoru. Pěvecký sbor Křížkovský Opava je smíšený sbor dospělých, patří
k nejstarším sborům v České republice. Sbor
získal řadu ocenění pěveckých sborů doma i v
zahraničí. Karel Holeš je dirigentem od roku
1980, pod jeho vedením se sboru daří v soutěžích umisťovat ve zlatém pásu. Dokonalé hlasy
nás o jejich mistrovství přesvědčily.
Vy vrcholení pátečního programu byl
zpěv Mužského pěveckého sboru Vítkovice.
Sbor patří k významným pěveckým tělesům
v České republice. Více jak 40 let vedl soubor
Lumír Pivovarský, současný umělecký vedoucí,
Stanislav Struhal, je zárukou vysoké umělecké
úrovně sboru. Muži, většinou zralého věku,
posluchačům přiblížili své mistrovství a dokonalost. Konferenciér vřelými průvodními slovy nadlehčil vážnost situace a všechny báječně
pobavil. Páteční program byl
důstojný, přítomní posluchači
byli nadšeni výkony účinkujících. Tohle byl dobrý start
do festivalového programu.
Druhý den v sobotu při Staroveských obecních slavnostech pak pokračoval dál. Díky
všem organizátorům za krásné
a nevšední okamžiky.

Nový kněz kostela, Jan Slavík, rovněž přivítal přítomné občany i účinkující čtyř pěveckých
souborů. A byly to neopakovatelné chvíle.
Nejprve posluchače potěšil Pěvecký sbor ZŠ

Jiřina Matějová,
Věra Dreslerová
V Jistebníku, červen 2017

Mužský pěvecký sbor Vítkovice
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Poděkování písaře
Slavnosti letošní nedávno skončily.
Všem aktérům děkujeme za píli
a za to, že se tak dlouho snažili,
aby program řádně připravili.
Program letos zas byl skvělý,
všechny jsme vás bavit chtěli.
I historií Vsi jsme čas strávili,
neboť jsme 750 let slavili.
Všem vystupujícím díky
za nádherné okamžiky,

díky vám, že u zámku jste se setkali
a že jste nám všem tleskali.
Je to pro nás znovu velká výzva,
ať je za rok zase lepší jízda.
Slavnostní den krásně vystihla nám
na pódiu píseň zazpívaná,
z plných plic – jak se to má,
že Stará Ves je láska má!!!
Že tento den byl pro vás hezký,
doufá písař staroveský.

Píseň na pódiu
Stará Ves je láska má.
Ta mi vždycky sílu dá.
Kdo ji nezná, ať ji pozná,
Stará Ves je nádherná.

Stará Ves je láska má.
Ta mi vždycky sílu dá.
Kdo ji nezná, ať ji pozná,
Stará Ves je nádherná.

Co více jen můžeš chtít,
v středu obce zámek mít!
Tam za fojtem můžeš dát se,
pak na pivo zamířit.

Košatku když navštívíš,
na hřišti si zacvičíš,
v Odře můžeš občerstvit se,
či divadlo uvidíš.

Taky kostel náš je znám,
řídí to tam farář Jan,
s dětmi na faře své
Jan není sám.

Starou Ves Ty musíš znát,
má sedm set padesát,
bude nám stále kvést,
žít bude dál.

8

Stará Ves je láska má.
Ta mi vždycky sílu dá.
Kdo ji nezná, ať ji pozná,
Stará Ves je nádherná.
Zdraví vás Radislav,
písař staroveský
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Pozor na podvodníky!
Policií ČR je neustále evidován
zvýšený nápad majetkové trestné činnosti na seniorech, konkrétně krádeže
a podvody pod smyšlenou legendou.
Přestože tato trestná činnost patří již
několik let k prioritám Policie České
republiky a probíhají různá preventivní opatření, nedochází k zásadnímu poklesu.
Z dosavadních zkušeností a vyhodnocením
poznatků je zjišťováno, že této trestné činnosti
se dopouští jednak jednotlivci, ale zejména
organizované skupiny z České republiky, ale i ze
zahraničí, např. ze Slovenska a Polska.

Deky – nabídka prodeje vlněných
dek, často jako součásti zdravotního
pojištění, pachatelé po odvedení
pozornosti oběti odcizí finanční
hotovost.
Pomoc – prosba o pomoc např.
poskytnutí vody k uhašení žízně apod.
JAK SE VYHNOUT PODVODU
NEBO KRÁDEŽI:
Nedůvěřujte neznámým lidem, nikdy neotevírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
Pořiďte si panoramatické kukátko, nebo
bezpečnostní řetízek na dveře, což Vám
umožní dobře si návštěvníka prohlédnout.

Pachatelé si počínají velmi sofistikovaně,
účelově si vybírají seniory jako své oběti, senior
je pro ně snadno napadnutelná oběť. Pro znesnadnění činnosti policie ve zjišťování jejich
totožnosti a následném pátrání a dokazování
trestné činnosti využívají různé prostředky
a metody (paruky, změna oblečení). Specifikou
podvodné trestné činnosti je využívání legend
– záminek. Účelem používání těchto legend
je získání důvěry seniora, který poté z neopatrnosti pachatelům umožní vstup do svého
obydlí. V mnoha případech senior komunikuje
pouze s jedním pachatelem, který nepozorovaně umožní vstup dalším osobám, které bez
vědomí seniora prohledávají jeho byt či dům.

Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných
služeb – nechte si předložit jeho průkaz
a případně zavolejte na patřičný úřad nebo
instituci – v případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu
nestojíte.
Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí a výhodných koupí – v naprosté
většině jde o podvod. Nedejte podvodníkům
šanci chvilkovou neopatrností připravit Vás
o mnohdy celoživotní úspory!

A nyní několik nejčastěji používaných
legend:

Důležité pokyny na závěr:
Důležitá telefonní čísla (policie, záchranná
služba, hasiči) mějte viditelně blízko telefonu,
abyste mohli co nejrychleji přivolat pomoc.
V případě spáchání podvodné trestné činnosti
bezodkladně oznamte na linku tísňového
volání 158. Zapište si podrobné informace:
1. Vzhled pachatele, 2. Čas události, 3. Údaje
k vozidlu. Nechte vše v původním stavu pro
zajištění případných stop: neuklízet, ničím
nemanipulovat, nevyhazovat věci, které pachatel zanechal, držel v ruce apod.

Služby - fiktivní kontroly plynu, vody,
elektřiny, různé opravy apod.
Příjmy – finančně „výhodné“ nabídky,
přeplatky služeb, výhry v soutěžích, příspěvky
různých institucí.
Příbuzní – pachatelé si často vytipovávají
své oběti z řad seniorů za pomoci telefonních seznamů pevných linek, a to na základě
v dnešní době méně používaných křestních
jmen (Anastázie, Alžběta apod.). Pachatel
v telefonu předstírá, že je vnuk nebo příbuzný
v tíživé situaci, pošle svého kamaráda pro
finanční hotovost.

npor. Mgr. Kamil Václavík,
vedoucí oddělení OOP Brušperk
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Zprávy ze staroveské školy
Vážení přátelé,

dostalo 27 dětí. Děti v mateřince v průběhu roku
získávaly nové poznatky, zkušenosti a dovednosti díky spontánním a řízeným aktivitám
v MŠ i mimo ni, vzdělávání bylo zacíleno na
prožitkové, situační a sociální učení. Děti měly
možnost účastnit se Dnů v přírodě, exkurzí,
výletu, kulturních představení a projektů
spojených se zdravím. Celý školní rok probíhal
v úzké spolupráci s rodinou a obecními spolky
jako hasiči, myslivci a díky jejich přispění jsme
uskutečnili výukové ukázky a exkurze. Děti
také prezentovaly školu na akcích obce či místních spolků – zejména na obecní slavnosti, Dnu
matek, MDŽ atd.

přináším Vám ohlédnutí za posledním
čtvrtletím školního roku 2016-2017.
Úspěšně jsme u nás ve dnech 24. - 28. května
uzavřeli mezinárodní projekt ERASMUS+ . Pro
návštěvu čítající 22 lidí z Rumunska, Chorvatska, Maďarska, Itálie, Španělska a Turecka
jsme připravili pěvecká a taneční vystoupení
našich žáků, provedli jsme je školou s návštěvou
některých hodin, ve školním atriu jsme zasadili
na památku červený javor a tradičně navštívili
pana starostu Ing. Dalibora Dvořáka a otce Jana
Slavíka. Součástí byl i výlet na přečerpávací
elektrárnu Dlouhé Stráně. Hlavní tíha návštěvy
ovšem spočívala na zpracování závěrečného
hodnocení tohoto několikaletého náročného
projektu. Rozloučili jsme se posezením v naší
jídelně s programem cimbálovky Tragač.
Návštěva byla příjemně překvapena vzhledem
obce a hlavně naší školy. Slova chvály a uznání
potěšila.

K zápisu do ZŠ se dostavilo 32 žáků, z toho
1 žákovi byl doporučen odklad školní docházky.
Přijímací zkoušky, které probíhaly ve dvou
termínech, všichni zvládli. Na střední školu
podalo přihlášku 24 žáků (22 z deváté třídy a 2
z páté třídy) a všichni byli přijati na tu školu,
kterou si vybrali. 7 žáků se rozhodlo studovat
na gymnáziu, 11 odchází na
střední školu s maturitou
a 6 žáků se hlásilo na učební
obor s v ýučním listem.
Všem gratulujeme a přejeme
hodně štěstí a studijních
úspěchů v nových školách.
Za námi je řada sportovních utkání. V atletickém Poháru povodí Ondřejnice v Brušperku vybojovali žáci I. stupně 4. místo
a žáci II. st. krásné 2. místo.
A následují miniházená,
florbal a řada dalších s většími či menšími úspěchy.
Spoustu pov innost í
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.

Symbolická výsadba javoru účastníky projektu Erasmus+

V mateřince jsme pro příští rok zapsali
32 dětí, vzhledem ke kapacitě MŠ umístění
10
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vylepšení kuchyně, která už nestíhá uspokojit
všechny zájemce. A o prázdninách opravy,
malování a úklid jako už tradičně.

Obecní slavnosti dopadly skvěle. Děkuji
všem koleg yním a kolegům za přípravu
a nácvik, byl jsem pyšný na dovednosti našich
žáků.

V neděli 25. června Vás budeme čekat
v době od 10.00 do 12.00 ve škole. Připravili jsme
pro Vás Den otevřených dveří. Tak až půjdete
na pouť nebo z kostelíčka, stavte se ve škole, ať
tam nejsme sami.

Devítka se ve čtvrtek 29. 6. rozloučí
tradičním vystoupením pro své spolužáky
a předá symbolický zvonek a práva a povinnosti svým nástupcům. Na přání rodičů pro
ně vystoupí ještě odpoledne v 16.00. Vznikla
krásná tradice a navíc každá repríza je lepší
a lepší.

Děkuji všem svým spolupracovníkům za
hromadu poctivé práce i práce navíc, všem
našim přátelům a příznivcům za pomoc
a podporu.

Úspěšně jsme zvládli některé havárie a po
20 letech provozu připravujeme rekonstrukci
nových pavilonů s opravou střechy a výměnou
oken, výměnu technologie kotelny a rasantní

Krásné, milostivé léto Vám přeje
Mgr. Pavel Plečka, ředitel školy.

Erasmus a staroveská škola
Vážení čtenáři, ráda bych se s Vámi podělila
o informace z našeho dalšího mezinárodního
školního projektu.

Koncem května se uskutečnilo poslední
partnerské setkání celého projektu na naší
škole za účasti 22 návštěvníků. Setkání dopadlo
výborně, škola byla skvěle vyzdobená, kolegové
i správní zaměstnanci se postarali o stravu
a naši žáci měli opět možnost slyšet anglický
jazyk v reálu. Je velmi obtížné překonat rozpaky,
trému a stud a odpovídat na otázky, pokládat
otázky a pustit se do komunikace s cizinci. I toto
dopadlo na výbornou.

Jde o již třetí projekt, tentokrát s účastí
škol ze Španělska, Maďarska, Chorvatska,
Rumunska, Itálie a Turecka. Tento projekt byl
zaměřen na ekologii a životní prostředí. Skládal se ze 4 částí: ekosystémy, třídění odpadu,
šetření vodou a obnovitelné přírodní zdroje.
V každé části jsme na počátku vyplnili se žáky
dotazník, který byl společnou prací všech partnerů, následovaly různé
úkoly na základě tématu
a na závěr stejný dotazník se zhodnocením
a porovnáním výsledků.
Z těchto úkolů jsme vždy
v y tvořili knihu, kterou jsme prezentovali
na společných mezinárodních setkáních. Pro
téma o vodě jsme navíc
vytvořili knihu příběhů
o vodním mužíčkovi
v a n g l i c k é m j a z yc e
a předali partnerům.
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Dnes mohu zhodnotit možnosti či upravenost zahraničních škol
s naší školou a myslím,
že jsme v tomto srovnání
obstáli velmi dobře. Jde
samozřejmě také o to, že
všechny prostory se snažíme udržovat vyzdobené,
čisté, neponičené, snažíme
se vést děti k zodpovědnosti za své činy a vždy
používat hlavu.
V naší domácí „závěrečné etapě“ jsme si opět
uvědomili ironii: vznikající partnerství, podpořené řadou osobních
kontaktů, opět končí. Všichni doufáme, že si
zůstaneme blízcí, a možná někdy v budoucnu
se opět setkáme při dalším projektu.

Z projektových peněz jsme měli možnost
zakoupit odpadkové koše na tříděný odpad
do školy i před či za školu, sítě na vystavování
žákovských prací, pomůcky pro tisk knih a pro
výrobu potřebných materiálů a notebook do
třídy.

Mgr. Hana Cholevová

A kam se podíváme příště?
Letos o Velikonocích, ve dnech 12. – 17. 4.,
odjeli učitelé staroveské školy spolu s dalšími
přáteli a kamarády na už tradiční jarní poznávací zájezd. Tentokrát putovali po přímořském
pobřeží Chorvatska s návštěvou sousední Bosny.
Navštívili mimo jiné kouzelná Plitvická jezera, vodopády řeky Krka, Dubrovník
a mnoho dalších poutavých
míst Chorvatska. No a výlet se
– jak jinak – opět velice vydařil. A tak by se slušelo poděkovat. Především našemu - za
ty roky už „dvornímu“ - průvodci Mirkovi Wisnarovi za
zajímavě poskládaný a pečlivě
připravený program zájezdu.
Ale hlavně našim dvěma organizátorkám, Yvettě Kunzové
a Lence Křížové, které to
všechno už několikrát „spáchaly“. Už teď se těšíme na

jubilejní 10. ročník našeho dalšího putování
po Evropě. A doufáme, že zbude čas i na další
cestovní speciál Dušanových zápisků.
Za spokojené účastníky zájezdu
Mgr. Zdenka Chvostková
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Fotohistorie
tím dostojím i mému předsevzetí o zaměření
této rubriky.

Vážení spoluobčané, milí čtenáři. V devatenáctém díle seriálu Fotohistorie bych se rád
věnoval něčemu jinému, než historickým fotografiím, a to historickým písemnostem. V souvislosti s výstavou k 750 letům obce se nám
sešla celá řada zajímavých dokumentů a byla
by škoda se s Vámi o ně nepodělit, zároveň

Na ilustračním snímku a v přepisu dopisu,
na který mne upozornil Petr Straňánek, můžete
vidět list stížnosti faráře o rušení nočního klidu
k rukám starosty ze dne 4. 3. 1895 [1].

PŘEPIS:

Ctěný pane starosto!
Této noci po 12. hodině byl jsem ze
spání vyrušen křikem člověka opilého,
který se u fary zastavil a chvíli z plna
hrdla hulákal. Platím daň, tudiž mám
právo jako každý jiný poplatník žádať
noční klid; také musím co duchovní pastýř
dle možnosti o zamezení nočního hýření,
všelikých zlořádů a pohoršení pečovať,
a kde toho třeba i pomoci vrchnosti světské se dovolávat, abych vinu cizích hříchů
na sebe neuvalil. Protož žádám Vás byste
proti tomu nočnímu hýření jednou rázně
zakročil a mně o tom do ½ 10 hodiny
v neděli příští zprávu podal, že jste tak
učinil. Nebudu-li míti do oné doby zprávy
od Vás, pak se příští neděli ozvu proti
tomu s kazatelny, a kdyby to nepomohlo,
půjdu dále beze strachu, že mi bude proto
pronásledování trpět.
Ve Staré Vsi dne 4. března 1895.
Fr. Vyplel
farář
Kontakt:

Je vidět, že nezávisle na aktuálním století
se lidé v běžném životě potýkají se stejnými
problémy, aniž bych chtěl poukázat na nějaký
konkrétní případ ze současnosti. Připomeňme, že
farář František Vyplel přišel na staroveskou faru
30. května 1888 a byl zde až do 12. května 1897, kdy
byl investován na faru Lobodice u Kojetína [2].

Michal Janošek,
tel.: 777 81 55 69,
e-mail: michal.janosek@gmail.com
Zdroje:
[1] SOkA Frýdek-Místek
[2] Pamětní kniha farnosti Stará Ves, 1901-1998, str. 12.

RNDr. Michal Janošek, Ph.D.
13

SStaroveský zpravodaj
Neodešli, jen nás předešli - Ivo Žídek
Stejně jako v prvním letošn í m čísle zpravod aje, ta k
i v tomto zavzpomínám na
operního pěvce, tentokrát na
Ivo Žídka. S rodákem z Kravař
na Hlučínsku jsem se poprvé
setkal v jeho bytě na Národní
třídě v Praze. Bydlel nedaleko
dnešního obchodního domu
My (dříve Máj). V té době byl
sólistou opery Národního divadla, takže do „práce“ to měl
opravdu kousek. O hodně blíž
než jeho kolega Eduard Haken,
na kterého jsem vzpomínal zdroj: idnes.cz
minule. Možná nevíte, že Ivo
Žídek začínal jako baryton, teprve po studiích u ostravského profesora Rudolfa Vaška
v letech 1944 až 1949 se z něj stal tenor. Při
našem prvním setkání jsme samozřejmě neopomenuli jeho dětství v Kravařích, odkud se
coby dospívající jinoch přestěhoval s rodiči do
Ostravy. Nevím, jestli mě neklame paměť, ale
v nějakém mozkovém závitu mám uloženo, že
babička Ivo Žídka byla z Brušperku. A že mi to
sám pěvec říkal. Ale jist si nejsem a tak, kdo to
ví stoprocentně, nechť dá vědět redakční radě
zpravodaje.

První Žídkovou rolí byl Toník
ve Dvou vdovách a hned to byla
role úspěšná. To bylo v Ostravě,
kam tehdy přišel dirigent Zdeněk Chalabala. Mladého pěvce
si pozval, aby ukázal, co umí
a on nezklamal. Chalabala Žídkovi sdělil, že s ním počítá, což
zaskočilo jeho rodiče natolik,
že si dali podmínku. Pokud do
roka syn neprokáže, že na to má,
se zpěvem končí. Nestalo se tak
a brzy se Ivo Žídek stal hvězdou
pražského Národního divadla.
U mnohých se asi nejvíce zapsal
rolí Jeníka v Prodané nevěstě,
kde se setkal s Kecalem Eduarda Hakena. Ale
těch rolí, a stejně úspěšných, byla celá řada. Za
zmínku stojí také to, že v roce 1956 hostoval
ve Vídeňské státní opeře v roli Dona Carlose
a hned po prvním jednání mu bylo nabídnuto
angažmá. A to se tuto roli musel naučit v němčině za pouhý týden. V řadě zemí hostoval Ivo
Žídek zejména v operách Bedřicha Smetany, ty
mu byly nejbližší. K nastudování našich oper
v cizině měl výhrady, měl za to, že inscenovat je
umíme nejlépe my. Nikdo neumí vycítit atmosféru tak, jako čeští tvůrci. Ivo Žídek patřil do
generace pěvců, kteří šířili slávu české opery
ve světě. Svědčí o tom i jeho vystoupení nejen
ve zmiňované Vídni, ale také v Berlíně, Hamburku, v Barceloně, Buenos Aires, Itálii, nebo
v New Yorku. Cenil si zejména těch vystoupení,
která zažil coby člen souboru Národního divadla. Byl přesvědčen, že vždy rozhoduje výkon
celého kolektivu, nepokládal se za hvězdu.

V době, kdy jsme spolu poprvé hovořili,
došlo i na různá ocenění a kravařský rodák
začal urputně hledat diplom zasloužilého
umělce, jehož byl tehdy nositelem. Nakonec
ho někde našel a i to je důkazem toho, že pro
většinu umělců jakéhokoliv oboru je přece jen
tím oceněním nejvyšší uznání a obdiv diváků,
posluchačů, čtenářů. I když Ivo Žídek bydlel
v Kravařích jen do svých jedenácti let, rád se
tam pravidelně vracel. Už coby uznávaný pěvec
se účastnil letních koncertů na místním zámku
a velice jej těšilo, že ho místní neberou jako člena
Národního divadla, ale jako jednoho z nich.

Po listopadu 1989 byl Ivo Žídek necelé
dva roky ředitelem Národního divadla, v roce
1998 obdržel za svou celoživotní práci Cenu
Thálie. Právem byl kritiky oceňován jako nejlepší český tenor po roce 1945. Ivo Žídek nás
předešel krátce před svými 77. narozeninami,
20. května 2003.

Rodiče chtěli mít ze svého syna učitele,
on zpočátku pokukoval po malířské kariéře
a malování mu bylo koníčkem po celý život.

Radoslav Mácha
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Zprávy z farnosti
Drazí přátelé,
blíží se konec školního roku a já už se
pomalu začínám ohlížet za sebe, abych se podíval, co všechno přinesl tento rok, ve kterém jsem
se mohl poprvé „dotknout“ role farářování.
Musím říct, že to byl rok hodně pestrý, ať už
díky aktivní farnosti a neustálým aktivitám nejrůznějších skupin, které do ní patří, tak i díky
DSM a mladým, kteří navštěvují víkendové programy na naší faře, ale i díky obci, která prakticky prožívá celoroční oslavu svých 750 let.

PLÁN AKCÍ FARNOSTI:
Staroveské pouť sv. Jana Křtitele
– slavnostní mše sv. 25. 6. v 10:30 hod.
Ukončení náboženství – 30. 6. mše
sv. v 17 hod. a po ní možnost opékání,
her, atd. v areálu fary
Pěší pouť na Velehrad – 3.‒5. 7.
Výročí 20 let Diecézního střediska
mládeže – sobota 26. 8. – zahájení
v 15 hod. mší svatou, následuje kulturní, hudební, zábavné odpoledne.
Dožínková slavnost – děkování za
úrodu – neděle 10. 9.–9:30 královská
jízda traktorů, 10:30 slavnostní mše
sv. obětovaná za zemědělce a jejich
rodiny, pak společný oběd a zábavné
odpoledne.

Oslav se letos sešlo poněkud více a patří
k nim i výročí 20 let Diecézního střediska mládeže, na které jste všichni srdečně zváni (koná
se 26. 8.). Už jsem si zvykl, že do blízkosti fary
přichází pravidelně návštěvy, ani ne tak obdivovat náš kostel, jako spíše obhlídnout vagon,
který na zahradě stojí. Věřím, že pro spoustu
z vás to musel být šok, když jej tady přiváželi.
Ale taky cítím, že za ty roky se stal jistým symbolem tohoto místa. Stejně jako víkendy, kdy po
zahradě pobíhá skupina mladých. Chci poděkovat za vaši toleranci, když se o víkendech
s těmito mladými setkáváte. Věřte, že s každou
skupinou na začátku programu probíráme i to,
že DSM patří do této obce a člověk tak má být

ohleduplný k těm, kteří jsou kolem něj. Každopádně jsem také rád, že areál fary neslouží
jenom mladým z našeho kraje, kteří díky DSM
mají ponětí, kde Stará Ves leží, ale i místním,
kteří zvláště s dětmi areál využívají.
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byste měli mít přednost. Proto kdyby někdo cítil
touhu tyto svátosti přijmout, nemějte strach
přijít nebo se ozvat. Přijetí těchto svátostí předchází určitá příprava, ze které mohou vyvstat
určitě obavy. Myslím si, že tato příprava ale
není nutností, kterou člověk musí podstoupit,
ale spíše možností trochu více se přiblížit podstatě toho, co chce člověk přijmout.

Co se týče duchovního života, je jedna věc,
nad kterou se mi vznáší otazník – týká se to příprav na přijímání svátostí. Jako kněz bych měl
být a chci být otevřený pro všechny lidi. A tak se
mi občas stává, že přichází lidé z nejrůznějšího
okolí a chtějí se připravit zejména na křest nebo
na svatbu. Když se ptám na důvod, tak většinou
slyším, že se jim líbí náš kostel (hned k tomu
často přichází další, a to, že se neumí domluvit
se svým knězem ve farnosti). Ne, že bych tyto
lidi nerad viděl, ale někdy si říkám, že bych tady
měl být primárně pro lidi z vlastní farnosti, tzn.
pro všechny lidi ze Staré Vsi a Košatky. Prostě

Drazí přátelé, přeji vám pokojné prožívání letního období, hodně času na odpočinek
a těším se na jakékoliv setkání s vámi.
Všechno dobré přeje a za vás se modlí o. Jan

Myslivci a 750 let obce
vatelské přehlídky a výstavy loveckých trofejí
zvěře ulovené v regionu Ostravska. Ta se konala
od 19. 5. do 21. 5. 2017 v prostorách našeho
zámku. Prvními návštěvníky byly děti z mateřské a základní školy, bez nichž by byla návštěva
naší místní veřejnosti dosti skromná. Součástí
výstavy byla expozice výtvarných prací dětí
z našeho okolí a expozice partnerského mysliveckého spolku z Oravy a Kysuc.

Od dávných dob je červen vyhlášen Měsícem myslivosti. Proč právě je to červen, je jasné
těm, kteří někdy v těchto jarních a začínajících
letních dnech vstoupí na louky a do lesa. Všude
se ozývá nový život. Provází nás zpěv ptactva
a občas zaslechneme zapískání mláďat a ucítíme vůni medu v rozkvetlých loukách a v lese
kvetoucích keřů a stromů. A vůbec, nedýchá
se vám lépe, svěžeji a není vám veseleji, když
už konečně svítí
sluníčko a skončily
smutné a deštivé
dny?
My myslivci se
velkou měrou podílíme na připomenutí této významné
události pro rodáky
i pro ty, kterým se
u nás v obci začalo
dobře žít v novém,
vlastnoručně postaveném nebo jinak
získaném domově.
Náš podí l u ž
z a č a l Tou l á n í m
s Kondorem, kdy
jedno stanov iště
bylo zaměřeno na myslivost. Dalším, snad
záslužným činem, bylo spolupořádání cho-

Děti velmi zaujala ukázka práce sokolníka
René Vrbického, který uměl poutavě vyprávět
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co největší počet nemyslivců, abychom naši
činnost prezentovali široké veřejnosti, která má
mnohdy zkreslený názor na myslivost, bohužel
i v důsledku medií.

o jednotlivých dravcích a sovách a uměl mistrně děti zaujmout.
Nezapomenutelné bylo vystoupení trubačů
z Ostravy a Přerova, kteří i zpěvem ozřejmili
význam loveckého troubení používaného už
při středověkých lovech na drobnou i vysokou
a černou zvěř.

Takové akce by nám měly pomoci dostat do
povědomí dětí, mládeže i dospělých, že myslivec není jen lovec, ale v prvé řadě je chovatel
a ochránce zvěře v našich lesích a polích. Zvěř
volně žijící je nás všech a musíme přece o ni
společně pečovat a ji chránit!

Celá výstava byla zahájena za zvuků lesních
rohů předsedou okresního mysliveckého spolku
v Ostravě panem Cyrilem Janíkem, který na
mysliveckém sněmu, konaném v naší zámecké
restauraci, obdržel myslivecké v yznamenání
I. stupně.

Mgr. Libuše Trybulovská

Velebně se v sobotu
a v neděli neslo vystoupení zmíněných trubačů na nádvoří zámku.
Ško d a , ž e to ne s lyšelo více přítomných
návštěvníků v ýstav y.
Takové akce nemohou
být jen uzavřenou akcí
pro nás myslivce, ale naší
snahou musí být přivést

Zprávy zahrádkářů
Dne 2. 9. 2017 se uskuteční v Domu zahrádkářů přátelské
posezení s přáteli z Rakové, na kterém společně oslavíme 55.
výročí založení Základní organizace ČZS ve Staré Vsi n. O.
Zahrádkáři, jste tímto srdečně zváni a vítáni.
Ve dnech 16. a 17. 9. 2017 pořádáme zájezd do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech. V sobotu navštívíme Terezín, vpodvečer Litoměřické vinobraní a v neděli pak vlastní
výstavu. Předběžná cena činí 1.000 Kč. Závazné přihlášky
možno uskutečnit u p. Světlušky Dostalíkové a u paní Růženy
Holaňové.
Oslavy jubilejního roku u příležitosti 60. výročí založení
celorepublikového spolku zahrádkářů se uskuteční na podzimní Floře Olomouc ve dnech 5.- 8. 10. 2017. Na tuto slávu
pořádáme zájezd dne 7. 10. 2017, přihlášky možno uskutečnit u p. Světlušky Dostalíkové a u paní Růženy Holaňové.
Ing. Petr Pelíšek
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ČZS Stará Ves nad Ondřejnici
nabízí k pronájmu:
1) volné prostory pro reklamy
na budově Domů zahrádkářů, která se nachází
u hlavní trasy z Ostravy
na Mošnov, Příbor, Nový
Jičín atd.,
2) volné prostory uvnitř
budovy.
Případní zájemci se mohou
obrátit na Ing. Petra Pelíška,
tel. 737 257 709
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Ze života Klubu důchodců
Jaro u důchodců začalo pomlázkovou
zábavou. Jarní atmosféru dokonale navodilo
vystoupení dětí Malé Ondřejnice. Bylo opravdu
radost pohledět na jejich taneční a pěvecké
výkony. Poděkování patří jejich vedoucí Mgr.
Janě Boháčové, která se jim každé pondělí
věnuje a uvádí do světa folkloru. Květen patří
maminkám a babičkám. Stalo se již tradicí, že
oslavu Dne matek připravuje sbor pro občanské
záležitosti, kulturní komise a Klub důchodců.
Samotné oslavě předchází návštěva všech staroveských a košateckých žen starších osmdesáti
let s pozváním na oslavu, květinou a dárkem
vyrobeným dětmi základní školy. V letošním
roce tak bylo pozváno 77 babiček. Program
zajišťovaly opět děti z naší základní a mateřské školy. Byl velmi bohatý, střídala se pohybová vystoupení včetně mažoretek se zpěvem
a recitací. Poděkování patří všem paním učitelkám, které vystoupení dětí připravily. Starosta
Ing. Dalibor Dvořák popřál všem přítomným
ženám pevné zdraví a spolu s místostarostou Mgr. Jaromírem Chvostkem jim předali
kytičky. Pohoštění připravené ženami z Klubu
důchodců dokonale umocnilo sváteční atmosféru tohoto setkání.

17. května jsme se vydali na výlet. Cílem
byla Chotěbuz. Proč tam? Mají tam archeopark.
V přírodním prostředí na místě archeology
objeveném sídlišti dávných předků jsme absolvovali komentovanou prohlídku autentických
modelů původních staveb, ochranných valů
a palisád. Zpestřením byla střelba z luků. Pak
jsme pokračovali v Rybím domě prohlídkou
obřích akvárií s tuzemskými i cizokrajnými
rybami. Zajímavá a velmi poučná byla projekce o archeologických vykopávkách, nálezech
a ukázkách života v dřívějších dobách. K obědu
v tamní restauraci jsme si mohli poručit rybu
nebo kuřecí řízek. Pro uspokojení koupěchtivých účastníků zájezdu jsme se pak zastavili
v Tescu v Českém Těšíně a na zpáteční cestě
jsme se občerstvili v pohostinství U Chamráda
ve Fryčovicích. Výlet byl zdařilý.
Po návratu jsme stihli ještě koncert žáků
ZUŠ v našem zámku. 1. června jsme jeli za
kulturou do divadla Antonína Dvořáka na
představení Petera Quiltera „Je úchvatná!“.
Herecké výkony hlavně paní Gasnárkové
v titulní roli byly výborné a děj nás poučil
že „samochvála smrdí!“ Ve středu 7. června
bylo v hasičárně škvaření vaječiny. Na sezení
venku, třeba v Medenici,
si již netroufáme. A proč
také? Vždyť v hasičárně
máme veškeré pohodlí
včet ně v ý ta hu. Kondiční vycházka může být
v létě. Jaro se nám vydařilo, v létě na radu lékařů
příliš slunci neholdujeme a o prázdninách
se věnujeme vnoučatům. Nějaké setkání však
připravíme. Těšte se,
přijďte a přiveďte další
důchodce.
S pověřením KD
Alena Ševčíková

Koncert žáků ZUŠ na zámku
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SPORT
Národní házená
Národní házená ukončuje v době uzávěrky
Staroveského zpravodaje další ročník soutěží,
sezónu 2016/2017. Mládežnická družstva
budou opět bojovat o medaile na republikových
turnajích.

Muži Stará Ves n. O. – výsledky:

Náš oddíl pořádá jako tradičně také tyto akce:

Ženy Staré Ves n. O. – výsledky:

16.–18. 6. 2017 - Pohár ČR starších žaček
23.–25. 6. 2017 - Pohár ČR dorostenců

Hlinsko 13:11 (D), Žatec 12:11 (V), Přeštice
17:19 (D), Příchovice 10:17 (D), Hlinsko 13:15
(V), Příchovice 13:19 (V), Žatec 11:8 (V), Hlinsko 15:13 (D).

Draken Brno 14:19 (V = venku), NS Brno 22:22
(D = doma), Ostopovice 17:14 (V), Humpolec
10:11 (V), Osek 15:14 (D), Studénka 16:18 (D),
Podhorní Újezd 20:19 (V), Dobruška 14:21 (V)

Těchto turnajů se zúčastní i naše žačky
i dorostenci. Také dorostenky si vybojovaly
účast na Poháru ČR, který se bude hrát v Praze-Modřanech.

S umístění v soutěžích a výsledcích na
pohárech vás budeme informovat i v příštím
čísle zpravodaje.
Za oddíl národní házené
Rostislav Horkel st.

Muži i ženy hrají v ligových soutěžích se
střídavými výsledky.

ACK Stará Ves n. O.
následně pak v českém Jevíčku a působení na
etapových závodech uzavřel v okolí polské
Czestochowe na závodě Szlakami Jury. Právě
na posledně zmiňovaném závodě vybojoval
puntíkatý dres pro nejlepšího vrchaře.

ACK Stará Ves nad Ondřejnicí prožilo skvělý
vstup do silniční sezóny, když hned v úvodních závodech Slovenského poháru v Suché
nad Párnou excelovali junioři Hynek Palička
(1. místo v časovce a 2. místo v hromadném
závodě), Vladimír Mikšaník (3. místo v časovce
a 3. místo v hromadném závodě) a kadet Erik
Vávra (3. místo v časovce a 2. místo v hromadném závodě). Nutno zdůraznit, že na společný
start kategorie juniorů s muži elite se postavilo
174 závodníku a Hynek s Vláďou ve společném
hodnocení kategorií elite a juniorů obsadili
5. a 6. místo. Tento excelentní start do sezóny
pokračoval i v dalších závodech, ve kterých
jsme sbírali přední umístění. Začátek sezóny
byl zpestřen velkým počtem startů na etapových
závodech, odkud jsme dovezli dokonce dresy pro
nejlepší závodníky v klasifikaci vrchařů.

Junioři Hynek Palička a Vladimír Mikšaník
absolvovali dva etapové závody, první z nich
v okolí polské Czestochowe na závodě Szlakami Jury, kde obsadili celkově 10. a 14. místo.
Následně pak startovali v polských Dobczycích,
kde Hynek vyhrál soutěž o nejlepšího vrchaře
a Vláďa vyhrál jednu ze čtyř etap a navíc
v bodování nejmladších závodníků na startu
se umístil na 2. místě.
Junioři svou skvělou formu prodali na
závodě v Krnově, kde startovali s kategorií muži
elite a celkově obsadili 2. a 3. místo hned za profesionálem Tomášem Bucháčkem z týmu Elkov
Author. Na tomto závodě ukázali, že se nebojí
závodit se staršími závodníky a na delších tratích.

Erik Vávra absolvoval v květnu tři třídenní
etapové závody, nejprve v polském Kluczborku,
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Nejm lad ší z ávod n íci
absolvují seriál šesti závodů
s názvem Školní liga horských kol, který se jezdí vždy
každý čtvrtek od 18. 5. do
22. 6. 2017 na ostravském
L a ndek u . Ba r v y na šeho
oddílu a především ZŠ Stará
Ves nad Ondřejnicí reprezentují Jakub Sasin, Klára
Palagyiová, Martin Palagyi
a Lukáš a Matouš Filgasovi.
Spolu s nimi Šimon Milota,
Jakub Bajer a Natálie Mikšaníková.
V tomto roce bylo ACK
Stará Ves nad Ondřejnicí
opět spolupořadatelem cyklistického extrémního závodu Peklo Moravy,
které pořádá náš člen Marek Šimoňák. Tohoto
325km dlouhého závodu, který se jel 3. 6. 2017,
se zúčastnilo na 70 cyklistů a mnozí z nich
byli z místních oddílů ACK Stará Ves nad
Ondřejnicí a Cyklosport Přikryl.

Erik Vávra (v modré přilbě) - 5. místo v hromadném dojezdu (4 .6 .2017, Opole)

Začátkem sezóny se naplno přidali Jakub
Sasin, Natálie Mikšaníková a Šimon Milota,
kteří nás reprezentují v nejmladších kategoriích
žáků a žákyň. Na místních závodech se jim
daří obsazovat přední pozice a na Krajském
přeboru v časovce, který se jel 28. 5. v Doubravě,
získal Jakub 3. místo, Natálka 2. místo a Šimon
4. místo. Všichni nejmladší si také vyzkoušeli starty na závodech
Českého či Slovenského p ohá r u , a le
prozatím bez větších
úspěchů, protože stále
sbírají zkušenosti.
V kategorii mužů
reprezent ují na še
barvy Vojtěch Pavlíček, Ma rek Váv ra ,
Andrzej Misina, Alex a nder Ja n kov s k i,
kteří objíždí závody
Slezského poháru
amatérských cyklistů.
Na Krajském přeboru Hynek Palička v puntíkatém dresu nejlepšího vrchaře (28. 5. 2017, Dobczyce)
v časovce v Doubravě
Aktuality z chodu oddílu naleznete na
obsadili staroveští kompletní stupně vítězů, kdy
internetových stránkách www.ackstaraves.cz.
vyhrál Petr Záruba, druhý byl Vojtěch Pavlíček
a třetí Marek Vávra. Jakub Schichel ještě léčí
Karel Nepraš
zlomenou klíční kost a brzy nastoupí do závodů.
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Z obecní matriky
Naši jubilanti:
Své významné životní jubileum oslavili a ještě oslaví tito naši spoluobčané:
Naděžda Horklová
Jaroslav Dvorský
Oldřich Havlík
Božena Blahetová
Anna Máchová (nejstarší občanka)
Drahomír Nováček
Bedřiška Staňková

Mária Pekarčíková
Anežka Galásková
Jiří Palička
Zdeňka Bystroňová
Milan Janošek
Marie Filipcová

85 let
80 let
80 let
85 let
97 let
95 let
94 let

80 let
90 let
91 let
90 let
80 let
90 let

Jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a rodinnou pohodu.

Již nejsou mezi námi …
Květoslav Kolda
Miroslava Lusková
Břetislav Palička
Miroslav Švidrnoch
Dobroslava Hutěčková
Anežka Polášková
Marcela Kalousková
Jaroslav Vopelka
Libuše Stachelová
Vlastimil Kolek

Jaroslava Čechovská
Josefa Přichystalová

roč. 1946
roč. 1948
roč. 1930
roč. 1941
roč. 1926
roč. 1929
roč. 1943
roč. 1960
roč. 1924
roč. 1927

roč. 1926
roč. 1926

Věnujte jim
tichou vzpomínku.

Bronislava Pavlosková,
matrikářka

Shrnutí výstavy Obrazy ze zámku
Obrazy ze zámku byl název výstavy, která
byla od 5. do 28. května 2017 k vidění ve
výstavních prostorách staroveského zámku.
Návštěvníci výstavy měli možnost prohlédnout
si tvorbu výtvarníků, kteří v minulosti v zámku
vystavovali a svá díla posléze věnovali obci.
Obrazy jsou běžně umístěny v různých prostorách zámku. Účelem expozice bylo umožnit
návštěvníkům prohlédnout si celý soubor
výtvarných děl najednou. Vernisáž výstavy
svým vystoupením obohatili žáci ZUŠ ze třídy
p. učitelky Klimešové a p. učitele Habernala.
Za kulturní komisi Marcela Tylečková
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Ohlédnutí za Zámeckým Flétnohraním
V neděli 28. 5. 2017
proběhl na staroveském
zámku 3. ročník Zámeckého flétnohraní. 20 flétnistů nejrůznějšího věku
i hráčských dovedností
celý den pilně nacvičovalo pod vedením
Petra Habernala, Jany
Hýlové a Martina Lisického skladby, které pak
zazněly na závěrečném
koncertu. Letošním koncertem jsme se chtěli
připojit k oslavám 750.
výročí založení obce,
takže jsme se představili
v dobových kostýmech a zařadili jsme také
skladby období renesance.

vystoupení hodně bušilo srdíčko a prsty se třásly,
stálo naše společné úsilí za to. Už dnes se těším na
4. ročník Zámeckého flétnohraní v květnu 2018.

Doufám, že si všichni zúčastnění den na
zámku užili. A i když vím, že některým při

Jana Hýlová

Slavili jsme Den dětí
Svátek těch nejmenších jsme oslavili
v sobotu 10. 6. Tedy sice s menším zpožděním, ale s nemenším elánem se opět spojily
síly staroveských hasičů, Kondorů, házenkářů
a Starovjáčku, aby všichni pod patronací obecního úřadu připravili dětem pěknou oslavu
v našem jubilejním roce. Výraznou posilou
byla letos účast místní vojenské posádky, která
připravila stanoviště, od něhož se zejména
kluci těžce odtrhávali. Vždyť kdy se jim podaří
vzít si do ruky pravou zbraň nebo se nechat
správně namaskovat? Náplň patnácti stanovišť
doplnila střelecká atrakce společnosti Keltik
s krojovanou obsluhou, skákací hrad, rejdění
na maličkých motorkách, ukázka hasičské
techniky, ukázka výcviku pejsků nebo projížďka
na ponících. Věřím, že se nenudil nikdo, kdo
riskoval špatné počasí a dorazil do areálu tělovýchovné jednoty.
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Za perfektní přípravu je třeba poděkovat
asi čtyřem desítkám dobrovolných organizátorů všech spolků a organizací. Kdo nezaslouží
poděkování je tvůrce počasí, který k naší velké
lítosti dopustil pořádný liják ještě před závěrem
soutěží. Připravené párky snad chutnaly i tak,
i když byly opečeny místo nad táborákem na
pánvičce v kuchyni na Sokolce. Velké poděkování patří za sponzorské příspěvky místním
firmám Staroveské centrum vína pana Michala
Petroše a Caretta Spa pana Roberta Krále.
Mgr. Jaromír Chvostek

Na kole dětem - reportáž
Ve středu 7. června přivítala Stará Ves účastníky
8. ročníku veřejné charitativní cyklotour Na kole
dětem. Účelem jízdy je získat
finanční prostředky na podporu onkologicky nemocných dětí. Peloton cyklistů
přivedl krátce po 15. hodině
k našemu zámku Josef Zimovčák, duchovní otec celého
projektu, za doprovodu Dalibora Dvořáka a Jaromíra
Chvostka, kteří se k pelotonu
krátce připojili. Přesto, že
byl všední den, se u zámku
sešla celá řada Starovjáků,
aby přivítala účastníky jízdy.
Slavnostní přivítání doplnila svým zpěvem Štěpánka
Nyklová a Barča Černíková
s Tomášem Vaňkem tanečním vystoupením. Zatímco
domácí obdivovali hlavně
vysoké kolo Josefa Zimovčáka, který na něm jede celou
trasu letošního ročníku, naši
hosté byli uneseni především
sgrafitovou výzdobou zámku.
Za krátkou dobu pobytu
mnozí stačili zaznamenat
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i naše výročí. Prohlédli
si právě probíhající
výstavu 750 let Staré
Vsi a obdivovali nově
instalovanou pamětní
desku. Po k rát kém
o dp o čin ku p eloton
pokračoval do Hrabové,
kde zakončil 7. etapu.
Zaznamenala jsem, že
mnozí z přítomných
celou akci podpořili
finančním příspěvkem
do sběrné pokladničky
a nákupem dárkových
předmětů, označených
logem celé akce. Patří
jim za to poděkování.
Stejně tak i zástupcům
obce, kteří se přidali k celé řadě měst a obcí
a rozhodli se přispět na účet nadace částkou
5 000 Kč.

Marcela Tylečková,
kulturní komise
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Pozvání na výstavu k 750 letům obce
Kulturní komise zve
srdečně všechny spoluobčany na výstavu o historii
Staré Vsi. K 750. výročí
pr v ní písemné zpráv y
o Staré Vsi se nám podařilo shromáždit mnoho
zajímavých dokumentů
a tím se v ýstava sta la
zcela výjimečnou a neopakovatelnou. Výstava je
tematicky členěna a tak se
můžete vydat do historie
zámku, kostela, Košatky,
místních živnostníků, staroveských rodů, spolků
či školy. Zvláštní sekce je
věnována různým zajímavostem a vybraným
fotografiím. Tištěné materiály vhodně doplňují
historické předměty. Výstava je otevřena každou sobotu a neděli od 13 do 17 hodin, ve stejnou
dobu i ve svátek 5. a 6. července, o pouti po celý
den. Výstava potrvá do 30. července. Následovat bude výstava o činnosti klubu důchodců,
Starovjáčku a Diecézního střediska Stará Ves.
Nezapomeňte na brýle – je co číst a prohlížet! Těšíme se na vás. Vaše účast a zájem budou
oceněním naší práce. Děláme to pro vás.
Kulturní komise

Z vernisáže výstavy 750 let obce

Upomínkové předměty k jubilejnímu roku
Malou, ale trvalou připomínku na letošní
významný rok můžete mít i u vás doma. Připravili jsme pro vás sadu dárkových předmětů,
které mají jedno společné – „logo 750 let obce
Stará Ves nad Ondřejnicí *1267-2017*“. Ke koupi
jsou pivní půllitry za 120 Kč, v dárkovém balení
za 220 Kč, štamprle za 50 Kč, v dárkovém balení
3 ks za 195 Kč. Nabízíme i publikaci Střepy z historie za 60 Kč. Dále je možno vybírat z drobných
spotřebních předmětů: otvírák na pivo za 80 Kč,
bavlněná trička ve čtyřech barvách a různých

velikostech. Dětská trička za 80 Kč, větší velikosti za 100 Kč. Na všech větších akcích budeme
nabízet Staroveské oplatky – oříškové za 35 Kč,
čokoládové za 45 Kč. To vše si můžete odnést ve
skládací polyesterové tašce, která je ke koupi za
50 korun. Nabízené předměty, které mohou sloužit i jako originální a vhodný dárek, lze zakoupit
na výstavách v informačním centru v zámku
a na dalších kulturních a společenských akcích.
Kulturní komise
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Pozvánka na turistický zájezd do Hrubého Jeseníku
Na závěr prázdnin, v sobotu 26. srpna,
plánujeme zájezd do nejvyššího moravského
pohoří - Jeseníků. Nabízíme vám procházku
tímto pohořím, a to tak, jak ji při dopravě
vlastním autem nemůžete jen tak uskutečnit. Ke
svému autu se totiž většinou musíte vrátit. My
zatím nabízíme přechod pohořím, přičemž vás
náš autobus poté vyzvedne na druhé straně hor.
Takže pokud vás tato naše nabídka zláká,
budete si moci vybrat ze tří pěších tras, vedoucích z různých směrů do nitra tohoto pohoří.
Náš autobus totiž celé pohoří objede a postupně
zastaví na třech výchozích místech.

a odtud k horní vodní nádrži přečerpávací
elektrárny Dlouhé stráně (1353 m). Kousek
za ní značka končí a vy budete pokračovat asi
500 m po cyklotrase č. 6263 k rozcestí v sedle
Malá Jezerná. Tady uhnete vlevo a po neznačené pěšině lesem dojdete pod vrchol Velké
Jezerné (1248 m), kde přejdete na lesní cestu
klesající k Františkově myslivně. Kousek pod ní
dojdete k rozcestí tur. tras. Dále pak po zelené
trase vystoupáte na hlavní hřeben k rozcestí
Nad Malým kotlem. Dále pak budete pokračovat jako trasa A přes Vysokou holi (1464 m),
Ovčárnu, kolem vodopádů Bílé Opavy až do
Karlovy Studánky. (Délka trasy – 22 km).

Prvním výstupním místem (na jihu pohoří) bude sedlo Skřítek, odkud pak budete moci
Posledním výstupním místem (na severu)
vyrazit na trasu „A“ vedoucí po hlavním hřebude Videlské sedlo. Odtud začíná (trasa
beni. Na ten nejdříve
„C“) nejkratší výstup
vystoupáte přes rok hlavnímu hřebeni.
mantickou vyhlídku
Po žluté trase kolem
Ztracené kameny. Za
Česnekového potoka
nimi se v yhoupnepřes Malý děd (1364
te nad horní hranici
m) k chatě Švýcárně
lesa a pak už mírným
(možnost občerstholnatým hřebenem
vení). Od chaty pak
přes Pecný (1330 m n.
v yrazíte k nejv yšší
m.), úbočím Břidličné
hoře Pradědu. Z rozhory (1358 m) dojdete
cestí pod Pradědem
k přístřešku u Jelení
si opak budete moci
studánky. Dále pak Jižní část hřebene Hrubého Jeseníku
odskočit k v ysílači
vás značka povede od Vysoké Hole po Ztracené kameny
na samotný vrchol
kousek od vrcholku
(1491 m), anebo hned
Velkého Máje (1386 m), přes Vysokou holi (1464
pokračovat sestupem po silnici k chatě Barborce
m). Za ní před Petrovými kameny z hřebene
(možnost občerstvení). Od Barborky pak po
uhnete a sestoupíte na Ovčárnu. Tady se v remodré značce kolem vodopádů Bílé Opavy dojdete
stauraci můžete občerstvit a třeba i naobědvat.
do cíle v Karlově Studánce. (Délka trasy 15 km)
Občerstveni pak sestoupíte kolem romantických vodopádů Bílé Opavy do lázní Karlova
Cena zájezdu: dospělí 280 Kč, mládež do
Studánka, kde vyčkáme na odjezd našeho
18 let 200 Kč.
autobusu. (Délka trasy – 18 km).
Jízdenky můžete zakoupit u Pavla Folty,
Druhým výstupním místem (na západě)
Ke Kapli 481, Stará Ves n. O., nebo krátkodobě
bude vesnice Kouty nad Desnou. Z ní (trasa
rezervovat na tel: 733 296 175.
„B“) po červené značce začnete stoupat k rozhledně u Tetřeví chaty a dále pod vrchol MraZa KONDOR, skupinu Stará Ves n. O.
venečníku (1343 m) do sedla Mravenečníku
Pavel Folta – organizátor zájezdů
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Oznámení a pozvánky
Ing. Zdeněk Nytra
Senátor Parlamentu ČR

Vážený pan starosta
Ing. Dalibor Dvořák
Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Ing. Zdeněk Nytra
Senátor Parlamentu ČR

V Ostravě 31. 5. 2017

Vážený pane starosto,
Vážený pan starosta

chci vaším prostřednictvím blahopřát všem občanůmIng.
staroslavné
obce Stará Ves nad
Dalibor Dvořák
Ondřejnicí k významnému jubileu, které si připomínáte o letošních
obecních
Obec StaráStaroveských
Ves nad Ondřejnicí
slavnostech.
V Ostravě
31. 5.lety,
2017
Víska Bruneswerde, jmenovaná v závěti biskupa Bruna
před 750
se v průběhu
staletí změnila v moderní obec s rozvinutým kulturním a společenským životem.
Vážený
pane předků
starosto,připomíná krásný renesanční zámek i kostel sv. Jana Křtitele.
Historii a práci
vašich
Tradiční "jízda kolem obila" a národopisný soubor Ondřejnica jsou důkazem, že uchováváte
chci vaším
prostřednictvím
dědictví minulosti
a jste
na ně hrdí. blahopřát všem občanům staroslavné obce Stará Ves nad
Ondřejnicí k významnému jubileu, které si připomínáte o letošních Staroveských obecních
slavnostech.

Považuji za velkou čest, že mohu Starou Ves nad Ondřejnicí spolu s osadou Košatka,
které patříVíska
do senátního
obvodu
č. 70, zastupovat
v Senátu
České
Bruneswerde,
jmenovaná
v závěti biskupa
Bruna
předrepubliky.
750 lety, se v průběhu
staletí změnila v moderní obec s rozvinutým kulturním a společenským životem.
Historii a práci vašich předků připomíná krásný renesanční zámek i kostel sv. Jana Křtitele.
Nytra
v.r.
Tradiční "jízda kolem obila" a národopisný soubor OndřejnicaIng.
jsouZdeněk
důkazem,
že uchováváte
senátor
dědictví minulosti a jste na ně hrdí.
Považuji za velkou čest, že mohu Starou Ves nad Ondřejnicí spolu s osadou Košatka,
které patří do senátního obvodu č. 70, zastupovat v Senátu České republiky.

TANEČNÍ

• Začínáme
8.9.Nytra
2017
Ing. Zdeněk
v.r. v 18 ,00

Stará Ves nad Ondřejnicí
pro mládež, začátečníky i mírně pokročilé

Valdštejnské nám. 17/4
118 01 Praha 1
nytraz@senat.cz

senátor
ve Sportovní hale
TJ Stará Ves

• Naučíte se waltz,valčík, tango, polku, cha-chu, jive, salzu,
sambu, quik step a další tance

• Cena 1400,-/ osobu
Sokolská třída 1204/8
• Přihlášky: mail
702 00 Ostrava
Libuse.sykorova@seznam.cz
www.zdeneknytra.cz
senat.nytra@gmail.com
+420 602
100
• 775
Informace
731047601 +420 727 852 390
• Uzávěrka přihlášek 15.8.2017

Valdštejnské nám. 17/4
118 01 Praha 1
nytraz@senat.cz

Sokolská třída 1204/8
00 Ostrava
• Těší se na Vás taneční mistři702
Jaromír
Riedel a
www.zdeneknytra.cz
senat.nytra@gmail.com
Marcela Šarmanová
+420 602 775 100
+420 727 852 390

• pořadatel TJ Stará Ves
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INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

Renomovaná stavební společnost s provozovnou v Jistebníku

přijme do pracovního poměru:
ZEDNÍKY A DĚLNÍKY DO STAVEBNÍCH PROFESÍ
Požadujeme:
aktivní přístup k práci, znalosti základních stavebních postupů,
časová flexibilita (práce po celé ČR)
Nabízíme:
výdělky až 27 000 Kč/ měsíčně
nástup ihned,
dlouhodobě stabilní pracovní zázemí
Volejte na tel. čísla: 596 139 284, 596 139 270 nebo 602 774 776

Křest kalendáře LSPT Ondřejnica na rok 2018
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Na visitaci dorazil i biskup Bruno

Vyplácení selských synků

Jaroš Syrakovský shlíží na své bývalé panství

Zdatní cvičenci si získali publikum

Obecní slavnosti 2017

www.staraves.cz
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U horního mlýna

Mezi poli

A už se jede! Začíná Jizda kole obila

Příjezd do Košatky

Obecní slavnosti 2017
SStaroveský zpravodaj

30

Obecní slavnosti 2017
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Malá Ondřejnica

Kocert Petry Janů

Břišní tanečnice na scéně

Vystoupení dětí MŠ

Obecní slavnosti 2017
SStaroveský zpravodaj
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Jarní Toulání s Kondorem

Členové kulturní komise při příležitosti vernisáže výstavy Historie skupiny
a Toulání s Kondorem

www.staraves.cz
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Stavění májky a pálení čarodějnice

Rybářská soutěž pro děti

SStaroveský zpravodaj

Den matek

Kulturní a společenské dění ve Staré Vsi
a Košatce ve 3. čtvrtletí roku 2017
DATUM

AKCE

MÍSTO

POŘADATEL

1. 7.–30. 7.

Výstava 750 let Staré Vsi

Zámek výstavní síň

Kulturní komise

3. 7.–5. 7.

Pěší pouť na Velehrad

Farnost Stará Ves

4. 7.

Staroveský kotel – noční soutěž
v požárním útoku

Areál nad zámkem

SDH Stará Ves

8. 7.

5. kolo MSL

Areál TJ Košatka

SDH Košatka

Výstava – Spolky: Klub důchodců,
Starovjáček, Diecézní středisko
mládeže

Zámek výstavní síň

KD, Starovjáček, DSM

12. 8.

O Pohár obce Stará Ves
– pohárová soutěž

Areál hasičského
cvičiště nad halou TJ

SDH Stará Ves

24. 8.

Sousedské odpoledne

Zámek

LSPT Ondřejnica, KD

26. 8.

20 let diecézního střediska

Areál fary

Farnost St. Ves, DSM

26. 8.

Zájezd

Jeseníky

Kondor

Výstava – Ze života farnosti

Kostel sv. Jana Křtitele

Farnost St. Ves

Přátelské posezení u příležitosti
55. výročí založení ZO ČZS Stará Ves

Dům zahrádkářů

ZO ČZS

Výstava – 40 let LSPT Ondřejnica,
Střípky z FPFL

Zámek výstavní síň

LSPT Ondřejnica, FPFL

8. 9.

9. pivní orientační běh

Stará Ves, Košatka

Spolek Košatecký
Otoman

9. 9.

9. ročník hudebního festivalu

Areál TJ Košatka

Spolek Košatecký
Otoman

10. 9.

Poděkování za úrodu – dožínky

Kostel sv. Jana Křtitele
a okolí

Farnost Stará Ves

16. 9.

Vítání občánků

Zámek obřadní síň

SPOZ

Zájezd – Zahrada Čech

Litoměřice

ZO ČZS

23. 9.

Renesanční den

Zámek

KK, Keltik, Ondřejnica

30. 9.

Rybářská soutěž pro děti

Rybníky u Machůvky

Rybářský svaz

30. 9.

Koncert Pěvecké sdružení
moravských učitelů

Zámek nádvoří

Kulturní komise

4. 8.–3. 9.

1. 9.–30. 9.
2. 9.
8. 9.–1. 10.

16.–17. 9.

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