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Vážení občané,
v minulém měsíci jsme absolvovali Jízdu kole obila. Za krásného počasí projel naší obcí slavnostní průvod, jehož účastníci měli možnost zhlédnout z netradičních míst naši krásnou obec.
Po stavebním ruchu minulých let ani vidu. Naopak - naše obec se zase postupně zelená, veřejná
prostranství jsou upravená a zahrádky v mnoha případech zaslouží obdiv. Samozřejmě, že nejde
všechno hned, a tak nám zbývá opravit některé cesty, dokončit nedostatky po úpravě řeky a pokračovat v nastoupeném trendu v ozelenění obce.
Vedle toho začneme o prázdninách s úpravou křižovatky a stavbou přechodu na silnici I/58,
opravíme starou budovu školy, děti dostanou nové vybavení tříd a vznikne další třída mateřské
školky. Správa silnic opraví mostek na ulici Petřvaldská. Myslím, že do vydání dalšího zpravodaje
- na to, že jsou před námi prázdniny - je to práce dost. Doufám tedy, že za rok při zprávě na Jízdě
budeme mít samé příjemné zprávy.
A můj soukromý názor, jaká bude úroda? Nebude to nic moc – brambory částečně pomrzly,
obilí by potřebovalo víc závlahy a tráva na seno je řídká. Bude to zkrátka normální rok, a tak si
užijte chvíle dovolených, odpočinku a rodiny.
Ing. Dalibor Dvořák

Bývávaly časy
• „Prvním spolkem v obci byl spolek vojenských vysloužilců. Týž založen v roce 1872 s německým velením... Spolek má v držení nádherný prapor. Spolek tento, upomínající na rakouskou
éru, po převratu v roce 1919 zanikl.“
• „V roce 1872 postavena nová budova školní, jednopatrová, na zahradě u staré školy č. p. 12.
Tato byla 18,60 m dlouhá a 16,50 m široká. V přízemí byl byt správce školy a podučitele a v prvním patře 2 učírny s kabinetem. Stavbu provedl Valentín Tomášek z Bravantic za obnos 9.358
zlatých 13 krejcarů rakouského čísla. Na uhražení obnosu za školní budovu prodán pozemek
„Dražky“, jež občané společně užívali, veřejnou dražbou za obnos 4.775 zlatých a s povolením
zemského výboru i stará budova školní č. p. 12 za 1.580 zlatých rakouského čísla občanu Josefu
Šupíkovi z čísla domu 34. Stavba školy ukončena v r. 1873 a 21. září 1873 slavným způsobem
posvěcena.
• „Podobnou návštěvu (pozn. – jako 4. 12. 1941, kdy probíhaly celý den domovní prohlídky)
měla naše obec za půl roku potom, dne 4. června 1942, po atentátu na protektora Heydricha.
Tehdy německé vojenské jednotky přijely časně z rána před východem slunce. Vojáci procházeli všechny místnosti všech domů, i chlévy, sklepy, půdy a stodoly, a zjišťovali, zdali se někde
neukrývají pachatelé. Každý občan se musil kontrolujícím vojákům legitimovat.“
• „V březnu (roku 1952) rezignoval na funkci předsedy MNV s. Augustin Novobilský z příkazu
předsedy místní organizace KSČ pro „slabou stránku“, která se u něho projevuje. Funkci předsedy MNV zastupoval 1. náměstek soudruh František Vysocký. Rada MNV ve své schůzi ze
dne 17. 7. 1952 navrhuje změny ve složení MNV. Předsedou MNV zvolen František Vysocký,
občan pilný, pracovitý a poctivý, avšak pro funkci nevhodný, a stal se tak hříčkou místních
stranických karieristů.“
Mgr. Jaromír Chvostek
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Informace ze zámku
• RO rozhodla na návrh hodnotící komise o zadání zakázek projektu „ZŠ a MŠ Stará Ves – Modernizace zázemí pro vzdělávání“ firmám EUROprojekt build and technology s.r.o., Ostrava-Hrabůvka (stavební práce, cena 3.710.903,- Kč vč. DPH) a Moderní škola s.r.o., Olomouc –
Lazce (dodávka vybavení, cena 2.348.040,- Kč vč. DPH).
• RO schválila na doporučení hodnotící komise zadání zakázky „Úprava křižovatky silnice I/58 x
III/48615 Stará Ves n. O.“ ve prospěch firmy Jan Slabý, Brušperk, cena 2.637.098,- Kč bez DPH
(zahájení prací v průběhu července).
• RO schválila uzavření smlouvy na pojištění majetku obce s Českou pojišťovnou, a.s.
• RO schválila uzavření Smlouvy o dílo na údržbu zeleně v obci s p. Dagmar Rudolfovou, bytem
Stará Ves.
• RO schválila prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v zámku pro skupinu KELTIK, o. s.
• RO schválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem) pro potřeby stavby „Odkanalizování ulice Hynečkova“.
• RO schválila hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Stará Ves za rok 2011 (celkem 563.292,31 Kč)
a jeho rozdělení (fond odměn 56.329,24 Kč, fond rezervní 506.963,07 Kč).
• RO vzala na vědomí rezignaci Mgr. Kamila Hutěčky na post člena zastupitelstva obce ke dni
30. 4. 2012 a vydala Osvědčení o vzniku mandátu člena ZO pro náhradnici p. Šárku Ridlovou,
bytem Stará Ves n. O., Ve Vrbí 159.
• RO vzala na vědomí žádost ŘK farnosti Stará Ves na finanční příspěvek 250.000,- Kč na realizaci odstavných a parkovacích ploch před farou ve Staré Vsi a doporučila ZO (s ohledem na
nedořešení projektů ze SFŽP) poskytnout příspěvek ve výši 125.000,- Kč s uvolněním v průběhu měsíce září.
• RO vzala na vědomí jednání mezi firmou Povodí Odry s. p. a MO ČRS Stará Ves n. O., (výhrady
MO ČRS k finálnímu provedení díla - absence volně ložených kamenů a příčných prahů). RO
pověřila komisi životního prostředí projednáním sporu a kontrolou realizace náhradní výsadby zeleně dle projektu.
• RO schválila požadavky JSDH Stará Ves a Košatka na vybavení zásahovými prostředky
a ochrannými pomůckami kromě položky plovoucí čerpadlo.
• RO vzala na vědomí provedení dílčích oprav v bytovém domě Oderská 34, Košatka.
• RO schválila vydání potvrzení o automatickém prodloužení výkonu funkce ředitele ZŠ a MŠ
Stará Ves n. O. Mgr. Pavlu Plečkovi.
• ZO vzalo na vědomí zánik mandátu zastupitele a člena kontrolního výboru Mgr. Kamila Hutěčky a složení slibu nového člena ZO, p. Šárky Ridlové. P. Ridlová je zvolena za členku kontrolního výboru.
• ZO schválilo odkup pozemků pod místní komunikaci U Jezu (1243 m2, 10 vlastníků). Po rekonstrukci vodovodního řádu a odkoupení pozemku proběhne dodatečná kolaudace vodovodu a prodej SmVaku.
• ZO schválilo přijetí daru - pozemků pod chodníky na ulicích Petřvaldská a Proskovická ve
vlastnictví MS kraje.
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• ZO schválilo přijetí daru - pozemků pod místní komunikaci Nový Svět (vlastníky p. J. Hranický, manž. Nytrovi, manž. Vařákovi, p. Zajícová). Poté by měla proběhnout oprava této komunikace v hodnotě cca 500 tis. Kč.
• ZO schválilo přijetí daru - části komunikace Ve Vrbí, části mlýnského náhonu a pozemků k
řece (185 m2, 96 m2, 170 m2 a 308 m2) od JUDr. V. Novobílského, Frýdlant n. O.
• ZO schválilo Smlouvu o obchodním úvěru s TS, a.s., Frýdek-Místek k zajištění financování
akce „Ozelenění obce Stará Ves n. O.“ Obec dostala příslib SFŽP o přidělení financí, akce byla
ukončena, ale dodnes obec ze SFŽP nedostala Smlouvu o poskytnutí dotace.
• ZO rozhodlo o pojmenování nové komunikace u Panského dolu, z několika návrhů byl vybrán
název Nad Rybníkem.
• ZO schválilo návrh RO na rozdělení neinvestičních dotací organizacím dle schváleného rozpočtu pro r. 2012.
• ZO zamítlo žádost ing. J. Fulnečkové o umístění stavby zemědělské usedlosti na pozemcích
mimo zastavěné území obce.
• ZO vzalo na vědomí informace starosty obce o veřejném projednávání návrhu Územního plánu obce 18. června, začátku opravy mostku pod hřbitovem (od 20. června 2012 bude neprůjezdná ulice Petřvaldská), začátku oprav budovy ZŠ Stará Ves n. O. o prázdninách, pracích na
úpravě křižovatky I/58. Obci nebyla schválena žádost o dotaci na rozšíření
Mgr. Jaromír Chvostek

Střípky a postřehy z 9. ročníku
festivalu Poodří Františka Lýska
Sobota 26. května 2012 Stará Ves n. O. – zámek a zámecký park
Skvělé, nádherné, strhující. Dlouho do noci jsem nemohla usnout, stále se mi před očima míhaly scénky z celého dne prožitého na 13. ročníku Obecních slavností a 9. ročníku FPFL ve Staré
Vsi nad Ondřejnicí. Letos jako předešlý rok mezi hosty nemohli chybět zástupci partnerské
obce Raková ze Slovenska a další hosté.
Viděla jsem místní radní obce v dobových kostýmech a moc jim to slušelo. Ještě teď mi v uších
zní fanfáry staroveské dechovky Zámecká kapela z věže zámku. Úvod do již tradičního setkání
fojta s hraběcím párem, který zavítal na své venkovské sídlo a je uvítán svými poddanými. Vše
organizuje ceremoniář s žertovným písařem, vystupují duchovní Kamil s rechtorem Pavlem. Při
audienci nesmějí chybět zástupci všech místních složek od maminek s dětmi, břišních tanečnic, zahrádkářů, důchodců až po tanečníky z Ondřejnice. Divadelní výstupy herců - amatérů
s komediálním podtextem byl strhující, vycházel totiž i z aktuální politické situace. Zahrádkáři
dávají hraběti sklenici se slivovicí bez krabice? Cha, cha. Odměnou ihned spontánní smích.
Víme, pane Rathe.
Příjezd celé skupiny krásných, ušlechtilých koní všech barev, do bryčky nastupují účinkující
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v kostýmech i zástupci kraje pan Svatomír Recman, náměstek hejtmana Moravskoslezského
kraje, a Zdeněk Pšenica, předseda Folklorního sdružení České republiky z Prahy s paní Jarmilou Mrnuštíkovou, zodpovědnou za mezinárodní vztahy. Vydávají se na „jizdu kole obila“ směr
Horní konec i do obce Košatka. Na každém stanovišti, podobně jako před zámkem, jsou vypláceni rákoskou synci. Mimo jiné chlapec školou povinný za kouření a hrubé výrazy.
Vracejí se do zámeckého parku kolem 15. hodiny, to je již v plném proudu program na pódiu
amfiteátru. Milá pohádka Šípková Růženka v nastudování košateckých dětí, které se pohybují
na jevišti jako zkušení herci. Nastudovala léty již zkušená režisérka Iva Chmelíčková. S dalšími
zainteresovanými rodiči dětských herců i svého manžela se vše po představení mohlo na pódiu
rychle uklidit, neboť už netrpělivě čekají na své vystoupení děti mateřské školy, základní školy,
Starovjáčku, Malé Ondřejnice i skupinky aktivních žen s břišním tancem a úryvky cvičení zumby. Vše bylo odměněno bouřlivým potleskem diváků z plného zakrytého hlediště.
Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica s dospělými mladými, krásně urostlými a zdravím
překypujícími tanečníky. Pohled přímo božský. Lidové písně a tance v jejich provedení diváky
nabíjel pozitivní energií. Folklorní soubor Kyjov byl jen pokračováním strhujícího zážitku. Mladí lidé a folklorní prvky v jejich podání přinášejí nepřekonatelné chvilky. Nádherné kostýmy,
jedinečná podívaná a zvyky našich předků - toť silný zážitek.
Zkušení moderátoři z minulých let, sourozenci Francovi, byli nápadití, další čísla programu
vždy uváděli formou písně, i dvojhlasé.
Aby byli uspokojeni všichni nároční posluchači – diváci, mohli dál sledovat a prožívat vystoupení skupiny „Elvis Presley Revival Band“. Rovněž dobrá volba organizátorů. Hodinové vystoupení mladého muže z Lichnova u Frenštátu, okres Nový Jičín, nenechal nikoho na pochybách,
že sleduje vynikajícího rockera - imitátora, který v evropské soutěži obsadil druhé místo ve
velmi těžké konkurenci. Nadšenci - děti, mladí i starší – přijali výzvu zpěváka a zatančili si
v rytmu rokenrolu.
Ani tímto pořadem ještě program nekončil. Country kapela Paďouři a v 21 hodin Fakírská
show – SHŠ Keltik se líbila všem.
Na nádvoří zámku mezi arkádami od 20. hodiny pokračoval program folklorních souborů
Kotek z Ostravy a Folklorního souboru Kyjov, obojí začíná na stejnou souhlásku, jak příznačně
uváděla Yvona Voráčová, a bylo zárukou milého vystoupení obdivuhodných mladých i dříve
narozených ze skupiny Kotek.
Během celého dne se dalo na něco dívat. Jednak ukázky lidových řemesel spojené s prodejem
v zámeckém parku, vystoupení Cimbálové muziky Tragač a pro nejmenší skákací gumový hrad.
Ve večerních hodinách beseda u cimbálu na nádvoří zámku.
Na závěr zbývá říci o organizátorech jen superlativy. Mají za sebou obrovský díl přípravné
práce, samotnou činnost na mnoha místech během dne, ale vše jim vyšlo na výbornou. Přijměte
vyslovení obrovských díků a poděkování za mimořádné zážitky. Už teď si beztak lámete hlavu,
jak připravit příští 14. ročník Staroveských obecních slavností a jubilejní 10. ročníku FPFL. Ať
vám slouží pevné zdraví a ať máte chuť připravit podobnou show jako letos.
Jiřina Matějová, Jistebník
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Likvidace odpadních vod - otázky a odpovědi
(redakčně zkráceno)
Do kdy musíme být napojeni?
Toto je špatně postavená otázka. Ze zákona je od 1. 1. 2008 zakázáno používání septiků, resp.
vypouštění přepadu z nich do povrchových (řeka Ondřejnice) a podzemních vod. Žumpy mohou
sloužit ke shromažďování odpadních vod z objektu, musí však být nepropustné a bezodtokové
(technickou a stavebních stránku žumpy řeší stavební zákon). Odvoz obsahu žumpy a jeho likvidaci může provádět jen oprávněná osoba s likvidací na zákonem povoleném místě. To znamená,
že likvidace musí být prováděna na k tomu určené čistírně odpadních vod, nejbližší vhodná čistírna je Frýdek-Místek nebo Ostrava. V případě, že občan provozuje bezodtokovou žumpu, musí
doklady o likvidaci splaškových vod uschovávat pro možnou kontrolu ze strany oprávněných orgánů. Řešit problém napojení splaškových vod tedy musíme všichni bezprostředně. Doporučujeme, aby se na kanalizaci připojili urychleně všichni, u kterých je to technicky možné. Všichni
ostatní musí likvidaci odpadních vod řešit jiným způsobem dle zákona (žumpa, případně ČOV).
Shrnutí: Všichni, jimž bylo obcí technicky umožněno napojení na kanalizaci, jsou povinni se
na kanalizaci napojit co nejdříve. Obcí byl umožněn termín do 30. 6. 2012, po tomto termínu
budou občané dotazováni, proč napojení zatím neprovedli s tím, že je možná kontrola ze strany
státních orgánů s následnými možnými sankcemi. Vypouštět odpadní vodu do stávající, nyní již
dešťové kanalizace není možné. Navíc je dodržení termínu nutné z hlediska čerpání dotací!
Kdo mě zkontroluje, zda likviduji odpadní vody v souladu se zákonem?
Kontrola dodržování předpisů z oblasti likvidace odpadních vod u fyzických osob (občanů)
přísluší Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, vč. možnosti uložení nemalých sankcí. U podnikatelů a firem tuto kontrolu provádí Česká inspekce životního prostředí.
Co rozumíme pod pojmy „nová kanalizace“ a „stávající kanalizace“?
„Nová kanalizace“ je ta, kterou jsme budovali v roce 2010 a 2011 v rámci projektu Stará Ves
– odkanalizování obce. Tuto kanalizaci vlastní i provozuje obec. Smlouvy jsou uzavírány mezi
občanem a obcí (stočné bude vybírat obec). Místo napojení bylo se všemi konzultováno. U nově
vzniklých objektů stanoví místo napojení obec. „Stávající kanalizace“ je ta, která byla vybudována
v minulosti, je netěsná, technicky nevhodná a v současné době slouží pouze jako dešťová.
Co se rozumí splašky?
Splašky se rozumí veškeré odpadní vody, které odcházejí z domu. Tedy nejenom odpad z WC,
ale i kuchyně, koupelny, prádelny atd. V mnoha případech je proto při budování přípojky nutné
provést propojení jednotlivých odpadů v domě.
Mohou být do splaškové kanalizace zaústěny i dešťové vody?
V žádném případě. Splašky musí být jednoznačně odděleny od dešťové vody, která do této kanalizace nepatří. Existují velmi jednoduché systémy kontroly, jak neoprávněné napojení zkontrolovat (zkouška buď vodou, nebo v případně nemožnosti zkouška kouřem).
Musí mít každý samostatnou přípojku?
Přípojku musí mít každý samostatnou - není možné, že se např. dva sousedé domluví a vybu-
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dují přípojku společnou (pouze ve zcela výjimečných případech, povolení může udělit obec). Pro
ujasnění: Platné znění zákona tuto možnost v současné době nepřipouští, v současné době je však
zpracovávána novela, která tuto možnost zřejmě připustí.
Kdo mi vybuduje přípojku?
Každý sám a na vlastní náklady.
Kdy mám začít vyřizovat potřebné povolení pro stavbu přípojky?
Napojení na novou splaškovou kanalizaci je možné po obdržení souhlasu stavebního úřadu
Brušperk provést ihned. V případě dalších žádostí (nových nemovitostí) je nutno zpracovat PD
a vyřídit povolení v souladu se zákonem. Náležitosti viz příloha.
Co mám dělat, když mi to nevychází výškově (není potřebný spád)?
U stávající i nové kanalizace je možné i tlakové napojení. Jednoduše řečeno - jímka, čerpadlo
a potrubí vedoucí do hlavního řádu. Celé zařízení musí samozřejmě splňovat požadované předpisy. Vyřeší projektant.
Vyplatí se mi napojení do kanalizace cenově?
Jednoznačně. Průměrná spotřeba vody čtyřčlenné rodiny je cca 180 m3/rok. Z toho min. 140 m3
skončí v žumpě. Jak je uvedeno výše, aby žumpa splňovala současné předpisy, nesmí mít (mimo
jiné) žádný přepad. Z toho vyplývá, že celý obsah musíte vyvézt a ekologicky zlikvidovat. Při 10kubíkové cisterně je to 14 vyvezení ročně, která Vás přijdou cca na 28.000,- Kč ročně. Za stočné
byste v tomto případě zaplatili 4. 858,- Kč. Finanční rozdíl je jednoznačný (problémy a práci se
zajištěním likvidace nepočítáme).
Co se děje po napojení?
V případě, že je nemovitost napojena, uzavře s Vámi pověřená osoba, p. Novobilská, Smlouvu
o odvádění odpadních vody, jejíž přílohou jsou obchodní podmínky.
Upozornění
Pokud nebudou do pololetí letošního roku (2012) občané, kterým je to umožněno výstavbou
nové kanalizace, napojeni, budou písemně dotázáni, do kdy napojení učiní, případně jak hodlají
likvidovat odpadní vody. Pokud to bude v rozporu s předpisy nebo nám neodpoví, budeme nuceni
situaci řešit prostřednictvím Magistrátu města Ostravy, odborem ochrany životního prostředí.
Tam už se to bez sankcí asi neobejde.
Je naprosto nepřípustné vypouštět odpadní vody, přepady septiků atp. do dešťové kanalizace,
která ústí do řeky Ondřejnice! Dále musíme podotknout, že je zcela nemorální, aby část občanů
zákon dodržovala a platila stočné a část se jim „vysmívala“. Neberte to, prosím, na lehkou váhu.
V neposlední řadě je nutno zmínit, že k napojení obyvatel se obec zavázala v rámci plnění
dotačního titulu, kterým nám byly poskytnuty finanční prostředky na odkanalizování obce. Při
neplnění stanoveného počtu napojení obci zcela reálně hrozí odebrání významné části dotací,
a tudíž značné finanční problémy.
Ing. Tomáš Daněk
Pozn.: Celý článek včetně přílohy o postupu při realizaci nové kanalizační přípojky najdete na
webových stránkách obce: www.staraves.cz
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Vážení přátelé,
rád bych začal radostným učitelským rčením z našeho regionu: „Staroveská pouť a do prázdnin
už jen krok.“ Znám rčení ještě o fryčovické pouti, ale to už tak radostné není. Schválně, zkuste je
domyslet… Ale pojďme ke školním událostem. Povzbudivý je fakt, že všichni žáci IX. ročníku jsou
přijati na střední školy. Do mateřské školy jsme zapsali a přijali 39 dětí a naplnili tak kapacitu na
maximum, 90 dětí. V oblasti vzdělávání máme za sebou řadu vědomostních soutěží, několikeré
testování žáků V. a IX. ročníků - PISA, to bylo šetření České školní inspekce, NIQUES - celoplošné testování žáků V. a IX. ročníků z českého jazyka, matematiky a angličtiny. Hodiny a hodiny
příprav a samotného testování (za účasti ČŠI) správkyně IT Mgr. Kunzové a pochopitelně zhodnocení práce učitelů.
Ve sportech je to lehkoatletický „Pohár Povodí Ondřejnice“ s krásným 4. místem žáků I. stupně
a ještě lepším 2. místem žáků II. stupně. Miniházená Polanka - 2. místo obvodního kola. Florbal,
kopaná a další. Naše děti MŠ a žáci ZŠ skvěle reprezentovali svou školu na vystoupeních ke Dni
matek, na Obecních slavnostech. Kdo viděl, chválil. Také v mezinárodních vztazích a kontaktech
je rušno. Přivítali jsme žáky, učitele a zastupitele Gminy Lipowe z Polska, kteří byli příjemně překvapeni vřelým přijetím, vybavením, pěkným a čistým prostředím školy, stravou i připraveným
programem. A my jsme jim ještě v červnu návštěvu v Lipowe oplatili. Naši žáci s učiteli byli dva
dny v partnerské škole v Rakové na Slovensku a stejně tak byli v červnu rakovští učitelé a žáci u
nás. Společně jsme zpívali, soutěžili a navštívili významná místa našeho regionu. Pro nás „československy“ starší je někdy až dojemné vidět, jak se obě strany na sebe těší a jak podléhají nervozitě,
aby vše klaplo na sto procent.
Blížíme se do závěru školního roku a s tím spojeným spravedlivým zhodnocením a oceněním
práce všech, dětí, žáků i nás - dospělých. O prázdninách nás čeká spousta práce, stavebních úprav,
oprav, vybavení …. Držte nám palce, ať se vše v dobrém podaří.
Děkuji svému týmu za kvalitní a obětavou práci, za podporu a pomoc.
Krásné, milostivé léto Vám všem, spolupracovníkům, spoluobčanům, nebo jen prostě přátelům
a sympatizantům přeje
Mgr. Pavel Plečka, ředitel školy.

Za krásami Slovenska

Pod tímto názvem se skrývá první z akcí, spadajících do česko-slovenského (nebo chcete-li
starovesko-rakovského) projektu Rozumíme si… Tento projekt je spolufinancován z prostředků
Evropské unie – Fondu mikroprojektů a navazuje na předešlý projekt, ukončený v loňském roce.
Seznamte se s ohlasy přímých účastníků – žáků staroveské školy:
Jako tomu bývá každý rok, tak i tentokrát jsme podnikli takovou „malou akcičku“ s Rakovou,
a jelikož je období výletů v plném proudu, jejich pozvání jsme (respektive osmá třída) přijali.
Pár osmáků nám však vypadlo, a tak se do výletu sponzorovaného Evropskou unií zapojilo pár
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šikovných deváťaček. „Že, Debbie?“ „Jistě, HeePee“. Výlet s osmáky byl šílený. Jedni omdlívali ze
smradu na farmě a jiní zase plakali po porážce s panem učitelem Chvostkem… Mezi velmi aktivní se zařadil náš velice atraktivní pan řidič, přezdívaný Sněhurák díky své bledé kůži, který nás
ohromil při hře fotbalu. Spolu s panem učitelem Chvostkem tvořili neporazitelný poražený tým.
Ve večerních hodinách jsme si zatančili na kameni a o desáté jsme zhlédli překrásný slovenský orloj. Nastala „klidná“ noc, která prý nebyla tak klidná. My deváťáci jsme naštěstí moc hodní, a tak
jsme po pár minutách zalehli a znovu se dostáváme k tomu, že jsme nejlepší třída na škole. „Že,
Debbie?“ „Jistě, HeePee“. Ten večer jsme však ještě nevěděli, že jsme si doma zapomněli lyže… Náš
výlet lanovkou, který probíhal druhý den, byl velice mokrý… Zbytky sněhu a petrklíčů zdobily
náš mokrý výlet. Výhled z lanovky byl naprosto bombastický… Přes bílou mlhu jsme viděli skvělou bílou mlhu… A aby nám nebylo sucho, byli jsme doprovázeni neustálým kropením konví…
Bohové asi zalévali. Naše poslední zastávka před rozloučením s našimi milovanými Slováky byla
v čadském Tescu, ve kterém jsme byli udiveni šperky za jedno euro (25 Kč). Ty jsme samozřejmě
museli mít. Při naší smůle jsme bohužel slovenskou playmate Zuzku Plačkovou nepotkali (známe
z hotelu Paradise). Po vydatné večeři ala kuře z EKO farmy jsme se museli rozloučit. Rozloučení
bylo velmi smutné, ale naštěstí nebudeme muset smutnit dlouho, protože zanedlouho k nám přijede Raková na svůj školní výlet, takže se zase všichni šťastně shledáme. Tak to vidíme my a už se
těšíme na další akci. A co ohlasy našich osmáků? Vybrali jsme jen ty „pravdivé“:
- Byla tam zásuvka na TV, ale TV tam nebyla.
- Moc „velká“ škola.
- Pomalé číšnice.
- (Citujeme) Dycky jak sme někam přišli čekali sme tam hodinu než se šlo dál.
- (Citujeme) Stejně jako minulý rok jsme letos jeli na Slovensko. Jeli jsme autobusem, což bylo
nejzábavnější na celém výletu. Jak jsme přijeli, slováci nás přivítali svými něžnými ručkami
=) Byly tam luxusní chatky.
Debbie a HeePee alias Denisa Korpasová a Tereza Daňová
A konečně nějaký „slušný“ názor od Lucky a Áji:
V pondělí jsme se společně vydali na školní výlet do Rakové. Po příjezdu jsme si dali malou
svačinku a poslechli jsme si prezentaci na téma „návrat orla skalního do ČR“. Prezentace nás ale
moc nebavila, tak jsme se po prezentaci a návštěvě tříd přesunuli na farmu v Rakové. Ta už nás bavila více. Moc nám to tam nevonělo, ale za pohlazení a prohlídku zvířat jsme byli rádi. Také jsme
se mohli projet na koni a pohladit si roztomilá štěňátka, která se nám líbila nejvíce. Po prohlídce
jsme šli na oběd a poté jsme se vydali do Areálu zdravia, kde jsme hráli hry a opékali špekáčky. Na
závěr jsme se přemístili do Staré Bystrice, kde jsme se všichni mohli těšit na perfektní ubytování.
Nejprve jsme povečeřeli a po ubytování jsme hráli fotbal. V deset večer jsme se mohli pokochat
krásným orlojem, který odbíjel ten den naposledy. Druhý den ráno jsme měli snídani, pak jsme
se vydali na výlet na Chleb. Všem se nejvíce líbila lanovka, ze které byl krásný výhled. Ale počasí
nám moc nepřálo, a tak jsme z toho skoro nic neměli. Po příjezdu do Rakové jsme měli krátké
shrnutí výletu a večeři. Poté jsme se konečně vydali domů.
Lucie Luterová, Adriana Harabišová
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Poděkování
Ráda bych tímto prostřednictvím poděkovala a vyjádřila hluboký obdiv a dík všem
p. učitelkám Ivě Trybulovské, Radce Navrátilové, Janě Pavliňákové a Zdeně Vrtné, které vymyslely a společnými silami připravily pro děti nezapomenutelných pět dní ve školce přírody na Horní Bečvě v útulném rekreačním středisku, jako stvořeném pro malé indiány.
Měla jsem tu možnost strávit pobyt v přírodě s nimi a můžu jen říct, že jsem byla já i děti naprosto
nadšená. Vážím si jich za to, že měly vše dopředu naprosto připravené a naplánované tak, aby se děti
těšily na každou společnou chvilku, byly napjaté, co nového je čeká, mohly se podílet na přípravě
výprav, společně promýšlet plány cesty, radovat se a opravdu nezažít chvilku nudy, což určitě vyžadovalo mnoho chvil ve volném čase, aby bylo vše připraveno a promyšleno, a to vše jen a jen pro
naše děti. A jestli někdo z Vás, truchlících maminek a tatínků, čekal slzavé údolí od Vašich malých
indiánů, musím Vás „zklamat“, slzavé údolí se nekonalo, jen občas nějaký pramínek pří usínání,
avšak většina dětí byla tak unavena a nadšena po celodenních výpravách, že si ještě před usínáním
děti šuškaly, jak přemůžou Šošony, nebo jak získají poklad, a tak většinou nezbylo na stesk místečko.
Maminky a tatínkové, kteří jste měli obavy a své děti do školky přírody nedali, příští rok určitě neváhejte. Mohu potvrdit, že ve chvíli, kdy se autobus rozjel, už s dětmi nejely paní učitelky, ale maminky, chůvy, kamarádky, babičky i náčelnice v jedné osobě, které jako mávnutím
proutku umí zabavit, zasmát se, pomazlit se, vykoupat i uložit 28 malých indiánů najednou
a při tom přes polední odpočinek a v pozdních večerech připravit všechny potřebné věci pro
další indiánskou výpravu. Kde jinde děti uvidí a zažijí únos naší náčelnice Ivčučuny, zvládnou stezku odvahy, najdou poklad, který jim ukradl padouch Joe, kde najdou v lese pravěkého Indiána Jo-ja a společně překonají všechny nástrahy a získají odvahu? Neuvěřitelná byla
pro mě návštěva bazénu, kdy paní učitelky s přehledem dohlížely a dováděly v bazéně s našimi „malochy“. Překrásná byla výprava ke Stříbrnému jezeru a indiánské večery u společně vyrobeného totemu s tancem, kytarou, soutěžemi a udělováním indiánských pírek.
A to jen nepatrný výčet toho, co děti zažily. Ještě musím hlavně napsat, že děti to zvládly naprosto úžasně,
byly super a moc se ve všech úkolech snažily. Také si za to domů odvezly diplom, malované indiánské hlavy se získanými pírky, batikovaná trička, indiánské píšťalky a především spoustu překrásných zážitků.
Chtěla bych za všechny rodiče poděkovat za úžasnou péči a starost, která byla naším dětem poskytnuta po celou dobu pobytu. Děkujeme.
S pozdravem H. Táboříková

Pouť sv. Jana Křtitele ve Staré Vsi n. O.
Boží přátelé,
společně jsme oslavili Jízdu kole obila. Krása z koně, pohled do Boží přírody, duši člověka vždy
povznese. Mám velikou radost za požehnanou spolupráci s obcí, školou a všemi spolky v naší
vesnici. Je dobře, že dědictví a krása kultury v naší obci neleží ladem. Obdiv vzbuzují u nově příchozích občanů, kteří žasnou, jak to ve Staré Vsi n/O a Košatce žije. Jak říká sv. Pavel: Zkoumej
a udržuj plamen Božího Ducha, aby ve tvém srdci nevyhasl. Vím, že organizace a přípravy nesou s
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sebou nemálo času. Často těmto lidem není ani poděkováno. Přesto je radostí, když se akce zdaří
a srdce každého z nás se naplní radostí. Díky vám všem, kteří budujete mosty mezi srdci všech lidí.
Letošní pouť oslavíme v neděli 24. 6. 2012. Poutní mši svatou bude slavit Mons. Martin David –
generální sekretář ostravsko-opavské diecéze. Mše svaté jsou v 8 hod. a 10.30 hod. Při druhé mši
svaté bude zpívat místní chrámový sbor. Odpoledne zveme na prohlídku kostela, varhan, krypty či
věže. Bude také otevřena farní budova s možností prohlédnutí celého farního areálu v čase 14.30
až 16 hod.
Na konci prázdnin pořádáme setkání přátel (1. září odpoledne v na faře). Třetí neděli v záři (23.
9.) bude pouť traktorů po vesnici, v 10.30 děkovná mše za úrodu a možnost prohlídky zemědělské
techniky po mši svaté. Všechny příznivce a obdivovatele zemědělství zveme.
Přeji klidný odpočinek, ticho, ve kterém sílí duše člověka, a spoustu zážitků z dovolených. K tomu
žehná a na setkání se těší o. Kamil – místní farář

Zájezd MO KDU-ČSL – Svatý Hostýn, Kroměříž
Letošní a také už tradiční zájezd pořádaný MO KDU-ČSL se uskutečnil 19. května 2012. Přípravy, organizaci a všechny starosti kolem zvládl pan František Sniehotta, který také působil jako
průvodce celé pouti na Svatý Hostýn a do Kroměříže.
V sobotu v 6.00 hod. ráno byl odjezd. Zkušený pan řidič posbíral své svěřence po zastávkách
ve směru Košatka až po Brušperk. Cesta ubíhala motlitbou svatého růžence a písněmi k svátku
Panny Marie. Doprovázel nás kaplan staroveské farnosti a diecézního střediska otec Michal. Svým
požehnáním a motlitbou povzbudil poutníky a popřál pěkný prožitek.
Svatý Hostýn nás vítal nádhernou jarní přírodou a slunečným dnem. Měli jsme možnost zhlédnout tři křížové cesty zpracované v uměleckém duchu. Křížová cesta světla je výjimečná tím, že
kamenné podstavce dopravené z celé vlasti i Slovenska tvoří malou archeologickou sbírku. Svatý
Hostýn je znám svou pověstí, pramenem vody a hlavně ochranou Panny Marie, ke které se modlí
a uchylují spousty nemocných, ale i zdravých, se svými lidskými problémy.
Svatou mši sloužil náš kaplan otec Michal a dával přítomným lidem novokněžské požehnání.
Obohaceni duchovními zážitky a zvláštností místa jsme se odebrali do místních restaurací na
oběd. Pak následoval odjezd do Kroměříže, kde nás čekala prohlídka arcibiskupských vinných
sklepů. Odborná přednáška o vinařství, zpracování hroznů, výrobě mešních vín, uskladnění, čištění a síření sudů mnohé obohatily a byly pro všechny moc zajímavé.
Sklepy se nacházejí pod kroměřížským zámkem. Raritou byly dva vinné sudy. Jeden převyšoval
ostatní stářím, pocházel z dob Napoleona. Druhý svou velikostí - uzrává v něm 19.750 litrů vína.
Vrcholem byla ochutnávka čtyř druhů vín a zároveň možnost nákupu. Volný pohyb městem mnozí využili k návštěvě kroměřížského zámku. Možnost procházky po zámecké zahradě, prohlídka
mincovny, obrazárny s vzácným originálem Tiziana - Apolo a Marsyas, ale i dalších evropských
malířů. Některé lákala vyhlídka ze zámecké věže a nezklamala. Poskytla nevšední zážitek. Nádherné panoráma města s gotickou katedrálou a měděnou kopulí kostela Sv. Michaela. V prostorách
věže probíhala výstava kovářsky zpracovaných křížů.
Plní emocí a zážitků jsme si vyměňovali dojmy z pouti a tak nám uběhla cesta domů. Děkujeme
Bohu Otci za opravdu zdařilý a nevšední den a všem, kteří se podíleli na přípravě zájezdu.
Za poutníky Hana Kumalová
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Hasičům bude pomáhat sv. Florián
Staroveští hasiči, stejně jako hasiči v celém okolí, nemají na starosti jen problematiku pomoci
obyvatelstvu při mimořádných událostech. Už mnohokrát se ukázalo, že jsou dobrými organizátory nejen sportovních, ale i kulturních a společenských akcí. O této skutečnosti se mohli nejenom
místní občané přesvědčit při letošním tradičním stavění máje. I když tradiční, tak letos proběhlo
poněkud neobvykle. Co zapříčinilo tuto neobvyklost? Duchovní správce zdejší farnosti – o. Kamil - přišel s myšlenkou umístit do kapličky Na Drahách sošku sv. Floriána - patrona hasičů. Sám
sošku opatřil a vzal si na starost náležitosti z církevního pohledu. S jeho pomocí hasiči kapličku
a její okolí upravili. Umístění sošky do kapličky bylo právě součástí stavění máje. Po samotném
postavení májky se ke kapličce vydal od hasičárny malý průvod. Jeho čelo tvořili čtyři členové
sboru, kteří nesli hasičský prapor a sošku sv. Floriána. Průvod doprovázel o. Kamil a další členové
sboru spolu s místními občany. Před kapličkou proběhla krátká pobožnost, v jejímž závěru byla
soška umístěna do kapličky. Díky nápadu o. Kamila vzniklo v naší obci další důstojné místo, o které se hasiči budou i nadále starat. Po tomto slavnostním aktu pokračovala za téměř letního počasí
obvyklá zábava až do pozdních nočních hodin.
Václav Tyleček, starosta SDH

150. výročí Moravské národní slavnosti
V srpnu letošního roku vzpomeneme na Moravskou národní slavnost na Radhošti. Dne 13.
srpna 1862 se uskutečnil veliký tábor moravského, slezského, valašského a vlastně českého lidu
na této bájné hoře. Byla to oslava nabývaného národního uvědomění a předznamenala milénium
příchodu Konstantina a Metoděje v čele byzantské misie na Moravu v r. 863.
Je to nádherné výročí, které si připomeneme na Radhošti, u kapličky, u sousoší věrozvěstů.
Připomeneme si tam všechno úsilí, které naši předkové svým
rodinám, životu, národu, kraji a republice tolik dávali a tolik
se obětovali.
Tehdejší slavnost se konala 13. srpna. Nejlépe je popsána
neznámým autorem-vlastencem v Opavském besedníku (č.
17 ze dne 19. srpna 1862). Opavský besedník byl prvními (!)
česky psanými novinami v našich krajinách.
Národní slavnost a její konání bylo ohroženo, vlastně byla
odvolána pro nepříznivé počasí. Ale uskutečnila se manifestačními výstupy z Frenštátu a Rožnova. Do obou měst přijížděly již v sobotu stovky hostů. Např.
do Studénky vlakem a přes Příbor na vozech i pěšky. V neděli brzy ráno si pak davy vlastenců
z daleka i z blízka doslova vynutily výstup. Vyžádalo si to veliké a „operativní“ řešení, protože
slavnost už byla přeložena na 3. září.
Z Frenštátu postupovali poutníci přes „Pustevni na horu vysokou 4.000 střevíců“, aby se tam
setkali s průvodem z Rožnova. Autor v OB popisuje barvitě a jistě upřímně krásu hor i výhledy, nadšení účastníků, těžkosti výstupu „pod trikolórami a svými korouhvemi“, euforii při setkání
i při projevech pánů Rudolfa Kallusa, Čeňka Janíka, prof. Tonnera a dalších. Přítomní „provolávali
Slávu císaři Františku Josefovi I., který nám nejvyšším diplomem ráčil dáti svobodu shromážditi se
a slaviti slavnost národní“. Sešlo se asi 20.000 účastníků a celá slavnost, sloužené mše ve Frenštátu
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i Rožnovu, pouť, setkávání, projevy a deklamace i sestupy zanechaly v mysli a paměti přítomných
trvalé dojmy.
K této době zaznamenal později starobělský písmák, že „s blahobytem přicházelo i národní uvědomění a vzdělání. Nejsilnějším popudem... byl první tábor lidu, pořádaný 13. srpna 1862 na památném Radhošti a první pouť na Velehradě roku následujícího. Obou těchto slavností se starobělští
zúčastnili“. K této národní pouti byli předkové ze Staré Bělé a z celé farnosti vedeni místním
farářem páterem Antonínem Hubáčkem (nar. v Odrách r. 1809, ve Staré Bělé působil 1842-1865)
a učitelem Ignácem Josefem Červenkou (1842-1888), mj. byl taky později vyznamenán Zlatým
křížem s korunkou. Dá se předpokládat, že účastníky byli i tehdejší občané Staré Vsi.
Moravskou národní slavnost si letos připomeneme setkáním na Radhošti v sobotu 11. srpna.
Je svoláváno Maticí radhošťskou. Jejím předsedou je vážený pan Drahomír Strnadel, dlouholetý
starosta Trojanovic. Vedle samotného setkání biskup ostravsko-opavské diecéze otec František
Václav Lobkovic sloužit v 11.00 hodin mši svatou.
Na toto setkání si dovoluji pozvat všechny, kteří mají rádi naše Beskydy, kteří ctí své předky
a kteří ctí naše demokratické a křesťanské tradice. Ve Staré Bělé existuje jasný důkaz, že se občané
této poutě před 150 roky zúčastnili. A domnívám se, že mezi nimi byli i poutníci ze Staré Vsi n.
O. Staroveští patří v současné době mezi nejvýraznější a nejváženější ctitele našich tradic a na
Radhošti by rozhodně 11. srpna neměli chybět. My, jejich následovníci, máme morální povinnost „pod svými korouhvemi a za svými předáky“ na tuto horu znovu vystoupat a tam se nad tím
vším zamyslet.
Srdečně zve Karel Sýkora, Proskovice

Sport
Národní házená
Letošní ročník házené vrcholí. Muži ukončili sezonu ve čtvrtfinále, ženy znovu vyhrály přebor
oblasti. Všechna mládežnická družstva se probojovala do závěrečných bojů. Starší žačky a mladší
žačky bojují o titul mistra ČR, mladší žáci, starší žáci, dorostenky a dorostenci o pohár ČR. Už tento výčet ukazuje výbornou úroveň házené u nás ve vsi. Letos to opravdu vypadá
na takové malé žně. Před léty se zaselo
a po létech tvrdé práce se sklízí.
V okamžiku, kdy vyjde tento článek,
už bude dobojováno a všecky medaile rozdány. Dnes mají za sebou turnaje
starší žačky a starší žáci. A vedli si skvěle.
2. místo starších žaček na mistrovství ĆR
v Tymákově patří mezi největší úspěchy
naší házené (o tom více v článku M. Kolkové).
Druhé družstvo, které má už dobojováno, je družstvo starších žáků. Protože
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Pěvecký sbor ZŠ Stará Ves

Ženský pěvecký sbor CANTICORUM z Havířova

Pěvecký sbor PERMONÍK z Karviné
„Jizda kole obila“ – zahájení před zámkem

Výplata selských synků

„Jizda kole obila“ – zahájení před zámkem
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Elvis Presley ve Staré Vsi
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Děti z mateřské školy

Uvítání chlebem a solí

Divadlo košateckých dětí

Děti ze základní školy

„Jizda“ v Košatce

Cvičení s PET lahvemi – žáci 9. třídy

Tautanga – děti ze ZŠ
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Zumba v podání košateckých Sokolů

Folklorní soubor Kyjov

Malá Ondřejnica

Malá Ondřejnica

LSPT Ondřejnica
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skončili v oblastní soutěži za SK Studénkou, mohli bojovat „pouze“ na poháru v Nýřanech. Ale
lépe snad dopadnout ani nemohli.
Pod vedením trenérů Oldřicha Sýkory, Petra Straňánka a Jiřího Chmelíčka hráli ti nejlepší:
Marek Holaň, Pavel Šula, Jan Straňánek, Jakub Novotný, Jan Pelíšek, Richard Zettl, Lukáš Kristin,
Roman Šiler, Václav Polášek, Adam Chmelíček, Dominik Juráš a Zdeněk Vaněk. V turnaji porazili
všechny soupeře a se skóre 122:64 turnaj jasně vyhráli. Závěrečné hodnocení, to byl házenkářský
sen. Za nejlepšího brankář turnaje byl ostatními trenéry vybrán Marek Holaň, nejlepším obráncem se stal Jan Straňánek, nejvíce branek na turnaji (59) nastřílel Vašek Polášek a ten obsadil
i druhé místo mezi útočníky. Výsledky mluví za vše. Naši hráči si odvezli skoro všecky pocty, které
bylo možno získat.
Vše jsme sledovali s rodiči kluků jenom jako fandové. Fandové, kteří kluky sledují na hřišti už
pěkných pár let. Vidí to velké úsilí, které museli vyvinout všichni hráči, trenéři, tým lidí kolem, než
vyrostlo to, co se před léty zaselo. A jsme šťastni, že jsme na žních mohli být. Vidět kluky s poháry
nad hlavou a zažít to mohutné burácení tribuny: „Stará Ves, Stará Ves!“
Ing. Libuše Sýkorová

Mistrovství starších žaček
Skončila sezona a po součtu podzimní a jarní části soutěže skončily starší žačky na nádherném
prvním místě s postupem na Mistrovství České republiky do Tymákova.
Ve čtvrtek 7. června se vydaly vlakem spolu s velkou podporou fanoušků, která nesměla chybět.
Hned na úvod turnaje je čekal domácí tým Tymákova. Zápas, který byl často označovaný jako
finále a boj o zlaté medaile. Zpočátku naše
holky držely krok, ale Tymákov dokázal
utéct a porazil holky 18:10. Po poledním
odpočinku náš tým čekal zástupce z jižní
Moravy - Vracov. Hráčky věděly, že mají
na to je porazit a můžou hrát v klidu,
a dokázaly, že se nebylo čeho bát - vyhrály 20:8. Druhý den naše holky hrály jako
vyměněné a v dopoledním zápase, který
byl bojem o stříbrné medaile, holky v 5.
minutě vedly nad Krčínem 8:0 a zápas dohrály v klidu s výsledkem 22:15. Odpoledne jen potvrdily svoji formu a porazily Březno 18:7. V neděli zbýval jen úkol jediný. Porazit Litvínov. Holky věděly, že nemůžou nic podcenit, a hrály zodpovědně. Zvítězily 14:10 a na závěrečném
vyhlášení si došly pro krásné stříbrné medaile a odjížděly s titulem vicemistra České republiky.
Domů jsme si neodvezli jen medaile, ale i individuální ocenění, kterých jsme získali nejvíce.
Jako nejlepší brankářka byla vyhlášena Alena Galásková. V obraně obsadily holky dvě místa, a to
3. místo Petra Millová a 2. místo Markéta Kolková. V útoku byla vyhlášena Veronika Vitekrová
jako 2. nejlepší útočnice a nastřílela nejvíce branek.
Velké díky patří trenérům Romanu Galáskovi, panu Lafovi (V. Millovi) a Renči Hýlové. A nesmíme zapomenout poděkovat fanouškům, kteří byli úžasní a dotlačili nás na krásné druhé místo.
Markéta Kolková
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Zpráva o sezóně oddílu florbalu TJ Vosy Stará Ves n. O.
aneb Doba bronzová pokračuje
Potřetí v řadě se staroveský florbalový tým mužů umístil na 3. příčce Moravskoslezské ligy.
Těžko hodnotit, zda se jedná o úspěch či nikoliv. Po předešlých bronzových zkušenostech totiž
staroveské Vosy měly tento rok jediný cíl, a to celkové vítězství a s ním i postup do severomoravské divize 3. florbalové ligy. A ještě v polovině soutěže vše nasvědčovalo tomu, že kýžený postup
staroveští muži skutečně vybojují. V podzimní části totiž předvedli úžasnou sérii 7 vítězství v
řadě a ještě ke konci ledna se mohli pochlubit parádní bilancí 9 vítězství z 10 odehraných utkání
a pohodlným náskokem v čele ligové tabulky. Pak ovšem začala staroveské muže kosit zranění.
Dlouhodobější potíže neumožnily zapojit se do ligových bojů Novobílskému, Vasiliadisovi a Šebestovi. Krátkodobější zdravotní komplikace pak potkaly i další hráče Staré Vsi – Kollára, Bernáta,
Poláška, Navrátila, Jančáka. Největší ranou pro už tak dost zdecimovaný tým však bylo vážnější
zranění a s ním i předčasný konec sezóny pro staroveského kapitána a v té době nejlepšího ligového střelce a lídra kanadského bodování – Jiřího Ševčíka. Takto oslabený tým se jarní částí doslova
protrápil a v posledním dvojzápase horko těžko zachraňoval alespoň umístění „na bedně“. To se
podařilo a výsledné 3. místo je proto možno v tomto světle považovat za úspěch a maximum, na
které mohli staroveští muži dosáhnout. Celkové vítězství nakonec až v posledním utkání fantasticky vybojovala 1. letka Poruba, která odsunula s minimálním rozdílem o skóre na konečnou
2. příčku největší překvapení uplynulé sezóny – Český Těšín. Nezbývá tedy, než věřit, že v příští
sezóně se podobný lazaret v řadách staroveského týmu konat nebude a naopak se nám podaří tým
mužů rozšířit o několik nadějných posil.
Mgr. Kamil Hutěčka

Z obecní matriky
Naši noví občánci …
Matyas Štěpán
Kryštof Tajdus

- matka Soňa Štěpánová
- rodiče Pavel Tajdus a Lenka Macháčková

K narození děťátka blahopřejeme.

Své významné životní jubileum oslavili a ještě oslaví naši občané:
Milan Menšík
Božena Blahetová
Anna Máchová
Drahomír Nováček
Anežka Galásková
Zdeňka Bystroňová
Ludmila Chvostková
Václav Dvorský

- 85 let
- 80 let
- 92 let (naše nejstarší občanka)
- 90 let
- 85 let
- 85 let
- 80 let
- 80 let

Našim jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a rodinné pohody.
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Opustili nás spoluobčané
Karel Snášel
Alois Matěj

- roč. 1940
- roč. 1934

Blahopřání:
Dne 31. května 2012 oslavil významné životní jubileum – 90 let – náš spoluobčan,
košatecký rodák a pamětník, pan Drahomír Nováček z Košatky.
Přejeme mu do dalších let pevné zdraví a stálou životní pohodu!

Pozvánky
Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Vsi nad Ondřejnicí zve
všechny příznivce hasičského sportu na tradiční letní hasičské soutěže
v požárním útoku družstev mužů a žen.
Ve středu 4. července 2012 se uskuteční již 15. ročník populární noční soutěže

Staroveský kotel
v areálu hřiště nad zámkem. Začátek soutěže je plánován na 22:00 hodin,
ovšem tradiční pohoštění a posezení bude pro širokou veřejnost
připraveno již od 20:00 hodin.

Hned měsíc na to, v sobotu 11. srpna 2012 od 11:00 hodin,
se v areálu hasičského cvičiště nad sportovní halou TJ Stará Ves bude konat

52. ročník denní pohárové soutěže O pohár obce Stará Ves n/O.
I letos je soutěž zařazena do prestižního seriálu Moravskoslezské ligy
v požárním útoku jako její 11. kolo. Také na této soutěži bude pro soutěžící
i diváky připraveno bohaté občerstvení.
Přijďte podpořit staroveská soutěžní družstva a vytvořit tu správnou
sportovní atmosféru. Veškeré informace o hasičském dění ve Staré Vsi
naleznete na internetových stránkách www.sdhstaraves.com.
Na Vaši účast se těší staroveští hasiči.
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Organizace KONDOR
skupina Stará Ves
nabízí volná místa na

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
který se koná ve Vítkově – Podhradí, v údolí řeky Moravice
II. turnus 14. 7. - 29. 7. 2012 16 dnů děti 7-15 let 3.630,- Kč
Bližší informace a závazné přihlášky obdržíte:
Marek Pelíšek, mail: pelisek.marek@seznam.cz tel. 728 662 889
Petr Mácha, mail: masinn@atlas.cz tel. 743 419 041
www.kondorsv.com

Vydává Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v nákladu 850 kusů. Uzávěrka dalšího čísla je 23. září 2012. Registrováno u MK ČR E 12347.
Tisk: H-computers, Ostravská 83/39, Hlučín 748 01, tel: 777 139 848, e-mail: hcomp@seznam.cz.
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Ztratil se
jorkšírský teriér
Fenka se ztratila 6. června 2012
ve Staré Vsi n.O. na ulici Zákostelí 6.
Je nedávno ostříhaná, má na sobě růžový
obojek. Za nalezení pejska je odměna.
Volejte nebo pište:
Tel.: 732 313 244
Adresa: Zákostelí 6,
Stará Ves nad Ondřejnicí
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STŘECHY

pokládka rovných a šikmých střešních krytin
výroba a montáž klempířských prvků
a parapetů
◆ montáž střešních oken
◆ nástřik půdních prostor proti škůdcům
◆ zateplení střech
◆ hydroizolace
◆ stavba pergol
◆ montáž dřevěných podhledů
◆ odvoz a likvidace odpadu
◆ zednické práce
◆ zateplení stěn budov
◆ montáž plastových oken a dveří
◆ výroba a montáž okenních sítí a žaluzií
◆ kompletní dodávka materiálu
Zdarma zhotovení cenové nabídky.
Dohodnutou cenu nenavyšujeme.

Tel.: 775 210 970
www.pokryvacstvi-chrastina.wz.cz
chrastinar@seznam.cz

OPRAVY
CHLADNIČEK
A MRAZNIČEK
oprava v bytě zákazníka
- tlakování a plnění
autoklimatizací
Mechanik: Radim Holaň
Mobil: 605 140 362
Ostrava-Nová Bělá,
Krmelínská 357
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Vernisáž výstavy „Salon staroveských výtvarníků“

Malí Indiáni – MŠ na škole v přírodě
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