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obecní úřad jeho náměstek p. Alois Chvostek, domkář a hutník z čísla 108. Týž také zvolen na 
zbývající funkční dobu obecního zastupitelstva starostou obce. Aby mohl úřad starosty svědomitě 
zastávati, zanechal práce v závodech ve Vítkovicích a přijal místo skladníka v konzumní prodejně 
Budoucnost v místě. Pro svou přímou povahu těšil se všeobecné oblibě.“

•  „13. září 1931 zvolen od zastupitelstva náměstkem starosty p. František Kelner, rolník č. 7. V ne-
děli dne 27. září 1931 vykonány volby do obecního zastupitelstva obce Staré Vsi n. O… počet 
mandátů rozšířen ze 24 na 30 z důvodu, že zdejší obec čítá přes 2000 obyvatel.“

Kapitolka z dějin veřejné dopravy

Veřejná doprava, to je dnes pro nás cosi tak samozřejmého jako elektřina, plyn nebo voda. Před 
80 lety to ale taková samozřejmost nebyla. Obšírně počátky veřejné autodopravy zachycuje i obecní 
kronika, jejíž text je zajímavé připomenout: 

„Dělnictvo ze zdejší obce, pracující v železárnách a na dolech, docházelo původně do práce pěšky. 
Kolem r. 1922 dováželi dělníky do práce majitelé koňských potahů Ignác Hyneček, Frant. Šupík, 
Karel Kelner, Mušálek a jiní. Za jednu cestu se platily 2 šestky tj. 20 krejcarů. V pondělí ráno do 
práce v sobotu večer zpět. V letech těsně před světovou válkou dojíždělo dělnictvo z 80 % do práce 
na byciklech, které v té době byly za 80 až 120 Kč. V jubilejním roce 1928 pokusil se první o dopravu 
dělnictva autem pan Jindřich Tyleček z čísla 56. Týž koupil staré vojenské, vyřazené, nákladní auto 
a dal ho nákladem 30.000 Kč předělati na autobus. Začal jezditi 2. května 1928, v době, kdy italský 
generál Nobile letěl k severní točně. Z té doby přezděno Tylečkovu auto „Italia.“ Týdenní jízdné 
obnášelo 25 Kč za 12 cest. Když se vidělo, že taková autodoprava je pro dělnictvo výhodná, počalo 
se dělnictvo i okolních obcí zajímat o podobnou vlastní autodopravu. Tak vznikly během dvou let 
v Brušperku, Petřvaldě, Krmelíně a jinde autobusové dopravy. Jelikož zmíněný vůz nemohl již dlou-
ho službu konati, podal koncem r. 1930 Jindřich Tyleček návrh, aby se utvořilo „Dělnické družstvo 
pro autobusovou dopravu ve Staré Vsi n. O.“ Ke družstvu přistoupilo 50 členů a dne 31. 12. 1930 
uzavřena objednávka na nový autobus v ceně 147.000 Kč u fi rmy Škoda v Mor. Ostravě. Členský 
příspěvek obnášel 100 Kč. Družstvo vypůjčilo si u místní záložny obnos 100.000 Kč. Na valné hro-
madě 4. ledna 1931 družstvo ustanoveno. Zvoleni: předsedou Jindřich Tyleček, domkář č. 56, místo-
předsedou Alois Hýl č. 70, jednatelem Vojtěch Chvostek, strojník č. 249, pokladníkem Josef Fabián, 
domkář č. 251 a hospodářem Alois Krupa, dělník. Jízdné obnášelo týdně 21 Kč. Postupně přihlášeni 
104 členové. Rok 1931 byl až do podzimu příznivý pro družstvo, avšak v měsících zimních dolehla 
na zdejší kraj osudová hospodářská krize. Dělnictvo zkracováno na výdělku a družstvo na příjmech. 
Z 18.000 dělníků ve Vítkovicích zaměstnaných pracovalo v r. 1932 pouze 7.500. Obraz tento odráží 
se i v družstvu. Mnoho dělníků, z důvodů úsporných, začalo opět používat kol (byciklů).

Nezbývá než dodat, že i dnes nemálo zaměstnanců dojíždí do práce na jízdních kolech. Je ale 
otázkou, jak by se jim – při dnešní moderní výbavě - zamlouvala cesta na takovém prvorepubliko-
vém „byciklu“. Mgr. Jaromír Chvostek

Informace ze zámku 

•  RO schválila uzavření Smlouvy o právu provést stavbu Rekonstrukce mostu ev. č. 4804-1 přes 
místní potok na silnici III/4804 (Zimný důl) za obcí Stará Ves n. O., jejímž investorem je Správa 
silnic MSK. 

Vážení spoluobčané,
propršené léto je za námi, děti se vrátily do školy a my se připravujeme na Vánoce. Zdá se Vám, 

že jsem to vzal nějak rychle? Možná je to tím, že uplynulé měsíce byly skutečně hektické. Zejména 
v  oblastech, které se nás nejvíce dotýkaly. Rozkopané cesty, objížďky, prach, hluk se už málem 
stávaly samozřejmostí. Nyní - v září - už můžeme hlásit: blíží se klidnější období. Byla dohotovena 
1. etapa kanalizace, dokončena úprava řeky, postavena nová lávka u Hasičárny, opraveny jsou ko-
munikace a místy dešťová kanalizace, opravena je rovněž krajská cesta do Proskovic, do Brušperka 
se dostaneme po nové cyklostezce, v Košatce se naplno rozjel provoz volnočasového areálu. Toto 
jsou akce viditelné - a už jsme si je některé mnozí i zkritizovali. Chápu odlišný názor, ale myslím, 
že všechny práce jsou pro zlepšení naší občanské vybavenosti nezbytné. 

Mezi ty „neviditelné aktivity“ patří pokračující práce na Územním plánu obce, Komplexních 
pozemkových úpravách ve Staré Vsi a Košatce. Možná bychom se už mohli pro letošní rok zazimo-
vat, ale než tak učiníme, musíme dokončit sanaci svahu na Proskovické, ozelenění obecních ploch, 
dokončit odpočívadla pro cyklisty a připravit k  realizaci projekt chodníků a přechodu na silnici 
I/58. Na této silnici v současné době probíhá rekonstrukce protihlukové stěny a oprava mostu přes 
Trnávku u Líhně.

Samozřejmě, že jsem nevyjmenoval všechno, co se udělalo či chystá, ale rád bych využil tohoto 
úvodníku k výzvě. Vyzývám Vás k trpělivosti, neboť nejde udělat vše, co bychom si přáli, najednou, 
vyzývám Vás ke shovívavosti, neboť nejde udělat vše tak, aby to vyhovovalo všem, a vyzývám Vás 
k úsměvu, neboť s úsměvem jde všechno líp. Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Bývávaly časy

•  „Koncem prázdnin r. 1911 přišel do Staré Vsi nový správce obecné školy nadučitel Josef Filip. 
Pochází ze Skotnice u Příbora, kdež se narodil 25. února 1877. Studoval v Příboře učitelský ústav, 
kdež také maturoval r. 1897. První jeho ustanovení učitelem bylo ve Zděchově u Vsetína. R. 1899 
přešel na obecnou školu do Zábřeha nad Odrou, kdež vyučoval, až byl r. 1911 ustanoven naduči-
telem ve Staré Vsi. Týž je zároveň varhaníkem zdejšího farního kostela a s úspěchem pracuje na 
povznesení kostelního zpěvu.“¨

•  „Rok 1931 byl zvláště pro dělnictvo velmi krušným rokem. Nebývalá dosud hospodářská a prů-
myslová krise těžce doléhala na pracující vrstvu. V továrnách omezovala se výroba, dělnictvo bylo 
z práce propouštěno, nebo dáváno na dovolenou. Tím vznikla také velká nezaměstnanost a nouze 
mezi dělnictvem. Nezaměstnaní dostávali prostřednictvím obce státní podporu (stravovací akce) 
svobodní 10 Kč, ženatí 20 Kč. Byly to vlastně poukázky na zboží v obchodech.“

•  R. 1921 „ministerská rada povolila změnu názvu naší obce na Stará Ves nad Ondřejnicí, zkráceně 
n. O., německy nepřeložitelno, od 1. 1. 1921 (výnos min. rady ze dne 26. října 1920, číslo 28939). 
O změnu názvu obce zažádal obecní úřad na podkladě usnešení obecního výboru z důvodu bliž-
šího označení obce (na Moravě i ve Slezsku máme více Starých Vsí) a z důvodů poštovních a lis-
tovních.

•  „1. června 1921 zemřel první republikánský starosta zdejší obce, pan Alois Hrabovský, na zá-
keřnou nemoc tifus. Pohřeb konán za obrovské účasti dne 4. června 1921 a při něm byly první 
české pohřební obřady katolické ve zdejší obci.“ „Po úmrtí starosty obce Aloise Hrabovského vedl 
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•  RO schválila realizaci dopravního značení v rámci stavby „Úprava křižovatky I/58“ fi rmou Správa 
a údržba silnic MSK, pracoviště F-M, cena 84.700,- Kč.

•  RO pověřila starostu uzavřením smlouvy na akci „Rekonstrukce ČOV na čerpací stanici“ - rea-
lizaci napojení domu čp. 497 (školka a obecní byty) na kanalizaci s fi rmou SINEKO Engineering 
s.r.o., O.-Hrabová.

•  Starosta předložil RO nabídku na instalaci zábran na střeše zámku z důvodu padající střešní kry-
tiny, zejména v oblasti vstupu do restaurace. RO pověřila starostu prověřením rozsahu nabídky, 
kterou předložil p. Petr Vávra (v budoucnu bude nutná oprava celé střechy, nutno konzultovat 
postup s Národním památkovým ústavem).

•  RO schválila smlouvy s ing. Vladimírem Pustkou na aktualizaci pasportu dopravního značení při 
místních komunikacích, cena max. 25 tis. Kč.

•  RO vzala na vědomí připomínku ke stavbě č. 5573 - Ondřejnice, kterou předložil Bc. Kamil Pa-
lička, a pověřuje předsedu stavební komise jejím projednáním. Předmětem připomínky je nízká 
úroveň břehové hrany a obava z  vybřežení řeky. Stavba nebyla v  tomto úseku realizována pro 
nesouhlas vlastníků pozemků. 

•  RO schválila nabídku realizace první části stavby „Propustku II – Panský důl“ fi rmy Jan Slabý, 
Brušperk, za nabídkovou cenu 120 tis. Kč.

•  RO pověřila starostu uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na Územní plán Stará Ves n. O. 
s fi rmou Ateliér Arch plán Ostrava s.r.o. vzhledem k vydání Zásad územního rozvoje MSK.

•  RO schválila částku 30 tis. Kč na zvelebení obce formou studentských brigád.
•  RO schválila udělení licencí linkové osobní dopravy pro dopravce Veolia Transport Ostrava. 
•  RO v 2. kole VŘ rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky na stavbu „Stabilizace sesuvu nad 

pravým břehem Ondřejnice“, kterou předložila fi rma Rovina, vodní a průmyslové stavby, Hulín. 
Nabídková cena 3 429 365,- Kč vč. DPH.

•  RO odkládá návrh nájemní smlouvy s fi rmou Telefonica Czech Republic a.s. na umístění tech-
nického zařízení pro přenos mobilního signálu na budově v areálu vojenského monobloku pro 
neúplnost žádosti (technické řešení).

•  RO schvaluje Smlouvu o používání pozemků a komunikaci k umístění strojů ze staveniště 
a skládky materiálu s fi rmou Rovina a.s., Hulín. Poplatek je stanoven dohodou ve výši 650 406,- 
Kč vč. DPH.

•  RO schvaluje návrh Licenční smlouvy č. 1/2011 s fi rmou Geometra Opava, spol. s r. o., na užití 
vizualizací 4 objektů Obce Stará Ves n. O. (hasičská zbrojnice, restaurace Odra v Košatce, ZŠ, 
fara). 

•  Rada obce schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 11. 2009 s fi rmou KONEKO 
spol. s r.o., Ostrava v rámci stavby „Obec Stará Ves n. O. – odkanalizování obce“ (úprava ceny 
a termínu plnění, vykonávání autorského dozoru a koordinátora BZP).

•  Starosta informoval RO o postupu prací v rámci dokončení stavby „Obec Stará Ves n. O. – odka-
nalizování obce“, dále o postupu prací na stavbě cyklostezky Stará Ves n. O. – Brušperk a o prů-
běhu brigádnické činnosti na zvelebování obce.

•  ZO schválilo koupi pozemků parc. č. PK 1010, PK 1013/2 a PK 1015 o celkové výměře 410 m2 
v k. ú. Stará Ves za cenu stanovenou znaleckým posudkem - pozemky pod komunikací U Ná-
honu.

•  ZO vzalo na vědomí Petici občanů – Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích, pověřilo starostu přípravou realizace stavby „Úprava křižovatky silnice I/58 x 
III/48615 Stará Ves n. O.“ a zadáním zpracování projektové dokumentace na stanovení doprav-
ního značení na silnici I/58 v úseku kolem Pálenice.

•  ZO schválilo navýšení kapacity oddělení mateřské školy v Základní škole a Mateřské škole Stará 
Ves n. O. na 90 žáků s účinností od 1. 9. 2012. 

•  ZO schválilo přijetí investiční dotace na projekt „Stabilizace sesuvu nad pravým břehem řeky 
Ondřejnice“ v maximální výši 244.400,- Kč a na projekt „Ozelenění obce Stará Ves nad Ond-
řejnicí“ v maximální výši 403.100,- Kč, poskytnuté z rozpočtu MS kraje v rámci Programu na 
zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel.

Mgr. Jaromír Chvostek

Aktuální stav výstavby kanalizace

Utichly stroje, skončil stavební ruch a tvrdíme, že stavba kanalizace je dokončena. Ve stavebním 
zpravodaji bylo uvedeno několik termínů, jak postupovat po zprovoznění stavby, a náhle je zdánli-
vý klid a nic se neděje. Na místě je tedy vysvětlení vzniklé situace.

Stavba je, jak víte, fi nancována mimo jiné z tzv. evropských peněz, o kterých tvrdím, že nejsou 
dotací, ale „půjčkou“. Dotací se stanou teprve po řádném zkontrolování někdy až nesmyslných 
detailů. Protože už z jiných projektů máme určité zkušenosti, postupujeme, a nejen my, velmi obe-
zřetně ve všech administrativních krocích směřujících k vydání kolaudačního rozhodnutí. Takže 
popořádku. 

Stavba byla v souladu se smlouvou řádně ukončena k 31. 5. 2011 a od té doby probíhalo odstra-
ňování drobných vad a nedodělků, které jsou již s ohledem na časový posun odstraněny a dílo je 
plně funkční, provedeno dle stavebních standardů. Problém v této chvíli je ten, že realizace stavby 
a zahájení provozu musí být plně v souladu se stavebním zákonem - a tady je náš problém. Po zahá-
jení kolaudace bylo zjištěno, že změny, které byly provedeny při realizaci stavby ve snaze o co nej-
efektivnější využití fi nancí a technických možnosti, jsou takového charakteru, že je nutné provést 
jejich opětovné projednání se stavebním úřadem. K tomu již došlo a všechny úpravy při realizaci 
stavby byly schváleny. Bohužel projednávání těchto změn probíhá veřejnou vyhláškou a termíny 
nelze nijak obejít či zkrátit. Takže jaký je reálný výhled?

Očekávám, že do 30. 9. 2011 bude vydáno Rozhodnutí o předčasném užívání stavby vodního 
díla, následuje 15 dnů zveřejnění a 15 dnů na nabytí právní moci rozhodnutí. Od listopadu lze oče-
kávat zahájení provozu kanalizace a tedy možnost napojení rodinných domů. Proces schvalování 
zakončený kolaudací by měl být u konce snad do konce listopadu. Kolaudace už však není nezbyt-
nou podmínkou pro napojení, je nutná pro dokončení celého projektu Odkanalizování obce. Z 
tohoto časového snímku vyplývá, že se dostáváme do zimních měsíců, a tak je pochopitelné, že náš 
požadavek, aby se občané napojili do konce roku 2011, je nereálný. Smlouvou s poskytovatelem 
dotace se obec zavázala, že se občané napojí co nejrychleji. Předpokládám z ohlasu našich občanů, 
že to bude do poloviny roku 2012, nejpozději do konce roku 2012. Děkujeme za pochopení a na 
závěr ještě upozornění, které platí pro majitele připojované nemovitosti: pro legalizaci domovních 
přípojek je zapotřebí v souladu se stavebním zákonem územní souhlas, který jsme vám nad rámec 
povinností obce připraveni získat.

Ing. Dalibor Dvořák
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Poznámka osoby odpovědné za provozování kanalizace

Pro pořádek bych ještě jednou raději zopakoval, jakým způsobem je prováděna evidence reali-
zovaných kanalizačních přípojek. V případě, že je již přípojka napojena buď v revizní (přípojkové) 
šachtičce DN 315 nebo v revizní šachtici DN 1000, je zapotřebí zavolat na tel. číslo 739 588 676 
(Daněk). Následně je provedena kontrola a fotodokumentace. Konec přípojky je opatřen víčkem. 
Pokud je již provedena příprava na konečné připojení, je nutno mě opět zavolat ke konečné kont-
role, předložení výkresu s kótami a opisu vodoměru. 

V souvislosti s postupným napojováním tak, jak je popsáno panem starostou, si dovolím pár 
poznámek.
•  Pokud se při napojování přípojek vyskytnou jakékoli technické problémy (technické nejasnosti u 

vnitřní kanalizace a také u samotné kanalizační přípojky), jsem téměř neustále na uvedeném tel. 
č. a k dispozici je i můj e-mail danek.staraves@seznam.cz

•  Ozývají se hlasy, že kanalizace není zas tak potřebná, že se značně zvednou náklady na provoz 
domácností atd. Dovolil bych si připomenout, že kromě jasně vymezené a zákonem stanovené 
povinnosti napojit se by nám mělo bránit vypouštět odpadní vodu do řeky Ondřejnice a dále do 
řeky Odry i naše ekologické cítění a svědomí. I z tohoto důvodu je velmi vhodné ve prospěch náš 
i našich potomků toto napojení provést. Ještě bych rád s potěšením doplnil, že i osoby v domě 
samostatně žijící (a to i v důchodovém věku) se snaží provést vnitřní propojení domovní (ležaté) 
kanalizace a související kanalizační přípojku velmi zodpovědně.    

•  Se samotnou realizací již provedených kanalizačních přípojek, ať již je prováděna svépomocí nebo 
prostřednictvím odborných fi rem, jsem velmi spokojen. Snad jedna malá výhrada: pískový pod-
syp je nutno provádět před položením potrubí.

Těším se na další spolupráci. Tomáš Daněk 

Granty - cesta k zvelebení obce

Před několika lety se začala rozevírat dlaň s evropskými i krajskými penězi a otevřela tak mož-
nost rozhojnit obecní kasu, která rozhodně není bezedná. Strategie obce se nutně pootočila tímto 
směrem. Tato příležitost se už totiž nebude opakovat. Jak jsme na tom dnes, kdy se dlaň polehoun-
ku začíná uzavírat?

Nejhlouběji lovíme v  sáčku s příspěvkem na kanalizaci – zde nás ale ještě čeká dlouhá cesta, 
než se nám podaří vše uzavřít administrativně a tedy i fi nančně. Ve hře jsou astronomické desítky 
milionů korun

Poněkud skromnější jsou další projekty: na konci září končí projekt spolupráce s Rakovou a grant 
na podporu rozvoje turistických oblastí, jejichž nejviditelnějšími výsledky jsou nainstalovaná cyklis-
tická odpočívadla, zvukové průvodce a upravené webové stránky, vše dohromady za přibližně 1 mil. 
Kč. Košateckým slouží volnočasový areál (4 mil. Kč), od srpna mohou cyklisté a bruslaři využívat 
cyklostezky (3,5 mil. Kč). Ve fázi realizace je sanace sesuvu (4 mil. Kč), během podzimu je v plánu 
zahradnická úprava vybraných míst obce (2,5 mil. Kč). Ve fázi příprav je administrativa pro realizaci 
grantu na stavební úpravy „staré“ školní budovy a modernizaci vybavení (7 mil. Kč). Za viditelným 
výsledkem se skrývá to neviditelné: stohy povolení, protokolů, podkladů, výkresů, hlášení o změnách, 
průběhu, výsledku, povinná publicita se stanoveným rozměrem log a vlajek atd. Teprve potom se snad 
dostaví výsledek celého snažení – čistá, upravená a dobře vybavená obec. Mgr. Jaromír Chvostek

Nová stezka pro chodce a cyklisty – větší bezpečnost na komunikacích

Projekt Cyklostezka Stará Ves nad Ondřejnicí – Brušperk (CZ.1.10/1.1.00/09.00926) reaguje 
na dlouhodobě vysokou intenzitu dopravy na komunikaci mezi obcí Stará Ves nad Ondřejnicí 
a městem Brušperk, která je z hlediska cyklistické a pěší dopravy, díky absenci jízdního pruhu pro 
cyklisty a chodníkového tělesa, nevyhovující a nebezpečná. Jedinou alternativou k této komunikaci 
byla doposud pouze místní zatravněná a místy zpevněná polní cesta vedoucí podél této místní ko-
munikace. Její technický stav však byl pro cyklistickou dopravu nevyhovující, a to především kvůli 
špatně sjízdnému povrchu.

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí se proto rozhodla společně s městem Brušperk, které je partne-
rem projektu, tento nevyhovující stav změnit a zažádala o dotaci z Regionální operačního progra-
mu (ROP) Moravskoslezsko, díky které bylo z převážné části fi nancováno vybudování nové stezky 
pro chodce a cyklisty se společným provozem v celkové délce 740 m. Kromě samotné stezky byla 
vybudována také odpočívka pro cyklisty o ploše 22,5 m2. Celkové výdaje na projekt byly vyčísleny 
na 3,4 mil. Kč, z toho téměř 3 mil. Kč představuje dotace z ROP Moravskoslezsko.

Díky realizaci projektu došlo ke zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců, kteří nyní mohou využí-
vat zcela novou stezku mezi Starou Vsí nad Ondřejnicí a Brušperkem, odloučenou od silnice pro 
motorová vozidla. Projekt zároveň naplňuje Koncepci rozvoje cyklistické dopravy na území Mo-
ravskoslezského kraje, kdy kromě zvyšování bezpečnosti na komunikacích přispívá k rozvoji stále 
populárnější cykloturistiky. Trasa stezky vede malebnou krajinou Poodří podél vodního toku On-
dřejnice a přispívá k lepšímu propojení místní sítě cyklostezek s páteřní Jantarovou stezkou – dál-
kovou mezinárodní cyklistickou trasu spojující Krakov a Vídeň.

RNDr. Jan Beneš

Stará Ves v ODISu

Od neděle 28. srpna 2011 došlo k rozšíření integrovaného dopravního systému Moravskoslez-
ského kraje ODIS o oblast Brušperska, Kopřivnicka a Frenštátska, toto rozšíření se dotýká i Staré 
Vsi a Košatky. V tomto příspěvku se Vás pokusíme seznámit nejen se systémem ODIS, ale také se 
změnami, které tento systém přinesl do způsobu cestování.

•   Co je to dopravní integrovaný systém ODIS?
Integrovaný dopravní systém MS kraje ODIS je systém zahrnující linky příměstské i městské do-

pravy a železnici. Jeho hlavním znakem je jednotný přestupní tarifní systém, umožňující cestovat 
na jeden jízdní doklad s přestupy bez ohledu na zvolený dopravní prostředek a dopravce.

•   Cestování v ODIS, tarif, jízdenky.
Pro účely tarifu je území ODIS rozděleno do tarifních zón, z nichž každé přísluší určité číslo. 

Každé zóně jsou přiřazeny určité zastávky, hraniční zastávky jsou přiřazeny k více zónám najednou.
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•   Cestuji z Košatky (Staré Vsi) do Frýdku–Místku, popř. směr Příbor
Jedná se sice o cestu mezi tarifními oblastmi OSTRAVA XXL a REGION, ale v autobuse bude 

vydána jízdenka dle regionálního jízdného (9,- Kč základní sazba + 1,- Kč za každý km), protože 
použití lomeného tarifu v tomto případě není pro cestujícího fi nančně výhodné.

Dlouhodobé (předplatné) jízdné
Dlouhodobá zónová jízdenka opravňuje uživatele k neomezenému počtu jízd vykonaných na 

kterýchkoliv linkách ODIS v zakoupených zónách po dobu její platnosti. Cena dlouhodobé zónové 
jízdenky pro příslušnou kombinaci zón je stanovena jako součet cen jednotlivých tarifních zón. 
Dlouhodobé zónové jízdenky se prodávají ve formě papírové průkazky ODIS s kupónem potvrzu-
jícím platnost jízdenky v konkrétních tarifních zónách a v daném časovém období. Dlouhodobou 
zónovou jízdenku lze zakoupit mj.:
  u pokladních přepážek ČD
  v prodejnách Dopravního podniku Ostrava a.s. v Ostravě
  u řidičů příměstských linek ODIS

V rámci dlouhodobého jízdného existuje pro občany po dovršení 70 let věku cenově velmi 
příznivá síťová dlouhodobá jízdenka, kdy za cenu 650,- Kč mohou neomezeně celý rok jezdit 
ve všech spojích zařazených do ODIS. Lze rovněž zakoupit síťovou dlouhodobou jízdenku s plat-
ností 180 dnů za cenu 325,- Kč. 
Názorně:
•  Mám zakoupenou dlouhodobou jízdenku pro zónu 19

S touto jízdenkou mohu libovolně a bez jakýchkoliv omezení cestovat po jejím území, tzn. mezi 
obcemi Stará Ves, Košatka, Krmelín a Brušperk. Pokud budu cestovat mimo její území, tak až po 
hraniční zastávku jsem odbaven na dlouhodobou jízdenku, od hraniční zastávky mi je vydána 
příslušná jízdenka. 

Konkrétní příklad: Mám dlouhodobou jízdenku pro zónu 19 a chci cestovat ze  Staré Vsi do 
Frýdku-Místku. V tomto případě cestuji až po zastávku Brušperk u Chamrádů (hraniční zastávka 
zón 19 a 56) na dlouhodobou jízdenku, od této zastávky mi bude vydána jízdenka dle regionálního 
jízdného.
•  Linky obsluhující Starou Ves a Košatku zařazené do ODIS

-  333 Ostrava – Mošnov
-  373 Ostrava – Stará Ves – Brušperk – Kateřinice – Příbor – Kopřivnice
-  376 Ostrava – Stará Ves – Brušperk – Frýdek-Místek
-  378 Ostrava – Stará Ves – Staříč
-  379 Ostrava – Stará Ves – Petřvald
-  641 Kopřivnice – Příbor – Mošnov – Ostrava
-  664 Frenštát p. Radhoštěm – Kopřivnice – Příbor – Ostrava
-  670 Nový Jičín – Sedlnice – Ostrava

•  Viditelné změny
Kromě zcela jiného způsobu odbavování cestujících je nejviditelnější změnou označování jed-

notlivých linek velkým třímístným číslem, shodným s číslem uvedeným na zastávkovém jízdním 
řádu, kde jsou nově přehledně odděleny spoje jezdící v pracovních dnech od spojů jezdících ve 
volných dnech.

Jednotlivé tarifní zóny jsou rozděleny do tarifních oblastí:
  Tarifní oblast MĚSTO zahrnuje tarifní zóny území větších měst s vlastním systémem městské 

dopravy (Opava, Ostrava, Orlová, Karviná, Havířov, Český Těšín a Třinec).
  Tarifní oblast OSTRAVA XXL zahrnuje území statutárního města Ostrava (zóny 1, 2, 3, 4) 

a přilehlých měst a obcí (zóny 9, 10, 12,13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25).
  Tarifní oblast REGION zahrnuje všechny tarifní zóny s výjimkou zón, přiřazených do tarifních 

oblastí MĚSTO nebo OSTRAVA XXL.
Stará Ves a Košatka je společně s Brušperkem a Krmelínem zařazena do tarifní zóny 19 v tarifní 

oblasti OSTRAVA XXL.

Jednotlivé jízdné
Cesty v tarifní oblasti REGION
Cestující platí jednotlivé regionální jízdné, kdy je účtována základní sazba 9,- Kč plus 1,- Kč za 

každý ujetý tarifní kilometr. Jednotlivé jízdné je nepřestupné.

Cesty uvnitř tarifní oblasti OSTRAVA XXL
Pro cesty uvnitř tarifní oblasti OSTRAVA XXL platí jednotlivé městské jízdenky OSTRAVA 

XXL, které jsou omezeny časem (15 min. a 60 min.) a jsou přestupné na jiné linky ODIS, kde tyto 
jízdenky platí. Na příměstských linkách se jízdenky kupují při nástupu u řidiče. Při přestupu na 
jinou příměstskou linku nebo na linku MHD Ostrava je tato jízdenka platná až do doby vyznačené 
na jízdence a již se nijak neoznačuje. Na linkách MHD Ostrava je zapotřebí si jízdenku OSTRAVA 
XXL zakoupit v předprodeji jízdenek a tuto po nástupu označit ve strojku. Při přestupu na jinou 
linku je tato jízdenka platná dle její časové platnosti a již se znovu neoznačuje.

Cesty mezi tarifními oblastmi REGION a OSTRAVA XXL
Pro cesty mezi tarifními oblastmi REGION a OSTRAVA XXL si cestující může zvolit způsob 

odbavení v  závislosti na tom, zda na území tarifní oblasti OSTRAVA XXL hodlá přestoupit na 
jinou linku. Pokud cestující neuplatní u řidiče požadavek na přestup, obdrží automaticky jízdenku 
v ceníku dle regionálního jízdného. Pokud však řidiči oznámí, že hodlá v tarifní oblasti OSTRAVA 
XXL přestupovat, vydá mu řidič jízdenku v lomeném tarifu: pro úsek po první zastávku nacháze-
jící se v tarifní oblasti OSTRAVA XXL cestuje na regionální jízdné, poté již na přestupní jízdenku 
OSTRAVA XXL s platností 60 minut. Počátek platnosti této jízdenky je v čase, kdy spoj na tuto 
zastávku dojede dle jízdního řádu.

Zpáteční cesta probíhá analogicky - cestující s platnou přestupní jízdenkou označenou ve vozidle 
MHD Ostrava přestoupí do vozidla příměstské linky a řidič mu vydá jízdenku v regionálním tarifu 
z poslední zastávky na území tarifní oblasti OSTRAVA XXL (příp. zastávky, kde cestujícímu končí 
časová platnost jízdenky) do cílové zastávky.

Výše uvedené způsoby odbavování se mohou zdát složité, proto se je pokusíme přiblížit v pří-
kladech:
•   Cestuji z Košatky (Staré Vsi) do Ostravy, popř. Brušperka, Krmelína

Jedná se o cestu uvnitř tarifní oblasti OSTRAVA XXL. V autobuse bude vydána podle doby jízdy 
dle jízdního řádu městská jízdenka OSTRAVA XXL s platností 15 nebo 60 minut. S touto jízdenkou 
lze v Ostravě dále cestovat linkami MHD Ostrava do konce doby její platnosti.
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Došlo také ke sjednocení trasy linky 641 Kopřivnice – Ostrava, kdy před změnou jezdily některé 
spoje přes zastávku Dřevoprodej a jiné přes zastávku Hotel Bělský les (Helbich). V současné době 
jezdí všechny spoje této linky přes zastávku Hotel Bělský les.

Celá tato změna by měla přinést jednodušší způsob cestování, hlavně díky možnosti využít jednu 
jízdenku pro cestu s více dopravci. V případě, že cestující po příjezdu do Ostravy využívá i spojů 
MHD Ostrava, dochází k razantní úspoře jízdného. Především majitelům dlouhodobých jízdenek 
zařazení do ODIS přináší více fl exibility ve využívání jednotlivých spojů. Samozřejmě jsou s touto 
změnou spojena i jistá negativa, především zdražení jízdného na kratší vzdálenosti.

Doufáme, že tento příspěvek alespoň trochu osvětlil tuto složitou problematiku. Bližší informace 
o dopravním systému MS kraje ODIS lze získat na internetových stránkách www.kodis.cz, popří-
padě na telefonních číslech Infocentra ODIS 596 941 108, 773 605 066.

Marcela a Václav Tylečkovi

Na rozloučenou s Vojtou

Ahoj Vojto, volám Tebe 
do tvého skautského nebe.
Zasloužíš si fábory
za staroveské tábory.

Jsou šedesátá léta minulého století. Vojtěch Rumián, skaut, milovník přírody, sportovec. Tak si 
na něj vzpomínám já. Rozporuplný člověk s velkým srdcem, ale jasným názorem. Tento životní ná-
zor mu v té době dělal spoustu problémů a musel překonávat neskutečné překážky. Jeho přesvědče-
ní skauta, setkávání se s panem Foglarem, autorem Rychlých šípů, a s tím spojenými ideály čistého 
člověka mu paradoxně velmi škodilo. Tyto postoje se neslučovaly s ideologií tehdejšího režimu. Za 
svými ideály si ale stál tak pevně, že se jich nezřekl. To ho stálo svobodu a komunisti jej dostali až 
do vězení. V procesu s proviněním – sdružování mládeže proti státu, byl odsouzen  trestem prací 
v uranových dolech stejně jako političtí vězni. Protože byl v pravém skautském duchu sportovcem 
a díky cvičenému tělu a přesvědčením mysli útrapy lágru přežil. 

Nedovedete si představit, jak vypadaly hodiny tělesného cvičení pod jeho vedením. Dvakrát 
v týdnu celý rok po dvě hodiny. Bradla, přeskoky, prostná, akrobacie – nám bylo o 30 let méně než 
jemu, ale byť trénovaní jsme mu nestačili, opravdu nestačili.  

V následujících letech, poučen minulostí, nemohl veřejně dále vést mládež v duchu trampin-
gu a skautingu. Proto umně skryl stejné ideály pod roušku tehdy jediné organizace – Pionýrská 
organizace. Něco jiného ale psal o činnosti na úřady a něco jiného nás ve skutečnosti učil. Žádná 
ideologie, ale příroda, sport a kamarádství v pravém slova smyslu.

Práci s dětmi dělal po celý rok, nejen o prázdninách. V zimě v létě. Na skupině bylo tehdy až 
16 oddílů, stovky dětí. Všechno to vedl, organizoval a hlavně neuvěřitelně stíhal. Vždy jsme měli 
krásné klubovny a byli jsme tam rádi a denně. Tábor byl opravdu vyvrcholením celoroční práce.
K vývoji tábora:

Koncem 60. let začal hledat místo pro jeho vysněnou metu, skautský tábor. První rok – tuším 
1968, byl s pár lidmi nad hrázkou u Tří dubů – osada U Šmudly. Tam byl jakoby host, což jej 

plně neuspokojovalo. Hledal dále. Rok 1969, tábor na hřišti u Traperky. Tam už jsem byl a vzpo-
mínám si, že také Žermen. A rok 1970 – naše louka. A zde začala éra staroveských táborů.  Je to 
neuvěřitelných 40 let. První tábory navíc fi nancoval ze svých peněz.

V souvislosti s tím vznikla spousta trampských osad jako Tuláci, Šplouchalové a další. To byly 
nádherné mezilidské vztahy s neskutečným darem přirozené výchovy každého z nás.

Tábory pod jeho vedením – to si ve srovnání s  dnešními neumíte představit. Celodenní i 
vícedenní turistika, sport, výroba a kresba placek zejména s indiánskými motivy, téměř denní 
táboráky a hlavně vyhledávání a sbírání samorostů. Úžasná to, nekonečná činnost. Tehdy žádná 
celotáborová hra a starání se o program dětí. Žij v přírodě, jak umíš! Z tehdejší rozcvičky by se 
někteří dnes už neprobrali k životu. Vojta i sám vařil pro celý tábor. Jeho jídelníček však lze cha-
rakterizovat následovně: kuře paprikáš – kuře vařené ve vodě, do které vysypeš pytlík mleté pa-
priky, sekaná svíčková – z konzerv nebo sklenic vypatlaný obsah do hrnce a pak ředěný vodou, 
vše neurčité barvy, chuti a pachu, a pak nepřekonatelný  lunch snad na 100 způsobů. Všichni 
jsme přežili bez jakýchkoli problémů.   

Tábor se samozřejmě neustále zdokonaloval a Vojtěchova pozice s postupem let byla čím dál 
více pouze supervizorská. Pak nějaká léta jezdil už jen tak na pár dnů. Byl si vědom, že vychoval 
své nástupce a že může v klidu zvolňovat své životní tempo.

S postupem doby náš tábor prošel svým vývojem ovlivněným více generacemi. Každé období 
něco ubralo z toho předchozího a zase přidalo něco svého. Jistě je to tak přirozené a je to tak 
správně. Jedno však je jisté – stále vévodí stejné nebo velmi podobné ideály – výchova k přírodě 
a kamarádství. Mohl bych možná dlouhé hodiny vyprávět o té dnes již historii, ale to snad až 
někdy jindy, třeba u jiného táboráku než je ten dnešní - vzpomínkový. 

Je to už více než 40 let, co jsem ho poznal.
Význam jeho kroků a činů je však mnohem vážnější než by se mohlo zdát. Uvědomme si, že 

bychom vůbec nepoznali ten náš kus údolí Moravice. Neprožili bychom tolik nádherných chvil, 
hodin, dnů a let v komunitě, která každoročně fascinuje naše nitro soužitím pospolu, alespoň 
několik dnů v roce. Ale je tu ještě něco více, něco, co si možná neuvědomujeme.  Kdyby nebylo 
jeho, spousta skutečných kamarádství by vůbec nevznikla, některé rodiny by vůbec nebyly zalo-
ženy a nenarodila by se spousta dětí, z nichž některé z nich jsou zcela jistě i dnes tady mezi námi. 

Jestli si myslíte, že je to nadsázka, mýlíte se.
Příklady? Tady jsou. Stejné rodiny by nezaložili Ujo a Frak ze starší generace. Jsem přesvěd-

čen, že by se nikdy nepotkal Vevír s Božkou – asi by se nenarodil takový Kuba a Adam jací jsou. 
Stejně tak kdyby se na Moravici nepotkal Vojta se „starým“ Konym - nikdy by se nenarodil tako-
vý stejný Dave, a tak bych mohl pokračovat mnoha desítkami dalších příkladů. Jistě mě můžete 
doplnit i dalšími příběhy, nebo třeba pátrat doma, jak to vlastně vzniklo u vašich rodičů. 

Zkuste se každý sám zamyslet, jaký význam má Vojtěch pro kvalitu života každého z Vás. Já 
v tom mám jasno. 

Naposledy jsem s Vojtou mluvil někdy předloni na podzim, zajímal se, jak to na Moravici 
vypadá a jak pokračujeme, když základna vyhořela. Ujistil jsem ho, že nás to nezlomilo, že jsme 
si poradili a že jde vše v jeho šlépějích. Byl rád.

Loni v létě Vojta z tohoto světa odešel. Bylo mu 79 let.
A tu si uvědomuju, že odešla legenda, odešel skutečný samorost.

Díky Tobě všichni mladí 
zamířili do Podhradí,
bez Tebe – jako pustina
byla by Anny dolina.

(výňatek z veršů Radka „Radečka“ Folty)
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Jistě dnes vidí, jak jsme mu přišli poděkovat a dát AHOJ sem, na jeho místo, a je mi ctí, že 
dnes mohu nad jeho řekou odhalit do skály vloženou pamětní desku s jeho jménem – VOJTA. 

Na jeho počest a za nás všechny ještě jednou volám:
Vojto AHOJ, děkujeme.   Jiří „Šéf “ Ševčík

Moravice 24. června 2011
Pozn.: Oba texty vznikly k příležitosti slavnostního odhalení pamětní desky Vojtovi Rumianovi 
na břehu Moravice 24. 6. 2011, kterého se zúčastnili zástupci několika generací účastníků letních 
táborů. Slavnostní oheň zapálil účastník prvního tábora u Moravice, Zdeněk Dorotík.

Zprávy ze staroveské školy, hodnocení škol. r. 2010 - 2011

Vážení přátelé,
přišel čas zhodnotit školní rok 2010 – 2011. A rok to byl přebohatý. Vzpomenu účast a úspěchy 

v olympiádách z Čj, Dě, Ma, Fy, Ch, Př, soutěže recitační, pěvecké – Loutnička a Xixastar. Soutěže 
sportovní – atletický trojboj, atletika v  Brušperku, kopaná, sálová kopaná, fl orbal, série pohárů 
v miniházené v Polance a další, lyžařský výcvik ZŠ a MŠ, plavání, bruslení. Organizace a spoluúčast 
na výstavách ovoce, našich výrobků a uměleckých předmětů, vystoupení a jarmark při rozsvěcení 
vánočního stromu, adventní koncerty, vystoupení pro různé organizace a důchodce, obecní slav-
nosti, mikulášské legrácky, vystoupení pro žáky naší školy a řada dalších a dalších. 

V  oblasti prevence prošli všichni žáci přednáškami o nebezpečí drog, besedami s  Policií ČR, 
včetně dne otevřených dveří na Obvodním oddělení v Brušperku. Starší žáci v rámci volby povolání 
navštívili Úřad práce v Ostravě, fi rmu Arcelor Mittal. 

Významná a zároveň krásná je přeshraniční spolupráce s naší partnerskou školou v Rakové – 
společný adventní koncert a vzájemné poznávání regionů slovenských dětí u nás a našich dětí na 
Slovensku. 

Mezinárodní projekt Comenius letos dospěl úspěšně do svého závěru - v  listopadu návštěvou 
Angličanů, Němců a Španělů u nás ve Staré Vsi, my pak ve Španělsku a na závěr v  německém 
Wuppertalu. Je za námi spousta práce a zážitků. Neloučili jsme se lehce, a proto už hledáme cesty 
k dalšímu společnému projektu.

V oblasti technické to byla oprava fasády, nutná oprava části střechy. A konečně instalace dvou 
interaktivních tabulí a kompletní výměna vybavení v učebně informatiky z projektu EU peníze do 
škol. Zde vedle náročné práce všech učitelů, kteří vytvářejí a ve vyučovacích hodinách ověřují tzv. 
Digitální Učební Materiály, patří poděkování paní zástupkyni Kunzové za technickou spolupráci 
a nesnadnou administrativu tohoto projektu. K nové technice proběhla příslušná školení a většina 
učitelů začala tyto novinky běžně používat ve výuce. 

Školní rok ukončili 223 žáci v 10 třídách. Z toho 100 na I. stupni a 123 na II. stupni. Do školní 
družiny docházelo 52 dětí, odkud docházely na kroužky a hodiny v základní umělecké škole. Do 
mateřské školy docházely do 3 oddělení 74 děti. Ve školní jídelně se stravovalo 308 žáků. 

Pracovaly kroužky – chovatelský, keramický, školní časopis, tři národopisné, ve spolupráci se 
ZUŠ nepovinný předmět sborový zpěv a dva pěvecké kroužky. V mateřince výtvarný, pohybový 
a ekologický. Nepovinný předmět náboženství navštěvovaly 2 skupiny starších a mladších dětí 
a v mateřince skupina dětí v kroužku Vagónek. Součástí naší školy je i několik oddělení Základní 
umělecké školy v Brušperku a naše vzájemná spolupráce je velmi dobrá.  

Letos ukončilo docházku na naší škole 26 žáků 9. třídy, 1 žák 7. třídy a 2 žákyně 5. třídy. Celkem 
tedy 29 žáků. Žáci byli přijatí na tyto střední školy: gymnázium 7 žáků, lyceum 1 žák, střední od-
borné školy 12 žáků a střední školy 6 žáků. 

Děkuji všem svým spolupracovníkům za celoroční pečlivou a svědomitou práci, protože bez kva-
litních učitelů, vychovatelů a asistentů, bez kvalitního zázemí jako je kuchyň, úklid a ekonomické 
zajištění a bez podpory obecního úřadu a pana starosty a bez pomoci příznivců a přátel se prostě 
dobrá škola dělat nedá. 

Všem internetovým připomínám webové stránky školy s dalšími podrobnostmi a fotodokumen-
tací: http://www.zs-staravesno.cz  

Mgr. Pavel Plečka, ředitel školy

Z činnosti Sokola Košatka

Naše organizace je malá, ale pořád se u nás něco děje. V jarních měsících jsme s pohádkou Čert 
a Káča zavítali mezi děti do naší  základní školy, potěšili jsme ty nejmenší v mateřských školičkách 
v Petřvaldě a v Zábřehu. V Muglinově nás už popáté přivítali klienti ústavu pro mentálně postižené 
a naše putování jsme zakončili tradičně na obecních slavnostech naší obce.

Naší hlavní náplní je sportování a můžeme se mu konečně plně věnovat díky novému hřišti, 
které slouží svému účelu od ledna letošního roku. Přesto jsme se rozhodli představit hřiště široké 
veřejnosti. Slavnost se konala 25. 6. za fi nančního přispění obce a Evropské unie, kdy pan starosta 
D. Dvořák odpoledne slavnostně přestřihl pásku a pan farář hřišti požehnal a oba současně popřáli 
hřišti mnoho sportuchtivých návštěvníků. Děti si mohly zařádit na trampolíně, byly pro ně při-
praveny hry a soutěže. Dospělí si mohli posedět ve stínu lip, bylo připraveno bohaté občerstvení. 
Mužská část svedla boj v nohejbale, ženy a dívky předvedly zumbu a aerobic. Moc nám nepřálo 
počasí, ale i přesto se odpoledne vyvedlo a všichni snad byli spokojeni. V příštích dnech (17. 9.) nás 
pak čekal Košatecký Otoman, který se nadmíru vydařil.

Za TJ Sokol Košatka Renáta Foltová

Spolupráce Stará Ves n/O -  Raková už i mezi rybáři!

V rámci spolupráce mezi obcemi Stará Ves n. O. - Raková jsem byl pozván, společně se zástupci 
zájmových sdružení a  dalšími představiteli naši obce, na návštěvu ke slovenským kolegům – ry-
bářům z této obce.

Cílem mé návštěvy byl podpis vzájemné „Partnerské dohody“ mezi rybáři obou obcí. Samot-
nému podpisu dohody předcházelo nejprve formální setkání se zástupci tohoto sdružení v čele se 
statutárním zástupcem a  tajemníkem „Klubu rybárov v Rakovej“, panem Františkem Švancárem. 

V úvodu jsem byl požádán zástupci obce Raková o poskytnutí rozhovoru Slovenskému rozhlasu, 
kde jsem krátce představil naši MO ČRS a vyjádřil důvody mé návštěvy. 

Pak se na mne „vrhli“ rakovečtí rybáři. Zodpovídal jsem značné množství dotazů, které směřova-
ly jak k samotné činnosti rybářů v naši obci, ale i důvodům, proč chceme tuto  spolupráci navázat. 
Pochopitelně – i já jsem byl „zvědavý“. Po obsáhlé diskusi jsem se dozvěděl o rakoveckých rybářích 
tyto základních údaje:
•  Mají přes 700 členů.
•  Za poslední 2 roky evidují nárůst členské základny o 200 členů.
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•   Jsou evidováni jako zájmové sdružení a všichni jsou členy Místní organizace Slovenského rybář-
ského svazu v Čadci.

•   Rybáři mohou chytat na kaprové vodě v samotné obci na řece Kysúci, ale i zarybněné vodě pstru-
hové na říčkách Rakovance a Trstenej.

•   Velkou pozornost věnují mládeži, ať pořádáním pravidelných rybářských kroužků, tak i výuce 
praktických dovedností, ale i pořádáním závodů. 

•   Zaregistroval jsem další zajímavost - na činnost mládeže dobrovolně přispívají „místní“ podni-
katelé 2 % z obratu.

•   Trápí je - podobně jako nás – zhoršující životní prostředí a zejména přítomnost predátorů - vo-
lavek a kormoránů, kteří jim pravidelně likvidují rybí obsádku.
A pak nastal onen okamžik. Přesně ve 20.00 hodin jsme se s  panem Švancárem odebrali do 

slavnostně vyzdobené kanceláře pana starosty obce Rakové. Za účasti starostů obou obcí jsme po-
depsali tento významný dokument a završili tak slavnostní akt. Jako projev vůle k partnerství mezi 
oběma rybářskými organizacemi došlo následně k přípitku. 
Co od této partnerské spolupráce lze očekávat je popsáno v samotném dokumentu:
•   Spolupráce v oblasti rybářství.
•   Rozvíjení vzájemného pochopení a sympatie.
•   Prohloubení jazykových znalostí.
•   Aktivity jsou založeny zejména na mezilidských vztazích.
•   Výměna zkušeností a vědomostí.
•   Oboustranné vzájemné návštěvy dospělých členů, mládeže a jejich rodin.
•   Vzájemné poznávání a porozumění.

A pak následoval večer plný zábavy, vzájemného poznávání a zpěvu za podpory místní heligón-
kové kapely. Nechyběla vynikající slovenská kuchyně a vše, co k takovému večeru patří. Ani jsme se 
nenadáli a bylo zapotřebí jít spát, protože po bohaté snídani v místě  ubytování - hotelu „Jazz“ bylo 
potřeba vše sbalit a přemístit se do „Areálu zdravia“, kde byl připraven další program.

A hádejte, kdo byl hlavním šéfk uchařem? 
Můj kolega rybář „Fero Švancara“. Jestli bude takovým rybářem, jako je kuchař – tak potěš nás - 

staroveské rybáře - Pán Bůh! Budeme se muset hodně snažit, protože naši přátelé „Petrova cechu“ 
nastavili velmi vysokou laťku a vedení naši MO ČRS má o čem přemýšlet…

PS: Že to myslí slovenští rybáři úplně vážně, svědčí fakt, že jsme do tří dnů obdrželi pozvání na 
3 akce:

1. Muškařské závody v Rakové na rybníku Mirošová dne 10. 9. 2011
2. Společný rybolov na Oravské přehradě v období říjen-listopad 2011
3. Rybářský ples v KD v Čadci dne 14. 1. 2011
„Petrův Zdar“!  Ing. Luděk Palička, jednatel a statutární zástupce MO ČRS ve Staré Vsi n. O

Mladí chovatelé 

Rok se sešel s rokem a naše parta mladých chovatelek spolu s Janou Paličkovou (a částečně také 
s paní Evou Paličkovou) se opět vydala zazářit a zvítězit na Olympiádu mladých chovatelů. Letos 
jsme strávily pár slunečných dní v blízké Opavě. Ve středu odpoledne jsme dorazily, zabraly si ty 
nejluxusnější pokoje a vydaly se na slavnostní zahájení.

Další dny byl program pěkně nabitý. Ve čtvrtek a pátek dopoledne někteří soutěžili, zatímco jiní 
se mohli rozvalit v zámeckém parku v Hradci nad Moravicí, zajít zahrát bowling, objevovat krásy 
Opavy či se pokusit utopit pár kamarádů v Stříbrném jezeře. V noci se chodilo spát k brzkým ho-
dinám ranním. Ráno se nám - díky Janě, která se slovy: „Sluníčko svítí!“ rozsvítila světla v našem 
temném pokoji - velice úžasně vstávalo.. s myšlenkou na pomstu. V sobotu jsme navštívili Landek, 
kde jsme prolezli starý důl. Některým z nás se chtělo ukrutně na záchod, ale pan vysloužilý horník 
nás výhružně varoval: „Toto je jen exponát!“ Naštěstí v Petřkovicích na nás u vojenských bunkrů 
čekalo milé překvapení. Krásná dřevěná kadibudka. V Kravařích na pouti jsme bohužel museli 
být déle než je zdrávo a na naši staroveskou výpravu doléhala únava. Kam si lehnout? Tráva vlhká, 
zem studená. Tu najednou zasáhla paní Paličková a každou z nás podarovala velkým igelitovým 
odpadkovým pytlem na ležení.

Večer byl ve znamení velkého vyhlašování výsledků a objevování krás opavských klubů. Le-
tošní ročník byl úžasný, organizátoři odvedli výbornou práci, jídlo bylo perfektní. A díky 
tomu, že jistým nejmenovaným dámám (přesněji řečeno Kristýně Chvostkové, Karolíně Ful-
nečkové, Anetě Kopcové a Markétě Duží) již bylo 18 let, dočkaly jsme se konečně i velké dáv-
ky tolerance, co se týče volného pohybu. Bohužel „osmnáctka“ znamená i konec soutěžení. Už 
prostě nejsme žádná mládež. Něco končí, něco nového začíná. Jana si za nás bude muset najít 
náhradu v řadách mladších chovatelů. Ale snad zůstanou vzpomínky... už kvůli tomu nafukova-
címu kyji, který od nás dostala na památku! Děkujeme, Opavo! Ti mladší - příští rok v Čáslavi.
A jak jsme dopadly, vás zajímá? Dvě první místa pro Káju Fulnečkovou a Terezku Daňovou. Druhé 
pro Lenku Lasoňovou. Dvě čtvrtá pro Markétu Duží a Anetu Kopcovou. Desáté pro Evu Santari-
usovou a šesté pro Kristýnu Chvostkovou. Celkově jsme se umístily na pátém místě z 23 okresů!

Markéta Duží

Římskokatolická farnost Narození sv. Jana Křtitele

Bratři a sestry,
někdy bychom chtěli čas na chvíli zastavit, jindy zase urychlit. 

Víme, že to nejde. Jak už říká pisatel knihy Kazatel z Bible: Všechno 
má svůj čas. Je čas setí, čas sklizně, čas radosti i čas bolesti apod. 
Věřím, že každý z nás si odpočinul, jak potřeboval, a načerpal sil 
do těla a duše.  Nezapomínejme na obě dvě složky našeho života. 
Nelze je nikdy od sebe oddělovat, patří k sobě. Přesto se staráme 
o každou jiným způsobem. Tělo: potřebuje oddych, sport, rekreaci. 
Duše: potřebuje modlitbu, umění, divadlo, hudbu, ticho. Když usi-
lujeme o život v harmonii, vyzařujeme okolo sebe lásku, vlídnost 
a pokoj, který tolik každý z nás potřebujeme.

Prožili jsme s pěti mladými lidmi z naší vesnice pouť víry do Madridu. Šlo o setkání mládeže 
s papežem Benediktem, který co dva roky zve mladé z celého světa k setkání. Byl to zážitek veliký. 
Viděli jsme jak kus světa, tak různé národy, které se nestydí za víru a chtějí žít počestně. Musím 
se přiznat, že jsem byl zklamán z našich sdělovacích, prostředků, které většinou neuvádějí pravdu. 
Naopak, setkání podpořilo místní ekonomiku v částce 100 000 E, vydalo se 35 mil. jídel pro 2 mil 
účastníků. Vše bylo v duchu poklidu a pokoje mezi sebou. 
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je ticho jako v hrobě. 
Hráči vědí, že udělali 
chyby, trenéři vědí, že 
hráče na tlak publika 
nepřipravili. Dáváme 
si sprchu, výborný 
oběd ve školní jídel-
ně a povinný klid na 
lůžku. Ještě mnohé se 
může změnit, turnaj 
přece teprve začíná.

Odpočinek přišel 
vhod a do odpoled-
ního zápasu pro-
ti Žatci nastupuje 
už docela jiný tým. 
Klidný a odhodlaný 
získat tolik potřebné 
body. Soupeře známe velice dobře a od začátku jasně plníme úlohu favorita. Získáváme po-
třebné vedení, baví se i fanoušci. Škoda, že závěr dohráváme až moc profesorsky a necháváme 
hráče Žatce snížit na pro ně přijatelných 18:16. Obrovská úleva se ziskem důležitých bodů je 
zasloužená. Celý areál rázem ožívá, dobrá nálada je cítit na každém kroku. Naši „chlapi“ jsou 
ale unavení a na nějaké velké oslavy s fanoušky nemají ani pomyšlení. Všichni dobře vědí, co je 
čeká zítra. Zkouška z nejtěžších, zápas s týmem, kterému máme opravdu co oplácet.

Sobotní ráno je znovu nádherné. Vyrážíme na společnou snídani. To, že kluci vyměnili kob-
lížky za debaty o herní taktice, naznačuje, že nadcházející zápas je pro všechny možná nejdůle-
žitější v této sezóně. Vedle hladu po vítězství je tu i lidská stránka a pořád ještě velký pocit křiv-
dy. Jizva, která stále bolí a kterou si kluci přivezli z poslední velké akce, halového mistrovství 
ČR, kde skončili třetí. Tím týmem je NH Řevnice a možnost pomstít se je právě tu. Diváci jsou 
znovu znamenití a my cítíme, že nemůžeme prohrát. Vtipně kombinujeme, jsme zdrženliví 
v soubojích, přesní v přihrávce. To vše stačí, aby se hra soupeře začala hroutit. Je na kolenou, 
máme je. Naše další snažení zastavuje poločas. Daří se nám opravdu všechno, ale ve vzduchu 
je už cítit nějaké to….ale. Ještě na začátku druhé půle navyšujeme náš náskok, pak se najednou 
vše rychle mění. Soupeř stejně jako před čtvrt rokem přichází s  tvrdou a místy až zákeřnou 
hrou. Nepřesní rozhodčí toto jakoby nevidí a my se s  tím neumíme vyrovnat. Máme první 
zraněné, náskok se tenčí a nakonec emoce pohltí hru docela. V neskutečném závěru prohrá-
váme znovu o jedinou branku 22:21, přes to nás hlediště vyprovází jako vítěze. Tento okamžik 
se jenom stěží popisuje. Nikdo nemá chuť řečnit, nevychutnáme si ani znovu znamenitý oběd. 
Náladu nesrovná ani týmový psycholog, ani šéf fanklubu. Každý má v hlavě jenom to jediné. 
Propadli jsme před svými diváky, propadli jsme před sebou. V odpoledním zápase zvítězíme!!

V zápase, ve kterém hrajeme se suverénním a téměř už jistým vítězem, týmem z Příchovic. 
„Nemožné!“ slyšíme na každém kroku. My ale víme své. Zápas začíná. Vpřed nás žene opět 

Co můžeme nabídnout v novém školním roce? Chceme pokračovat v tom, v čem jsme 
započali: 

•   Každou 1. neděli v měsíci bude při mši svaté slůvko pro děti předškolního a školního věku. 
•   Každý měsíc se scházejí starší bratři a sestry na faře k povykládání, modlitbě a vzdělání. 

Info v pravidelných ohláškách.
•   Na zámku v sobotu odpoledne nabízíme čas pro děti, při hrách, povídání, vyrábění a dal-

ších aktivitách. Informace: Aneta Hrabovská 604 565 742.
•   Přes zimní večery pořádáme fi lmový klub na faře.
•   Výuka náboženství od 1. října. Učíme i v mateřské školce, co 14 dní je kroužek Vagónek.  

Přihlášky ve škole, v kostele, odevzdejte na faře.
•   V neděli 9. října bude možnost požehnání aut a ostatní dopravních prostředků. 
•   Nebojte se zastavit na dobré slovo, přijít pro radu ve věcech života, víry či zařízení pohřbu, 

svateb a dalších věcí důležitých pro život člověka.

Co už proběhlo:
•   Ve středu 14. září setkání s důchodci z obce na faře.
•   18. 9. – poděkování za úrodu: od 9:45 průvod traktorů od Hrota, setkání před kostelem, po-

žehnání a průvod do kostela. Při mši poděkování za úrodu. Po mši svaté prohlídka a ukázka 
zemědělské techniky, posezení se zemědělci na faře.
Do naší farnosti byl ustanoven nový kněz o. Michal Jadavan. Bude zde sloužit jako kaplan 

a zároveň učit na Biskupském gymnáziu v Ostravě. 
Přejí požehnané babí léto a těším se na setkání s vámi. Pán vám žehnej, o. Kamil

SPORT

Když chlapi pláčou… 

Je začátek června a my právě porážíme v posledním utkání této sezóny celek Oseka. Hřiště 
se plní radostí, protože hráči, trenéři i fanoušci vědí, že tahle sezóna ještě nekončí a že poctivá 
dvouletá práce přináší ovoce a my postupujeme na mistrovství republiky. Zcela po právu bude-
me bojovat o republikového šampiona před domácím publikem, protože fanoušci byli po celou 
sezónu naším osmým hráčem na hřišti a to, čeho jsme dosáhli, je i jejich zásluha. Nervozita 
stoupá, mistrovství začíná. Je pátek 10. června a šest nejlepších týmů z celé České republiky 
pomalu nastupuje na plochu. Po krátkém uvítání předčítá Roman Šiller hráčský slib a ředitel 
turnaje zahajuje mistrovství republiky starších žáků.

V zahajovacím zápase a před početným publikem nastupujeme proti soupeři z Lázní Bělo-
hrad. Není pro nás žádnou neznámou. Snad si i věříme, ale je vidět, že hráči jsou viditelně více 
nervózní ze zaplněných tribun, než ze soupeře. Často chybujeme, a byť jsme o krok vpředu, po-
ločas remizujeme 7:7. Ve druhé půli se nám opět až moc často třesou kolena, zbytečně ztrácíme 
míče, hloupě faulujeme. Zápas končí naší smolnou porážkou o jedinou branku 12:11. V šatně 

Utkání 1. ligy mužů
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Starší žáci - 4. místo na mistrovství ČR

Účastnice ústředního kola soutěže „Mladý chovatel“ Starší žačky - 3. místo na Poháru ČR

Zájezd klubu důchodců do polského města Zywiec
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Hody v Rakové -4. září

Vystoupení LSPT Ondřejnica na hodech v Rakové

Otevření volnočasového areálu v Košatce

V Košatce se otevíralo sportem
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plný dům a hleďme, soupeř není tak suverénní. Naši jsou malí, ale šikovní. Daří se jim narušit 
téměř vše, co příchovičtí chasníci vymyslí!! Bijeme se o každý kousek hřiště, k fandící lavičce se 
přidává početné hlediště. Zdá se, že soupeř bude přece jen šťastnější a poločas vyhraje, ale my 
pár sekund před koncem srovnáváme a za stavu 11:11 se jde do šaten. Posměšky jsou pryč, sou-
peř se na nás začíná dívat s obavou! Musí něco udělat. Začala druhá půle a Příchovice jako by 
nám chtěly předvést peklo na zemi. Běhají jako o život, u míče jsou vždy o krůček dříve, dávají 
branky. Skóre nebezpečně narůstá, ztrácíme už tři góly. Teď jsme na ručník, říkám tiše svému 
parťákovi ve žlutém tričku! Ovšem míč je kulatý. Soupeř neproměňuje vyloženou šanci, my 
ano. Další a další ne a my znovu ano. Diváci jsou ve varu. Zapomínají fotit, pít pivo. Atmosféra 
je neskutečná. Opravdu mrazivá. A Příchovice v ní v závěru propadnou úplně. Vítězíme 17:15! 
Děkovačka nebere konce. Dnes vyhrál tým, který dle mínění všech hraje nejhezčí házenou na 
mistrovství!

Také neděle se probudila do krásného dne. My s dobrou náladou vyhlížíme posledního sou-
peře. Je jím Veselí. Tým, který ztratil veškeré naděje na dobré umístění. O to víc bude nebez-
pečný! Z  naší strany je vše jasné. Už předem jsme se dohodli, že tento zápas bude jakýmsi 
poděkováním fanouškům za jejich přízeň. Taková exhibice, příležitost pro hráče z lavičky.  Od 
počátku je ale jasné, že do volné zábavy má hra hodně daleko. Veselí se zjevně nechce loučit 
s turnajem bez bodu a našim klukům dochází, že ani výhra nic neřeší na tom, že oslavy budou 
bez nás! Nervozita všechny svazuje, soupeř trestá každou chybičku a my jen s vypětím sil dota-
hujeme.  Nakonec jsme rádi za poločasových 9:9. Nemá cenu hrozit ani radit. V této chvíli už 
bojuje každý především sám se sebou. Také druhá půle je především tahanice o výsledek, ale 
bez záludností a nečisté hry. My jsme v závěru přece jen šťastnější a vítězíme 17:15. Hráči se 
odcházejí pokorně omluvit fanouškům za předvedený výkon. Místo radosti z vítězství jsme na 
kolenou. Je dobojováno, jsme bez medaile!

Hráči klesli přímo ve středu hrací plochy. Přicházejí trenéři. Všichni společně krotí první 
slzy. Není kam se schovat. Byli jsme tak blízko. Pouhý gól od medaile a dva snad od titulu.

Postup na mistrovství republiky byl pro naše hráče obrovským úspěchem a čtvrté místo, na 
které dosáhli, bychom na začátku brali všemi deseti. Tak proč na konci tolik slz v očích hráčů, 
trenérů i mnohých fanoušků? Přesvědčili jsme se, jak dokáže být sport krutý, když nám medaile 
doslova utekly mezi prsty. I přesto, přátelé... Jsme čtvrtí v republice a za to patří velký dík všem 
hráčům, trenérům, realizačnímu týmu a také naprosto fantastickému publiku!

Mýtus o tom, že chlapi nepláčou, toho nedělního dne s určitostí padl, ale dnes stojí na hřišti 
znovu. Odhodlaní dokázat, že jsou ještě lepší a silnější, než byli loni. Buďte u toho i Vy a pod-
pořte je na cestě za vysněným cílem.

Děkujeme…

 Petr Straňánek
Pozn.: Družstvo starších žáků na červnovém Mistrovství ČR ve Staré Vsi obsadilo pod vedením 
Oldřicha Sýkory a Petra Straňánka 4. místo, starší žačky na Poháru ČR v Krčíně 10. - 12. 6. pod 
vedením Renaty Hýlové a Romana Galáska obsadily 3. místo. Děkujeme trenérům za obětavost 
a úspěšné vedení naší nové sportovní generace!

Zájezd Klubu důchodců do automobilky 
Hyundai

Indický soubor „Spandan“ - 17. červnaVojta Rumian - pamětní deska u Moravice

Návštěva na táboře skupiny Kondor
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Pozvánky, informace

Prohlédněte si novinky na webu

Na stránkách obce www.staraves.cz jsou umístěny nové části, kde se dozvíte o historii i součas-
nosti obce:
Sport (dějiny, národní házená, turistika)
Partnerská spolupráce
3D mapa kraje s objekty Staré Vsi

Digitalizace

Vzhledem k blížícímu se datu přechodu na digitální vysílání v územní oblasti Ostrava by bylo 
vhodné, abyste zaregistrovali informace uvedené v  tomto zpravodaji nebo na bannerech umís-
těných na adrese http://www.digitalizace-obce.cz b. Pro Vaši územní oblast prosím vyberte 
bennery s datem vypnutí 30. 11. 2011. 
Je nanejvýš důležité, aby občané měli s dostatečným časovým předstihem k dispozici veškeré do-
stupné informace spojené s procesem digitalizace ve Vašem regionu. 
V případě technických problémů se stažením či instalací bannerů kontaktujte, prosím, naší IT pod-
poru prostřednictvím formuláře na uvedeném webu nebo v odpovědi na těchto kontaktech:
e:   katerina.skarkova@smart-point.cz 
t:  +420 241 408 194
f:  +420 241 430 336 
m:  +420 603 539 323 
w:   www.smart-point.cz 
Point Family, Pod Vysehradem 28, 147 00 Praha, Czech republic

Nabídka – TJ Stará Ves n. O.

Chcete si zlepšit náladu, kondici, postavu?
Pak neváhejte a přijďte si zacvičit, zahrát!
Nabídka je určena nejen stávajícím členům, ale i široké veřejnosti.  Je určena nejen žákům školního 
věku, ale i mládeži, dětem předškolního věku a jejich rodičům a dalším zájemcům. 
Od září jsme pro Vás znovu připravili pravidelná cvičení, tréninky a kursy.
Pravidelné aktivity
Není nutno se hlásit dopředu, informace vám podá vedoucí před cvičením. 
Pro děti 
Taneční kroužek pro děti od 6 do 15 let: pondělí 17-20 hodin
Pro ženy:
Aerobik:  pondělí 19-20 hodin 
Jóga:  čtvrtek 17,30-19,30 hodin, s sebou podložku na cvičení (od 2. 9.)
Zumba:  středa 19-20 hod., neděle 17-18 hodin
Pro ženy a muže
Volejbal:  pátek 20-22 hodin Badminton: úterý 18,30-20 hodin a čtvrtek 19-20,00 hodin

Z obecní matriky

Naši noví občánci
Viktorie Hýlová - rodiče Patrik Hýl a Stanislava roz. Nesvadbová
Bart Dorotík - rodiče Jan Dorotík a Eva roz. Tománková
Matěj Raška - rodiče Hana Sošková a Pavel Raška
Matouš Ryšavík - rodiče Jiří Ryšavík a Eva roz. Balcarová
K narození děťátka blahopřejeme.

Své významné životní jubileum oslavili a ještě oslaví naši občané:
Marie Ryšavíková - 80 let
Marie Husariková - 80 let
Vlastimil Horkel - 80 let
Libuše Janošková - 85 let
Oldřiška Sýkorová - 85 let
Našim jubilantům přejeme nejen pevné zdraví, ale i hodně štěstí a rodinné pohody.

Od června 2011 nás opustili tito naši občané
Aloisie Kozáková - roč. 1931 
Jiří Polášek - roč. 1953
Radim Sýkora - roč. 1932 
Marie Filipcová - roč. 1948
Jaromír Novobílský - roč. 1948 
Miloslava Hýlová - roč. 1963
Marie Najzarová - roč. 1929 
Jaroslav Hořínek - roč. 1946
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POZVÁNKY:

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ve Staré Vsi n. O. 
pořádá dne 8. 10. 2011 

ZÁJEZD DO VĚŽEK U KROMĚŘÍŽE
Cena 200 Kč.        Odjezd v 7.00 hod. po zastávkách.

Peníze vybírá paní S. Dostalíková, tel. 734 594 156.

SLPT Ondřejnica a Obecní úřad ve Staré Vsi n.O.
Vás srdečně zvou na

PODZIMNÍ SLAVNOST
která se koná v sobotu 22. října 2011 v 17 hodin v Hale TJ ve Staré Vsi.
Účinkují: Malá Ondřejnica, Ondřejnica, CM Fojt, CM Tragač a hosté    

Pro muže
Futsal:  pondělí 20-22 hodin, středa 19-21 hodin a čtvrtek 18-19 hodin
Florbal:  čtvrtek 20-22 hodin a neděle 18-20 hodin
Taneční pro mládež
Začínají 16. 9., pro začátečníky i mírně pokročilé
Břišní tance 
Pro začátečníky i pokročilé: úterý 17-19 hodin (10 lekcí od konce září), je nutno se předem přihlásit
Stolní tenis
Úterý 19,15-22,00 hodin  Čtvrtek 19,15-22,00 hodin
Národní házená:
Tréninky probíhají 2x týdně na hřišti TJ, v zimě v hale TJ. V průběhu roku se hrají jednotlivé sou-
těže, v zimním období pohárové soutěže.  Rozpis tréninků a zápasů naleznete na nástěnce TJ. Při-
hlásit do oddílu se můžete kdykoliv, nejlépe na začátku nové sezony na tréninku u trenéra. 
V letošním roce hrají tato družstva:
muži: 1. liga
ženy:  oblastní soutěž
dorostenci:  oblastní soutěž
starší žáci:  oblastní soutěž
starší žačky:  oblastní soutěž
mladší žáci:  oblastní soutěž
mladší žačky:  oblastní soutěž
staří páni:  sebe už netrénují, pouze hrají turnaje
Máte-li jiný námět pro sportovní vyžití, chcete zorganizovat turnaj, máte chuť zkusit jinou 
volnočasovou aktivitu, vést kroužek nebo pronajmout halu, ozvěte se na níže uvedenou adresu. 
Občanům rovněž nabízíme opravený sál pro rodinné akce.
Volná hala: sobota 16-18 hod, 20-22 hod, neděle do konce roku
Informace podá hospodářka TJ Libuše Sýkorová, e-mail: libuse.sykorova@seznam.cz 
Facebook - stránky TJ Stará Ves.
Tělovýchovná jednota Stará Ves nad Ondřejnicí, o. s.
Sportovní 554, 739 23 Stará Ves n. O.
Mobil: 731047601, e-mail:  libuse.sykorova@seznam.cz

Akce na hale TJ Stará Ves do konce roku 2011
19. 11. 2011 Turnaj mládeže v národní házené
20. 11. 2011 Turnaj mládeže v národní házené
26. 11. 2011 Závěrečná kursu tance
  3. 12. 2011 Turnaj starých gard v národní házené
10. 12. 2011 Zábava s Rezonem
17. 12. 2011 Borovička cup
26. 12. 2011 Pouliční turnaj
27. 12. 2011 Turnaj ve stolním tenise
  1. 1. 2012 Tradiční novoroční jízda a novoroční pochod/ 10,00 hod.
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Komplexní nabídka pojišt ní
•   životní pojišt ní
•   penzijní p ipojišt ní
•   cestovní pojišt ní
•   pojišt ní majetku ob an
•   autopojišt ní
•   pojišt ní podnikatel

Dagmar Mat j ková
pojiš ovací kancelá  
U Staré pošty 54, Frýdek-Místek 
tel.: +420 608 857 633; 
pojistovaci.kancelar@seznam.cz  
po,st 9:00–12:00; 13:00–17:00
út, t 9:00–12:30; 13:00–15:00

S vámi od A do Z

        
        Jedna rada:
        Pocítejte s t

ím, 

        že stát se m
uže                  

           cokoliv.

Výstava ZO ČZS
ZO Českého zahrádkářského svazu ve Staré Vsi n. O. 

pořádá ve dnech 
29. - 30. 10. 2011

VÝSTAVU OVOCE A ZELENINY
Výstava se uskuteční v Domu zahrádkářů. 

Vzorky se sbírají 27. – 28. 10. 2011 od 15 hodin do 18 hodin.
K hojné účasti zvou zahrádkáři.

Vydává Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v nákladu 850 kusů. Uzávěrka dalšího čísla je 4. prosince 2011. 
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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KONTEJNEROVÁ 
DOPRAVA

Přistavení kontejneru a odvoz stavební 
suti, domovního odpadu, železného šrotu, 
pařezů, palivového dříví, uhlí, větví, trávy 
atd., na přání zákazníka i s nakládkou, 
dále dovoz písku, štěrku, betonu, kačírku, 
mulčovací kůry, stavebního materiálu aj., 
kontejnery 2 – 12 m3.

Přeprava sypkých hmot vozidlem 
AVIA – 2,5 m3.

Přistavení kontejneru na 24 hodin zdarma!!!

Info: Lupták Jan, Brušperk, K Svaté vodě 511
Tel: 605 920 601, 777 671 218

e-mail: honza.honza.cz@seznam.cz
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Už Vám platí obchodníci za to, že u nich nakupujete?
Nabízíme Vám zcela zdarma informace o již několik let fungujícím spojení obchodní-
ků a fi rem, kteří Vám vyplatí peníze zpět z každého Vašeho nákupu.

Můžete v klidu nakupovat a využívat služeb  obchodů, fi rem a obchodníků jako doposud, 
jen za své nákupy dostanete od obchodníků peníze, jako poděkování, že jste u nich nakou-
pili..

Nabídka zahrnuje i levnější pohonné hmoty, dodavatele elektřiny či plynu. Můžete získá-
vat peníze jen z běžných nákupů potravin a věcí denní potřeby. Také však můžete koupit či 
zrekonstruovat byt, vybavit domácnost, opravit či postavit dům, vyšperkovat zahradu, zajet 
si na dovolenou nebo koupit auto a vynaložené peníze (které by jste stejně zaplatili) Vám 
i Vašim dětem budou po zbytek života vydělávat obratem peníze zpět.
Proč tedy nenakupovat jako doposud jen s tím rozdílem, že se Vám za Vaše útraty 
peníze vracejí zpět a ještě i navíc vyhodnotí další peníze?
Proč nejít třeba do Intersparu či Teska, ovšem za nákupy nyní dostat hotové peníze 
(žádné stromečky či body) ihned zpět a další, časem velice slušně vyhodnocené ještě  
navíc?
Opravdu neplatíte žádné vstupní či registrační poplatky, nejsou žádné povinné nákupy 
nebo sbírání účtů ani žádné povinné shánění dalších lidí. 
Máte-li vlastní fi rmu – nabízí se i velmi zajímavé možnosti zapojení fi rmy.
A POZOR – nabízíme i možnost spolupráce s velmi zajímavým ohodnocením!

Jen pro Vaši představu uvádím fi rmy a on line shopy, u kterých získáte ihned peníze zpět 
po každém Vašem nákupu: 

Tesco, Baťa, Interspar, Humanic, ÖMV, Shell, Baumax, Kika, Marks a Spencer, Sportissimo, 
restaurace Třebovický mlýn, Dormeo, Tescoma, Elektrohity, Husqvarna, Bastex, počítačové 
fi rmy, on line shopy- Letuška.cz, Mall.cz, Puma.cz,  Slevomat, zdravotnické potřeby a lékár-
ny, rekreační střediska, penziony, restaurace, cukrárny, sportovní areály, prodejci hraček, 
textilu, obuvi či sportovních potřeb, nábytek, zahradní a domácí potřeby, elektro prodejny 
i opravy, prodejci realit, autobazary a opravny, pneuservisy, malíři, klempíři, instalatérství, 
topenářství, výrobci plastových oken, stavebniny, pily, stavby na klíč a spousta dalších v celé 
ČR. Toto vše však platí i v zahraničí - třeba při koupi auta v Německu, nebo slevy využijete 
třeba na dovolené – v termálních lázních v Maďarsku, při koupi pizzy v  Itálii, na pláži v 
Chorvatsku nebo při lyžování v Alpách a dalších  možnostech v celé Evropě i USA……

Naše motto  “ Za každý nákup peníze zpět!” =  Váš zisk !!
A věřte, že to funguje - hovoříme o vlastních zkušenostech!
Věnujte chvíli času informačnímu posezení – opravdu se Vám vyplatí. Záleží jen na Vás, 

jak informace vyhodnotíte a využijete.
Kontakt:
Eva Hýlová tel. 603 733 950                        Ing. Jana Stuchlá tel. 603 184 277, 737 248 066
email: evkahylova@seznam.cz
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7. října 2011
zahajujeme prodejní pátky přímo ve výrobně masných výrobků 

v Petřvaldě (u Mošnova)
vždy od 8,00 hod do 13,00 hod.

TEPLÁ UZENINA PŘÍMO OD ŘEZNÍKA
(uzená masa přímo z udírny, luxusní klobásy, 

anglická slanina, špek, žebírka)

DOMÁCÍ ZABIJAČKA
(jelítka, jitrnice, tlačenka, ovar, paštika, prejty, teplé škvarky, 

sádlo, zabijačková prdelačka)

 NABÍDKA  SPECIALIT
valašská pohanková jelítka a masové jitrničky

Přijďte ochutnat vybrané tradiční lahůdky, 
vyrobené z kvalitních domácích surovin.

  Těšíme se na Vás!

MORAVAN - masná výroba s. r. o., Petřvald 1/20, 
742 60 Petřvald

Telefon:  556 794 725, telefon-fax:  556 754 431, 

e-mail: objednavky@moravanpetrvald.cz

MASÁŽE 
Drahomíra Weissmannová 

Stará ves nad Ond ejnicí .288, Zdravotní st edisko 1. patro 
objednávky na tel. 725 103 729 

klasické a relaxa ní masáže, masáž shiatsu, ba kování, Dornova metoda, 
manuální a p ístrojová lymfodrenáž, masáž lávovými kameny, ušní svíce 

Manuální a p ístrojová lymfodrenáž 
pro klienty p icházející z preventivních, regenera ních a kosmetických d vod  

Chcete vypadat štíhleji, zbavit t lo škodlivin? 

Trápí Vás pomeran ová k že? 

Máte pocit únavených t žkých nohou? 

Zkuste lymfodrenáž, pom že Vám. 

Lymphastim je nový a moderní p ístroj pracující na principu postupující tlakové 
vlny. Provádí masáž kon etin na základ  komprese vzduchem nafukovaných 
návlek . Nafukováním jednotlivých komor se vytvá í zvolna postupující tlak, 
který ú inn  nahrazuje svalovou pumpu. Vznikají opakující se tlakové vlny, 
které b ží od špi ek chodidel, p es lýtka, stehna a boky. 

Kdy lze manuální a p ístrojovou lymfodrenáž doporu it 

Kosmetické ošet ení 
celulitida, prevence k e ových žil, syndrom t žkých nohou, detoxikace, zlepšení 
elasticity k že, poliposuk ní pé e 

Wellness 
sedavý zp sob zam stnání, rekonvalescence, úponové bolesti, regenerace 

Medicínské ošet ení 
žilní nedostate nost, ischemická choroba dolních kon etin, chronické otoky, 
artróza, dna, obezita, onkologické indikace( po ablaci, resekci uzlin), poúrazová 
pé e (popáleniny, vst ebávání, pé e o jizvy) – nutná konzultace s ošet ujícím 
léka em. 
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ŠITÍ – OPRAVY ODĚVŮ

Jana Vacková

Ul. Veselá 465, 
Stará Ves nad Ondřejnicí

Příjem zakázek:
Út: 8.30 – 18.00
St: 8.30 – 18.00

Po telefonické domluvě
 i mimo tyto dny.

Tel.: 737 316 494
e-mail: vackovajan@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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Spolkový den v Rakové – 13. srpna

Otevření cyklostezky Stará Ves - Brušperk


