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Příjemnou vánoční pohodu a úspěšný vstup 
do nového roku 2011 přejí redakční rada 
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Vážení občané,
Dovoluji si Vás touto cestou oslovit jako opětovně zvolený starosta naší obce. Stejně jako skončila 

jedna čtyřletá etapa, tak pomalu končí rok 2010. Mezi těmito událostmi lze najít určitou paralelu. 
Něco končí a něco začíná. To, co proběhlo, se nám vryje do vzpomínek, na horší věci zapomeneme 
a v paměti zůstanou jen ty věci příjemné. Myslím, že mnohem důležitější je se podívat dopředu, 
protože nás čeká spousta nových zážitků a nových výzev.

V příštím roce bude dokončena kanalizace, úprava řeky, postaven nový most, cyklostezka do 
Brušperka, vysazena zeleň, budou opraveny komunikace - zkrátka oproti letošnímu roku, kdy jsme 
jen skřípali zuby nad rozkopanýma cestami, prachem, blátem, hlukem bagrů a provozem náklaďá-
ků docela příjemná vize. Vnímám to tedy tak, že přestože někdy nefunguje vše, jak bychom si přáli, 
přijde „budoucnost“, kterou si můžeme trošku zidealizovat.

Přeji Vám všem touto cestou úspěšný vstup do nového roku, hodně štěstí, zdraví a spokojené žití 
v naší krásné obci.

Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Na kus řeči se staronovým starostou
Za dobu, po kterou funkci starosty obce vykonává ing. Dalibor Dvořák, měli občané spoustu 

možností ho poznat podle výsledků jeho práce. Možná, že by však mnohé zajímaly drobnosti z jeho 
osobního života. Položila jsem mu proto pár otázek, o kterých se domnívám, že jeho osobu přiblíží 
trochu z jiného úhlu pohledu. 

    Jak vzpomínáte na své dětství, čím jste chtěl být, jaký jste byl žák?
Dětství jsem prožíval v nedaleké obci Žabeň. Žákem jsem byl asi dobrým, protože během mé 

osmileté docházky se neobjevila jiná známka než jednička. O své budoucí profesi jsem začal uvažo-
vat až na gymnáziu. Nakonec vyhrál obor zemědělství, ke kterému mě přivedli rodiče.  

    Dovolíte mi vstoupit také do Vašeho rodinného života? 
Letos jsme s manželkou oslavili již 23 let od uzavření manželství, ze kterého vzešly dvě děti. 

Záměrně říkám děti, neboť máme syna a dceru. Ctím zásadu, že o technické věci v rodině se stará 
muž a vnitřní chod rodiny zajišťuje žena.  

Domácí práce přenechávám ostatním členům rodiny a já se věnuji pracím na zahradě a na stavbě 
rodinného domku. Když zůstanu sám doma, určitě dokážu přežít, ale musím sebekriticky podo-
tknout, že by moje strava byla asi příliš jednotvárná.

    Co děláte, když neděláte?
Mezi mé záliby patří sport všeobecně, ale na prvním místě byl vždy fotbal, který jsem aktivně 

hrál a zažil jsem v něm spoustu zajímavých situací nejen jako hráč, ale i jako divák. V současnos-
ti vedu staroveský futsalový tým Sakrovec, který hraje krajský přebor Moravskoslezského kraje. 
Nevyhýbám se ani kultuře, mezi můj největší kulturní zážitek bych zařadil neofi ciální prohlídku 
Pražského hradu s výkladem.

    Které jídlo nikdy neodmítnete?
K oblíbenému jídlu jednoznačně řadím klasiku vepřo-knedlo-zelo, případně vepřové nahrazeno 

kachním stehnem. K takovému jídlu podle mě patří i točené pivo, v mém případě Radegast. 
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    Jak jste se ocitnul ve Staré Vsi?
Mé první kontakty se Starou Vsí a místními občany proběhly v roce 1982, kdy jsem nastoupil 

do JZD Krmelín, které mělo působnost i ve Staré Vsi. V roce 1987 jsem se zde nastěhoval po té, co 
jsem získal družstevní byt. 

    Čím to, že jste se stal starostou?
Starostou jsem se stal souhrou okolností a náhod v roce 1998 a možná jako vysvětlení, proč jsem 

se na tuto službu dal je i rarita, která po mém prvním zvolení vznikla. Můj otec byl současně zvolen 
v mé rodné Žabni starostou, takže jsme v tomto volebním období vykonávali tyto funkce otec a syn 
v jiné obci. 

    Kdy jste v práci spokojený, a kdy naopak máte chuť s tím praštit?
V práci jsem spokojený tehdy, když se nám podaří vyřešit nějaký problém, který lidí trápí, ale 

nestěžují si na něj a nepožadují jeho řešení. Naopak naštvaný jsem, když má snaha, byť dobře míně-
ná se díky například nekvalitním zákonům anebo nepochopení nesetká s pozitivním ohlasem. Dále 
bývám rozladěn, když je kritika adresována směrem k obecnímu úřadu a obecní úřad s problémem 
nemá co do činění a stává se pouze hromosvodem pro ventilaci rozladění občana.

    Čeho byste chtěl dosáhnout?
Vždycky jsem si zakládal na tom, že bych chtěl dosáhnout toho, aby platilo to, co řeknu nebo 

slíbím. Někdy je cesta ke splnění takového slibu dlouhá a někdy se ukáže, že nereálná. Mým cílem 
je pomoc při vybudování krásné obce, kde se na sebe budou lidi usmívat a bude se jim tu spokojeně 
bydlet. Nedávno jsem měl na návštěvě děti z 3. třídy, kterým jsem položil otázku, co by chtěly v naší 
obci zbudovat, kdyby měly k dispozici prsten princezny Arabely. Na závěr debaty mě zaskočily 
otázkou, co bych si přál já. Po krátkém zamyšlení, se ve mně nezapřel sportovec a přání v oblasti 
snů bylo na světě. Byla by to nová sportovní hala, plná lidí všech věkových kategorií od rána až do 
večera.  

    Co Vás v poslední době nejvíce pobavilo?
Snad jen nevezmou vážně má slova návštěvníci rozsvícení vánočního stromu, kterých bylo odha-

dem 300, a nenaplní moji výzvu, kterou jsem k nim přednesl – přineste si stromeček, rozsvítíme 
zvoneček – stromků by bylo moc a zvonek přece nesvítí.

Děkuji za rozhovor a přeji nejenom Vám, ale také všem z Vaší blízkosti příjemné prožití vánoč-
ních svátků a v novém roce plno elánu ke splnění i těch nejtajnějších snů.

Marcela Tylečková

Bývávaly časy
•  „Z popudu místního faráře Jana Řezníčka a nadučitele Eduarda Kubaly založen ve Staré Vsi 

Spořitelní a záloženský spolek (Reiff eisenka) dne 30. září 1900. První představenstvo tvořili: P. 
Jan Řezníček, nadučitel Eduard Kubala, starosta Josef Sýkora, hostinský Ludvík Řehánek a rol-
níci František Novobílský č. 32 a Antonín Javorek č. 39. Spolek má za účel poměry svých členů 
ve směru mravním i hmotném zlepšovati a to tím, že jim ku provozování jich hospodářství 
a živností poskytuje levný úvěr, dále tím, že poskytuje členům a spořitelům příležitost peníze 
zúročitelně ukládati za solidního ručení. Členů má 220. Před válkou měl vkladů 294.778 K, v r. 
1924 – 3.421.381 Kč 10 h.“
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•  „Ve čtvrtek 20. listopadu 1920 v ½ 4 hod. odpoledne vznikl požár na půdě domku Michala 
Trybulovského č. p. 33, kterýž za prudkého jižního větru zasáhl i dřevěný domek vdovy, paní 
Apoleny Vidličkové č. p. 135. Hašení súčastnil se jen místní hasičský sbor. Týž mrzlo a vody na 
řece bylo velmi málo, takže čerpání vody bylo velmi obtížné. Domek Apoleny Vidličkové lehl 
úplně popelem a více nepostaven.“

•  V roce 1930 se odehrála velká událost: proběhla elektrifi kace obce. „Stavba započala v květ-
nu 1930 a ukončena v srpnu téhož roku. Dne 23. srpna konána u Paličků na ukončení stavby 
taneční zábava. Jmenovaný sál u Paličků dekorován barevnými světly a celá obec prvně osvět-
lena. Prvně rozžehnuto 20 veřejných světel uvnitř obce. Téhož roku rozezpívaly se prvněkrát 
elektromotory u místních rolníků při výmlatu ve stodolách. Dne 16. dubna 1931 stavba úředně 
kolaudována.“

•  „4. srpna 1930 zakoupila obec nový pohřební vůz od fi rmy Chorovský ze Slezské Ostravy za 
obnos 14.000 Kč. Vůz byl umístěn v horní hasičské zbrojírně…, správcem jmenován Vilém Hýl 
z čísla 70. Za použití vozu nutno zaplatiti 40 Kč, z čehož 15 Kč připadne správci“.

Mgr. Jaromír Chvostek

Informace ze zámku
•  ZO schválilo návrh Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 

v rámci Operačního programu Životní prostředí ze dne 28. 6. 2010 na akci „Obec Stará Ves nad 
Ondřejnicí – odkanalizování obce“.

•  RO schválila přijetí fi nančního daru od města Rožmitál pod Třemšínem jako příspěvek na vyba-
vení SDH Stará Ves n. O. pro odstraňování následků povodní. Starosta na pracovní návštěvě 
14. 9. 2010 předal poděkování za poskytnutý příspěvek.

•  RO schválila Dohodu na odvádění a čištění, případně zneškodňování odkanalizované vody 
s fi rmou Ostravské vodovody a kanalizace, a.s., Moravská Ostrava.

•  RO schválila smlouvu o bezplatné výpůjčce plovoucího čerpadla a ruční radiostanice s Hasič-
ským záchranným sborem MSK, Ostrava – Zábřeh.

•  RO rozhodla o uzavření objednávky na opravu havarijního stavu vodovodu v ulici U Jezu v rám-
ci stavby kanalizace s fi rmou Staspo s.r.o., Ostrava-Radvanice za cenu 310 587,- Kč bez DPH.

•  RO schválila rozpočtové opatření - navýšení výdajů rozpočtu ve výši 492 tis. Kč na rekonstrukci 
nádvoří zámku (malování, okapy, zednické práce) a projekt rekonstrukce sběrného dvora.

•  RO rozhodla o fi nancování opravy venkovního schodiště školy z fondu oprav ZŠ a MŠ Stará 
Ves.

•  RO stanovila výši nájmu ve smuteční obřadní síni pro smuteční obřady občanů, kteří nemají 
v naší obci trvalý pobyt, na 720,- Kč.

•  RO schválila přeložení ordinace MUDr. Iwanuszkové do jiných místností v rámci budovy čp. 
288 z důvodu špatného hygienického stavu ordinace.

•  RO schválila uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor a parkování ve dvoře bývalého OÚ 
na dobu od června do listopadu r. 2010 s fi rmou IPS engineering, a.s., Ostrava.

•  RO schválila uvolnění 60 tis. Kč k dofi nancování podílu obce na organizaci festivalu Poodří 
F. Lýska.

•  RO schválila smlouvu o přijetí digitální sady mapových podkladů katastrálního území Stará Ves 
– Košatka n. O. od Moravskoslezského kraje, Ostrava.
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•  RO schválila uzavření Dodatku č. 1 smlouvy s fi rmou RENARDS s.r.o., Brno, týkající se opětovného 
podání žádosti o dotaci na modernizaci infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ a MŠ Stará Ves.

•  RO schválila přijetí účelové neinvestiční dotace od Moravskoslezského kraje na úhradu mzdo-
vých výdajů členů jednotek sboru dobrovolných hasičů (3.600,- Kč), na zabezpečení akceschop-
nosti jednotky SDH obce (6 900,- Kč), na pokrytí mimořádných výdajů, souvisejících s povod-
němi v květnu a červnu 2010 pro jednotku SDH obce (14 200,- Kč).

•  RO schválila přijetí dotace 30 tis. Kč v rámci podprogramu Podpora při zajišťování dočasného 
náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelní pohro-
my od MMR, Praha.

•  RO schválila uzavření Licenční smlouvy s Ochranným svazem autorským na veřejnou produkci 
hudebních děl v rámci obecního rozhlasu.

•  RO schválila bezplatné využívání tanečního sálu zámku k činnosti kroužku moderního tance 
„ATK Maki a Kači“.

•  RO schválila zadání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na akci „Rekon-
strukce sběrného dvora“ (podklad pro podání žádosti v rámci OPŽP).

•  RO schválila nabídku fi rmy Dopravoprojekt Ostrava na zpracování realizační dokumentace 
pojízdné lávky u hasičárny – založení stavby (předpokládaná cena díla 85 tis. Kč bez DPH).

•  ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko na projekt Rekonstrukce volnočasového areálu v Košatce v rámci ROP NUTS 
II Moravskoslezsko 2007 – 2013.

•  ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí fi nančního příspěvku s Regionem Bílé Karpaty na projekt 
„Chceme o sobě vědět více“ (spolupráce obcí Stará Ves n. O. a Raková).

•  ZO schválilo přípravu projektu ZŠ a MŠ Stará Ves n. O. v rámci ROP Moravskoslezsko v celkové 
výši cca 8 mil. Kč Mgr. Jaromír Chvostek

Ustavující zasedání ZO
Ustavující 1. zasedání Zastupitelstva obce Stará Ves nad Ondřejnicí proběhlo 10. 11. 2010 v pro-

storách TJ Stará Ves n. O. a uzavřelo tak výsledek komunálních voleb 2010, jichž se v naší obci 
zúčastnilo 5 volebních uskupení – Sdružení nezávislých 2010, Rodáci pro svou obec, KSČM, KDU-
ČSL  a ODS. V úvodu zasedání složilo slib všech 15 nově zvolených zastupitelů, vzešlých z voleb:

Ing. Dvořák Dalibor, Ing. Belda Karel, Ing. Folta Radislav, Mgr. Hutěčka Kamil, Mgr. Chvos-
tek Jaromír, Ing. Chvostková Petra, Kříž Rudolf (všichni SN 2010), 

Lyčková Karla, Ing. Menšík Jan, Palička Slavoj, Mgr. Paličková Jana (všichni RPSO),
Palička Karel, Mgr. Závidčáková Věra (KSČM),
Ing. Šeděnka Jan (ODS), PharmDr. Ryšavíková Dana (KDU-ČSL).
Zastupitelstvo zvolilo pro další čtyřleté volební období starostou obce ing. Dalibora Dvořáka, 

místostarostou obce Mgr. Jaromíra Chvostka, dalšími členy Rady obce se stali ing. Radislav Folta, 
p. Karla Lyčková a p. Slavoj Palička. Zastupitelstvo dále zřídilo fi nanční výbor (předsedkyně Mgr. 
Petra Chvostková, členové ing. Yvona Korpasová, ing. Bedřiška Bičanovská) a kontrolní výbor 
(předseda ing. Jan Šeděnka, členové p. Rudolf Kříž, Mgr. Kamil Hutěčka).

Není bez zajímavosti, s jakým výsledkem dopadly volby v našich spřátelených obcích. V Rakové 
obhájil svůj post pan Anton Heglas, v Lipowe došlo na pozici wójta k obměně.

Mgr. Jaromír Chvostek
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20 let Folklorního sdružení České republiky
Před 20 lety se v Praze sešlo několik nadšenců, milovníků folklóru, a domluvili se na založení 

organizace, která by sdružovala folklorní soubory, festivaly i jednotlivce. Bylo založeno Folklorní 
sdružení České republiky – FoS ČR. Mezi zakládajícími členy tohoto sdružení byl i náš staroveský 
soubor Ondřejnica, několik posledních let je členem i festival Poodří Františka Lýska. Dvacátého 
září letošního roku se v Senátu Parlamentu ČR v Praze konala schůze Výboru pro vědu, vzdělání, 
kulturu, lidská práva a petice za účasti ředitelů lidových slavností a folklorních festivalů, starostů 
a zástupců měst, obcí a krajů, senátorů a poslanců ČR a ostatních hostů.  Na tomto setkání byla pře-
dána ocenění při příležitosti 20. výročí FoS ČR starostům měst a obcí, kteří se v uplynulém období 
na rozvoji folklóru výrazně podíleli. Také starosta naší obce obdržel „Děkovný list za vstřícnou 
spolupráci a podporu lidové kultury a rozvoje folklorního hnutí České republiky“.

Dvacátého listopadu se pak v Top hotelu v Praze konala Valná hromada FoS ČR, na které si 
zástupci členských souborů a festivalů připomněli uplynulých dvacet let činnosti. Mezi diskutu-
jícími byla i zakladatelka Lašského souboru písní a tanců Ondřejnica a ředitelka festivalu Poodří 
Františka Lýska, paní Eliška Krejčíčková. Byla také i mezi těmi, které FoS ČR ocenilo. Za „výjimeč-
ný osobní přínos k uchování a rozvoji hodnot tradicí lidové kultury“ obdržela plaketu 20. výročí 
Folklorního sdružení ČR.

Srdečně paní Elišce Krejčíčkové k tomuto ocenění blahopřejeme. 
 Věra Závidčáková

Stará Ves n. O. – Praha s jedním přestupem
Na jednom z letošních zastupitelstev byl vznesen dotaz, jak to je s autobusovou dopravou, kon-

krétně linkou 333. Toto byl impuls k zamyšlení nad koncepcí dopravní obslužnosti naší obce. Nasta-
la však otázka, kdo by se problematikou měl zabývat, když autobusem nejezdí každý. Oslovili jsme 
tedy odbornou fi rmu, která provedla analýzu současného stavu. Výsledkem zprávy bylo sdělení, že 
dopravní obslužnost je v naší obci dostatečná a v některých ukazatelích díky její poloze dokonce 
nadstandardní. Skoro by se dalo říct, že není co zlepšovat. My však nechceme situaci zakonzervo-
vat, ale dále rozvíjet. Proto jsme nechali zpracovat návrh nové trasy autobusu, který jsme předložili 
dopravci. Nová trasa by měla propojit Starou Ves s Proskovicemi (historické spojení, napojení na 
MHD, budoucí možnost pro děti z Proskovic navštěvovat staroveskou školu) a Svinovem (zastávka 
v „Šopinu“, vlakové nádraží - Pendolino, dostupnost fakultní nemocnice a VŠB). Tento plán nabíd-
ky nových služeb měl platit od prosince, jenže dopravce podcenil některé souvislosti, a tak služba, 
která měla být snad vítaná, se rázem stala problémem – zdražení jízdného, špatná návaznost spojů. 
Z těchto důvodů jsme po dohodě všech zainteresovaných start projektu odsunuli, aby mohl být 
řádně projednán s těmi, kteří autobusové služby využívají, neboť jeho cílem je zlepšení služeb, ne 
zhoršení a zdražení. O dalším průběhu projednávání budete průběžně informováni.

Ing. Dalibor Dvořák
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Tříkrálová sbírka 2011
Blíží se termín již tradiční Tříkrálové sbírky, která bude probíhat v celé České 
republice v termínu od 1. 1. do 14. 1. 2011 do odvolání.

Na území vaší obce zajišťuje průběh sbírky Charita Studénka ve spolupráci 
s místním dobrovolným koordinátorem. Výtěžek sbírky je každoročně dělen 
na podporu projektů charity, která sbírku realizuje, na projekty celostátní, na 
pomoc lidem v nouzi a obětem přírodních katastrof u nás i v zahraničí.

Výtěžek letošní sbírky jsme použili částečně na zavedení nového způsobu péče - tzv. „bazální 
stimulace“ u lidí s mentálním nebo tělesným handicapem v rodinách a domě pokojného stáří. 
Další část výtěžku sbírky jsme použili na obnovení a doplnění sortimentu zdravotnických kompen-
začních pomůcek, které si mohou půjčovat lidé do svých domácností. Možnost zapůjčení pomů-
cek zakoupených z Tříkrálové sbírky je nejen v Charitě Studénka, ale i v Bílovci (areál bílovecké 
nemocnice, informace na rehabilitaci za vrátnicí u paní Pinďákové) a ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 
na obecním úřadě. Jelikož je o zapůjčování zdravotnických kompenzačních pomůcek velký zájem 
a ty stávající jsou již opotřebované, bude výtěžek Tříkrálové sbírky 2011 věnován znovu na opravu 
a nakoupení dalších pomůcek.

Věříme, že začátkem ledna 2011 přijmete tříkrálové koledníky s doprovodem stejně přívětivě 
a vstřícně jako v letošním roce. Děkujeme!

Přejeme Vám krásné a radostné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a pokoje v novém roce.
Charita Studénka

Setkání s přáteli
V sobotu 25. září jsme u nás přivítali naše družební přátele z obce Raková. Tentokrát to nebyli jen 

zahrádkáři, ale i hasiči, chovatelé drobného zvířectva a obecní zastupitelé.
Po uvítání v malém sále v hale TJ si každá organizace převzala své partnery, pro které měla 

připravený program. Zahrádkáři měli připravenou prohlídku zámku v Kuníně a torza hradu Starý 
Jičín. Prohlídka hradu bohužel pro časovou tíseň odpadla. Po návratu si v Domě zahrádkářů pro-
hlédli výstavu ovoce a zeleniny a poslechli krátkou přednášku o perspektivních odrůdách jablek 
a švestek.

Závěr setkání pak opět proběhl v malém sále haly TJ. Byl zpestřen o vystoupení Lašského sou-
boru písní a tanců Ondřejnica. Proběhl skutečně v přátelském duchu, takže bylo vlastně naplněno 
heslo celé akce „Poznáním k přátelství“. Nutno poděkovat zastupitelstvu obce, které tuto akci zajis-
tilo, a zvlášť pak Mgr. Jaromíru Chvostkovi, který akci koordinoval, což určitě nebylo lehké.

Jaroslav Folta
Comenius pokračuje

Vítám Vás zpět u pokračování našeho projektu Comenius, o kterém jste se dočetli již dříve. Jen 
lehké připomenutí: jde o projekt škol z Německa, Anglie, Španělska a naší školy. Téma znělo: Barvy, 
tvary, emoce. Děti zpracovávají obrázky na téma určitého ročního období a snaží se k nim vyjádřit 
i pocity. Vzájemně si obrázky vyměníme a sestavujeme mandalu, která už teď má velké rozměry a je 
k vidění v naší škole (na chodbě k ředitelně). 

V měsíci listopadu nás čekalo setkání ve staroveské škole. Pro nás - učitele i žáky - výjimečná pří-
ležitost využít jednoho ze světových jazyků, domluvit se a ukázat naši školu. Všechny kolegy jsme 
přivítali v neděli a postupně je ubytovali v hotelu na Hukvaldech, který se může rovnat jakémukoliv 
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hotelu ve světě. Všichni byli s ubytováním nadmíru spokojeni. V pondělí jsme partnery projektu 
přivítali krátkým programem, prohlédli jsme si celou školu a v odpoledních hodinách pracovali na 
projektu. Součástí bylo zapojení dětí, které nám přišly pomoci, bohužel často nepřekonaly ostych 
a komunikovaly jen částečně.

Součástí návštěvy Staré Vsi byla návštěva zámku a pana starosty.  Hosté měli možnost se krátce 
seznámit s historií zámku a obce. V úterý jsme navštívili Hornické muzeum v Petřkovicích, areál 
Vysokých pecí ve Vítkovicích a krátce i nákupní centrum Futurum. 

Večer naše hosty čekalo malé překvapení v podobě posezení s cimbálovou muzikou Fojt v Krme-
líně. Všem se večer líbil, o čemž svědčí pozdní návrat na hotel a parket zaplněný všemi přítomnými.  
Ve středu jsme se rozloučili s týmem z Německa, který v poledne odlétal, a s ostatními jsme si jeli 
prohlédnout muzeum Tatry v Kopřivnici, Štramberk a poté kozlovickou Starou školu. Tímto pro 
nás program skončil, protože ve čtvrtek všichni odlétali zpět domů. 

Tyto 4 dny byly pro nás nesmírně jazykově a časově náročné, ale myslím, že není čeho litovat, 
protože komunikace v cizím jazyce s tak přátelskými a otevřeným lidmi, kteří se chtějí dohovořit 
a nehledí na nějaké naše chyby, byla úžasná příležitost. Už teď se těšíme na další setkání.

Všichni jsme se shodli, že by bylo dobré po skončení projektu nadále pokračovat ve spolupráci 
a podat další projekt s tématem bližším životu dětí. Také jsme dohodli další podrobnosti následující 
návštěvy, která bude ve Španělsku.  Mgr. Hana Cholevová

Co se událo v Klubu důchodců
Tancechtiví členové a příznivci Klubu důchodců se opět dočkali taneční zábavy. Bylo to v předve-

čer svátku sv. Martina. Tentokrát jsme se v hasičárně sešli v menším počtu, než bývá na tanečních 
zábavách obvyklé, to však neubralo nic na tom, že v sále panovalo veselí a dobrá nálada. Chyběla 
sice martinská husa, ale tu nahradilo výborné vepřo-knedlo-zelo. Spokojení, nasycení jsme opano-
vali taneční parket. Rozruch způsobil příchod dvou nezvaných postav. Zabloudili mezi nás vodníci. 
Stěžovali si na nepřízeň osudu, žehrali na úpravy na řece Ondřejnici. Trvají již příliš dlouho a ruší je 
v jejich poklidném životě. Spokojeně si tu žijí již několik staletí. Letos si však již po několikáté musí 
stěhovat svoji vodnickou domácnost. A kdo se skrýval v převleku vodnického páru? Kdo jiný, než 
osvědčená dvojice. Vodníkovi Ireně Poláškové zdatně sekundovala vodnice v podání Miry Hložan-
ky. Jejich kostýmy a rekvizity svědčily o tom, že nic nebylo ponecháno náhodě. Zelený fráček, barev-
né pentle, hrníčky na dušičky, tedy vše, co ke správným vodníkům patří. Rozezpívali a roztancovali 
celý sál, zkrátka pokračovala příjemná pohoda. Někteří nedočkaví loudili, jaká zábava je připravena 
na Silvestra. Neprozradíme, přijďte se do klubu rozloučit se starým rokem ve středu 29. prosince. 
S přáním hezkého prožití svátečních dnů za příznivce Klubu důchodců. Marcela Tylečková

KONDOR 2010 (www.kondorsv.com) 
Skupina KONDOR je občanským sdružením - dětskou organizací, která ale sdružuje také mlá-

dež a dospělé. Hlavním cílem je zájmová činnost s dětmi s důrazem na kvalitní, zajímavé a účelné 
využívání jejich volného času.

Počet členů skupiny Stará Ves je poměrně stabilní a ve srovnání s loňskými roky roste díky zahá-
jení činnosti dvou nových oddílů, ale také díky intenzivnější propagaci skupiny. V současné době 
evidujeme bezmála tři stovky členů.
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Vedení skupiny pro rok 2010/2011:
Mácha Petr   vedoucí skupiny, zástupce pro komunikaci s KRK
Novobilská Mirka  hospodářka skupiny 
Folta Pavel   organizace zájezdů
Tančiboková Karin  vedoucí dětských oddílů 
Hovorková Lenka  registrace členské základny, propagace, vedoucí grantové komise 
Hovorka Václav  evidence docházek 
Hyneček Jiří  vedoucí inventarizační komise 
Pelíšek Marek  táborová komise, vedoucí II. turnusu 
Polášek Jaromír  táborová komise 
Puda Jiří  vedoucí táborové komise 
Růža Martin  člen grantové komise, styk s obcí, vedoucí III. turnusu 
Ševčík Jiří ml.  evidence docházek 
Ulčáková Alena  akce pro děti

Oddíly
Od roku 2006 funguje oddíl Svišťata, jehož klubovna se nachází ve staroveském zámku a který 

se zabývá volnočasovými aktivitami dětí školního věku. Na předškolní děti je zaměřen druhý oddíl 
– Dráčci i třetí oddíl - Staroveští strážci, oba založené v roce 2009.

Oddíl Dráčci je určen pro menší děti (od 4 do 7 let). Momentálně si hrajeme s krásnými maňás-
ky, ale také cvičíme, zpíváme, vyrábíme bambulky a určitě budeme péct cukroví u tety Katky a zdo-
bit svůj vánoční stromeček.

Oddíl Staroveští strážci je určen pro dětí starší. Od uzlů přes hlavolamy a zkoušky zručnosti si 
také hrajeme, cvičíme a malujeme. Nezapomeňte, že člen oddílu má také přednost, pokud se chce 
zúčastnit letního tábora, a samozřejmě má také slevu. Přijďte si s námi hrát! Máme málo vedoucích 
a instruktorů. Připojte se k nám i Vy! M. Polášková

Oddíl Svišťata funguje pátým rokem a je zaměřen na táborovou činnost, avšak přes rok. Schá-
zíme se každou středu od 17 do 19 hod. v klubovně ve staroveském zámku. V tomto školním roce 
nese celooddílová hra název „Indiáni“. Hrajeme různé hry s touto tématikou, učíme děti všelijakým 
dovednostem, máme v plánu vyrobit si indiánské oblečky, chodíme na výlety a spoustu dalšího. 
Tento rok jsme se již podruhé se Svišťaty zúčastnili soutěže, kterou pořádala ZOO Ostrava ve sběru 
žaludů, a i letos jsme obsadili 1. místo a vyhráli poukaz do lanového centra Tarzánie, takže i tento 
výlet máme na jaře v plánu. Děkujeme všem, kteří se do sběru jakkoliv zapojili. 

Jsme ucelená parta, ale rozhodně mezi sebe rádi přivítáme nové kamarády. Do tohoto oddílu 
chodí děti od 6 do 15 let a kdokoliv, kdo má zájem, se k nám může vždy přidat. Budeme jenom rádi. 
Pokud tedy máte zájem, neváhejte a přijďte se za námi ve středu podívat.

Karin Tančiboková
Letní dětské tábory

Naší stěžejní aktivitou je pořádání letních dětských táborů ve Vítkově-Podhradí, v překrásné 
krajině Oderských vrchů, na břehu řeky Moravice. Přípravy na tábor probíhají prakticky po celý 
rok a během tří turnusů jej absolvuje každoročně okolo 150 dětí.
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Hodnocení jednotlivých turnusů:
I. turnus:  Letošního 1. turnusu se zúčastnilo 55 dětí. Po dobu 16 dnů pro ně byl připraven 

program inspirovaný starověkým Egyptem. Počasí nám letos více než přálo a děti se 
nadmíru bavily.

Přemysl Pavlosek
II. turnus:  Letos jsme se vydali na 16denní putování z pohádky do pohádky. Děti byly rozdě-

leny do 4 oddílů, které si samy pojmenovaly - Hejalejo, Rychlá rota, Rychlí špunti 
a Hašišaši. Tábora se zúčastnilo 48 dětí, na které dohlíželo 12 oddílových vedoucích 
a instruktorů plus dalších 11 lidí -  kuchaři, programoví, hospodář a hlavní vedoucí 
– Marek Pelíšek. Počasí bylo sice proměnlivé, ale rozhodně nám nezkazilo náladu 
ani program.

Iveta Neprašová
III. turnus:  Program letošního tábora se nesl v pirátském duchu, resp. honbou za piráty a samo-

zřejmě pokladem. 51 dětí bylo rozděleno do pěti oddílů, na které dohlížel a staral 
se pětadvacetičlenný tým zkušených vedoucích. Děti byly velice spokojené a velkou 
měrou k tomu přispělo i hezké počasí.

Martin Růža

Ostatní skupinové akce
Mimo působení oddílů a organizace letních dětských táborů pořádá organizace KONDOR 

spoustu dalších akcí, a to nejen pro děti.
Již tradičně pořádáme zájezdy jednodenní i vícedenní, „Akci 13“ – společenskou akci pro dospě-

lé členy i přátele staroveské skupiny KONDOR, zimní stanování, Jarní toulání s KONDOREM, 
pro děti pak diskotéku, potáborová setkání, nemalou snahu věnujeme propagaci na Staroveských 
obecních slavnostech.

Připravované akce
Přesné termíny prozatím nejsou stanoveny, ale budeme Vás o nich dále informovat.

Únor - Kinder party – diskotéka pro všechny dětské členy KONDORA
  - zimní stanování na Vítkově
Březen/duben  - Jarní toulání s KONDOREM
Květen  - škvaření vaječiny

Od dubna budou opět pořádány turistické zájezdy.
Jako občanské sdružení bychom nemohli fungovat bez dotací a darů MŠMT, obecních, krajských 

a magistrátních úřadů, darů fyzických osob i jiných subjektů. Proto všem těmto děkujeme, stejně 
jako partnerům organizace KONDOR - obcím Stará Ves a Krmelín. Mgr. Martin Růža

Tajemství Vánoc
Doba adventní, Štědrý den, Vánoce… Nejatraktivnější svátky v období kalendářního roku. Těší-

me se na ně, dostáváme dárky, chvíle plných setkání, návštěvy, trochu romantiky při svíčkách apod. 
Slyšel jsem také názor, že Vánoce už ne, zastavení u adventního věnce - to je přežitek a do dnešní 
doby to nepatří. Vše záleží na tvém rozhodnutí. To, co se událo, co žijeme, je rozhodnutí Boží, je 
platné a stálé krásné. 
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Dar, který za peníze nekoupíš
Dříve či později zjišťujeme, že ani sebekrásnější dary nám nepřinesou radost, naplnění tužeb, po 

kterých člověk touží. V nitru člověka se ozývá touha po lásce, po přátelství a ono nepřichází. Za 
peníze nelze koupit porozumění, soulad, obětavou lásku, pokoj, radost apod. Lidé si tak povzdych-
nou: co bychom dali za to, kdybychom byli usmířeni, či odpustili.

Dar, který nám dal Bůh
Existuje jeden dar, který má pro člověka cenu, přináší mu hodnotu, po které niterně touží. Dar, 

který přišel z nebe. Připomínáme si ho o Vánocích. Bůh přichází, vtělil se do lidského života a pře-
bývá s námi. Prosté místo Betlém – stáj. Pracoval v tesařské dílně, nestal se pokrytcem. Nespokojil se 
s prázdným náboženstvím. Miloval lidi. Nikdy nehleděl na to, z jaké byli společenství vrstvy. Doká-
zal se přiblížit každému. Proč to? Aby nám ukázal, že má Bůh o nás zájem, záleží mu na nás. 

Dar smíření, dar spasení
Bůh se stal člověkem proto, aby nás smířil sám se sebou. Člověk není schopen se sám usmířit 

s Bohem. Jedině sám Bůh se může znovu usmířit s člověkem. Pro nás je přirozené hřešit, stavět se 
proti Bohu. Naše nitro je nakažené virem – hřích. Ježíš stále znovu a znovu léčí, zachraňuje a uzdra-
vuje. Dostali jsme milost. Betlémský dar je dar spasitele – Ježíše Krista. To je to nejdůležitější a nej-
významnější na celých Vánocích. 

Vánoce ve Tvém srdci
Přiznej, že si často posteskneme, jak kdo žije, jak věci ve světě vypadají. Vytrácí se úcta k druhému 

člověku. Ptáme se, kdy to skončí? Cesta, kterou ukazuje Ježíš, má jasný cíl. Smiř se s Bohem a lidmi. 
Prožiješ změny, které neuniknou ani tvým přátelům. Otevřou dveře k obnovení dobrých vztahů 
a příchodu Boha do tvého života. Bible říká: „Těm pak, kteří jej přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“ 
Mohou pak jít životem pokojně, protože mají před sebou jistotu domova, kterému jdou vstříc. 

Milí spoluobčané. Buďme darem jeden pro druhého a nechávejme den co den prostupovat tajem-
ství vánočního poselství do svého života. K tomu vám žehná, vše dobré přeje v novém roce 2011 o. 
Kamil – farář. Zdraví také kaplan o. Klement 

Advent
• Roráty: Út-Pá v 6.15 hod. v kostele, po mši svaté snídaně na faře v 7.00 hod. 
• Adventní noční bdění: 10. 12. - pátek. Začínáme v 19.00 hod. na faře 
•  Adventní koncert: 19. prosince, neděle v 17 hod. v kostele. Vystoupí studenti varhanické školy 

z Opavy. Můžeme se těšit na varhanní, sborový i sólový přednes. Vstupné dobrovolné. 
•  Svátost smíření – zpověď: sobota 18. 12. v kostele v 16.00 příprava ke zpovědi. Zpovídání 16.30 

- 17.30 hod., možnost setkání se zpovědníkem z jiné farnosti.                      
•  Betlémské světlo: je možno si zapálit na faře před vánočními svátky. Je to pěkná symbolika ke 

štědrovečernímu stolu do rodiny. Betlémské světlo se šíří od místa narození Ježíše do celého 
světa.

Vánoce
•  Půlnoční mše svatá: 24. 12. v 22.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Při mši bude zpívat chrámo-

vý sbor. Troubení koled z věže od 21.45 hod., po mši svaté malé občerstvení u kostela (přineste 
něco málo pro druhé).

•  Slavnost narození Páně: 25. 12. mše svatá v 10.30 hod. Bude zpívat chrámový sbor.
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•  Návštěva betléma: 25. 12. bude možnost navštívit v kostele betlém, zazpívat s dětmi koledu, 
a to v čase od 15 do 16 hod. Doporučuji pro zpestření slavnostní atmosféry při návštěvách. 

•  2. svátek vánoční – sv. Štěpána: 26. 12. mše svatá v 10.30 hod.
•  Závěr roku - Silvestr: 31. 12. mše svatá v 16.00 hod. + svátostné požehnání
•  Nový rok - Matky Boží – doporučený svátek: 1. 1. 2011 mše svatá v 10.30 hod. 
•  Tříkrálová sbírka: sobota 15. 1. 2011, v 8.00 sraz na faře, v 8.30 žehnání v kostele + návště-

va domů, koledování ve Staré Vsi a Košatce, polévka a teplý čaj na faře. Zájemci z řad dětí 
a dospělých se hlaste u Jiřího Ryšavíka, 604 931 559, na faře o. Kamil, ve škole u třídních uči-
telů.

•  5. ples střediska mládeže: 8. 1. sobota 2010 v 19.30 hod v Základní škole St. Ves n/O, zakoupení 
lístků + rezervace po mši svaté v kostele. Prosíme o přispění darů do společné tomboly. 

Bližší informace: dcm.doo.cz/farnost, 731 625 717, 553 669 413

Významné ocenění
Blahopřejeme dalšímu občanovi naší obce – panu Pavlu Horvátovi - k získání nejvyššího ocenění 

od Českého červeného kříže. Pan Horvát získal Zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského za 40 bez-
příspěvkových odběrů krve, která mu byla předána na Magistrátu města Ostravy 25. října 2010.

Ne Ruda
Co se skrývá za tím nesrozumitelným názvem? Náš rodák a velký příznivec, dnes už mnoho let 

Pražák Radek Mácha, si pohrál se slovíčky na úvod dalšího příjemného podvečera z cyklu Život je, 
když…, jehož hostem byl před početným publikem populární literát Rudolf Křesťan. Bylo by škoda 
nevyužít jeho mistrné práce s českým jazykem. 

„V předminulém století byl nejplodnějším českým fejetonistou spisovatel, křestním jménem Jan. 
Opakuji - Jan. Ne Ruda. I když to byl Jan, tedy ne Ruda, byl to Neruda. A ten Neruda, co nebyl 
Ruda, ale Jan, bydlel v Praze. Tedy ve městě, ve kterém v současné době bydlí spisovatel, fejetonista, 
který se nejmenuje Jan, jako jeho dávný předchůdce, ale Ruda. Ovšem ne Neruda, ale Křesťan. Zda 
Jan, co nebyl Ruda, ale Neruda byl křesťanem, nevím. Asi ano, v tehdejší době tomu tak bývalo. Zda 
Ruda, co není Janem ani Nerudou, ale Křesťanem, křesťanem je, taky nevím. Ještě jsem se ho na to 
neptal. Rozdíl mezi Rudou a Nerudou je nejeden. Tak už víme, že Jan nebyl Ruda, a Ruda není Jan. 
Jan byl Neruda a Ruda Neruda není. Teď by mohli oponovat ti, kteří Rudu znají poněkud lépe nežli 
já a mohli by mi vpálit: „Jó, chlapče, on ten Ruda dovede být taky pěknej neruda.“ Já bych mohl 
namítnout, že ten Jan, co byl Neruda, taky možná nerudou nebyl, i když jím fakticky byl. Dalším 
rozdílem mezi oběma pány byla a je asi výška každého z nich. Jan, co nebyl Ruda, byl asi menšího 
vzrůstu nežli Ruda, který není Neruda. V předminulém století tak vysokých lidí nebývalo, a kdyby 
mezi ně Jan patřil, určitě by to bylo někde zaznamenáno. No, těch rozdílů bychom mezi oběma feje-
tonisty našli mnoho a mnoho, ale vy nejste zvědavi na moje řečnění, ale spíše na toho, který není 
Jan, ale Ruda. Vítám mezi námi Rudolfa Křesťana, dalšího hosta z pravidelně nepravidelných nebo 
nepravidelně pravidelných setkání na staroveském zámku, nazvaných Život je, když…“

Radoslav (Radek) Mácha
Zbývá dodat – Radku, děkujeme a přejeme šťastnou ruku při výběru dalších zajímavých hostů!
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Chovatelská výstava v monobloku

Rudolf Křesťan na zámku

Jiří D. Novotný s Radkem Máchou
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Vítání občánků Komunální volby 2010

Volnočasový areál v Košatce

Hřbitov o Dušičkách
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Přátelský turnaj v házené žen

Comenius - spolupráce evropských škol

Výstava panenek v informačním centru
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Přineste si zvoneček, rozsvítíme stromeček Martinská zábava v KD

Den pro spolky, návštěva z Rakové
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SPORT

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Dne 27. 12. 2010 se uskuteční turnaj ve stolním tenise v soutěži jednotlivců. Turnaj se bude konat 
ve sportovní hale v areálu TJ Stará Ves.
Předpokládaný program:
Kategorie školní mládež do 15 let (neregistrovaní):
Prezence účastníků 7.30 – 8.00 hod.
Soutěž    8.00 – 11.00 hod.
Kategorie dospělí od 16 let – ženy (neregistrované):
Prezence účastníků 8.30 – 9.00 hod.  
Soutěž    9.00 – 11.30 hod. 
Kategorie dospělí od 16 let – muži (neregistrovaní+registrovaní nad 50 let): 
Prezence účastníků 12.30 – 13.00 hod.
Soutěž    13.30 – 20.00 hod.
Za pořadatele: Jan Menšík

Z OBECNÍ MATRIKY

Naši noví občánci:
Václav Galásek - rodiče Martin Galásek a Eva roz. Kuklová
Jan Adamus - rodiče Jiří Adamus a Adéla roz. Máchová
Daniel Tyleček - rodiče Tomáš Tyleček a Pavlína Frelichová
Natálie Novobilská - rodiče Marek Novobilský a Veronika roz. Lednická
Lukáš Pělucha - rodiče Petr Pělucha a Petra roz. Menšíková
Sabina Bujnochová - rodiče Patrik Bujnoch a Gabriela roz. Tomečková
Simona Jančáková - rodiče Jiří Jančák a Dagmar roz. Vyzinová
K narození děťátka blahopřejeme.

Své významné životní jubileum oslaví naši občané:
Magdalena Tračová - 85 let
Josef Trčka - 80 let
Našim jubilantům přejeme nejen pevné zdraví, ale i hodně štěstí a rodinné pohody.

V uplynulém období nás opustili tito naši občané:
Jaroslav Matera - ročník 1933 Miroslav Duhan - ročník 1948
Jaromír David - ročník 1927 Miroslav Malík - ročník 1947
Josef Lyčka - ročník 1922 Zdenka Tylečková - ročník 1914
Milena Paličková - ročník 1923 Jaroslav Navařík - ročník 1951
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OZNÁMENÍ

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava, a.s., byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účin-
ností od 1. ledna 2011 takto:

Voda pitná (vodné): 29,16 Kč/m3 (bez DPH), 32,08 Kč (vč. 10 % DPH)
Voda odvedená (stočné): 26,34 Kč/m3 (bez DPH), 28,97 Kč (vč. 10 % DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. 

lednu 2011, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem 
a dodavatelem.

Změny v odvozu odpadů
V důsledku organizačních změn ve společnosti OZO Ostrava s.r.o., která zajišťuje službu sběru, 

odvozu, využití a odstranění odpadů, dochází od 3. ledna 2011 k úpravě svozových dnů, obsluhy 
a řízení provozu. 

Dosavadní službu poskytovalo středisko společnosti ve Studénce, nově bude služba zajišťována 
přímo z Provozovny 1 v Ostravě-Přívoze, Slovenská 1/1083. Veškeré připomínky nebo dotazy k pro-
vozu bude řešit a zodpovídat mistr Jiří Přílučík, tel. 602 730 099, e-mail: prilucik@ozoostrava.cz.

Kromě změny svozových dnů komunálního odpadu společnost upravuje i systém obsluhy nádob 
na separovaný sběr. Začíná pracovat v dvousměnném provozu, proto bude normálním jevem, 
pokud bude vyprazdňovat speciální nádoby na plasty, papír a sklo i v odpoledních časech, naopak 
už nebudou obsluhovány ve víkendových dnech.

Společnost garantuje, že uvedenými změnami bude dosavadní kvalita služby jednoznačně potvr-
zována a zachována.

Přehled svozových dnů:

ulice svoz. den ulice svoz. den
Brušperská úterý Hynečkova čtvrtek
D. Růži úterý K Důlku čtvrtek
Delfínova úterý K Mostu čtvrtek
Do Polí úterý K Myslivně čtvrtek
Do Potoka úterý K Pálenici čtvrtek
Dolní úterý K Řece čtvrtek
Dukelská úterý K Trní čtvrtek
Farní úterý Ke Kasárnám čtvrtek
Hluboká úterý Košatka čtvrtek
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Horní úterý Krátká čtvrtek
Hůrská úterý Lubinská čtvrtek
K Černému lesu úterý Na Kopci čtvrtek
K Dolu úterý Na Posmykově čtvrtek
K pekárně úterý Na Vrbanisku čtvrtek
K Pískovně úterý Na Závodí čtvrtek
K rybníkům úterý Oderská čtvrtek
Ke kapli úterý Petřvaldská čtvrtek
Kelnerova úterý Pod Myslivnou čtvrtek
Krmelínská úterý Rynek čtvrtek
Luční úterý Sakrovecká čtvrtek
Mlýnská úterý Slavíkova čtvrtek
Na Drahách úterý Slepá čtvrtek
Na Štěpnici úterý Staroveská čtvrtek
Nad Splavem úterý Ševčíkova čtvrtek
Nad Školou úterý U Lávky čtvrtek
Nad Zámkem úterý U Náhonu čtvrtek
Nový svět úterý U Obchodu čtvrtek
Okružní úterý U Vody čtvrtek
Panský důl úterý U Zastávky čtvrtek
Proskovická úterý V Kolonii čtvrtek
Sportovní úterý V Zahradách čtvrtek
Školní úterý Ve Vrbi čtvrtek
U Dubu úterý Vojenská čtvrtek
U Jezu úterý Za Hhumny čtvrtek
U Pošty úterý Za Mostem čtvrtek
Veselá úterý Zahradní čtvrtek
Zákostelí úterý Záhumenní čtvrtek
Zámecká úterý Zimný důl čtvrtek

Svoz PN 1x 14 dní v lichém týdnu Svoz PN 1x 14 dní v lichém týdnu
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Wichterlovo gymnázium se představuje
S nadsázkou se dá říct, že se Wichterlovo gymnázium specializuje na přípravu budoucích zdra-

votníků: sedmnáct absolventů nastoupilo na obor všeobecné lékařství na lékařských fakultách v 
Praze, Brně, Olomouci i Ostravě, dva studují zubní lékařství a zdravotní záchranářství, další pak 
obory zdravotní laborant, biomedicínský technik a jeden absolvent veterinární lékařství. To je 
v součtu necelých 22 % všech absolventů školy v tomto roce. Další velké skupiny tvoří tradičně 
budoucí architekti (5 absolventů), právníci (7 absolventů), ekonomové (10 absolventů), informatici 
(9 absolventů) a stavební inženýři (7 absolventů). Mezi zajímavé obory patří i studium politologie 
(4x), mezinárodních vztahů a obchodu (3x) a překladatelství a tlumočnictví z anglického jazy-
ka (3x). Nejzajímavější obory jsou však asi sinologie, japanistika, baltistika, počítačová podpora 
archeologie a studium neželezných slitin a zbraní a munice (VŠ obrany). Dva studenti pokračují 
stejně jako v loňském roce v zahraničí - jeden na Slovensku a jeden ve Velké Británii (tam v roce 
2009 nastoupili dva).

Na webových stránkách školy www.wigym.cz se můžete dovědět i další podrobnosti o škole, 
například jak si žáci vedou na jazykových a odborných soutěžích, můžete si prohlédnout učeb-
ní plány nebo třeba vlastní učební texty. Samozřejmostí jsou nejen zahraniční exkurze, lyžařské 
a adaptační kurzy, ale i studium deskriptivní geometrie, programování, ekonomie, ekologie, dějin 
moderního umění, moderní fyziky, pedagogiky a psychologie. Všichni žáci studují vedle angličtiny 
ještě jeden cizí jazyk. Vybírají si z nabídky němčiny (198 žáků), francouzštiny (172 žáků), ruštiny 
(86 žáků) a španělštiny (160 žáků). Dále si mohou studenti zvolit v posledních dvou ročnících 
latinu (102 žáků).

Pokud vás nabídka zaujala, tak nezapomeňte, že se na Wichterlově gymnáziu v Ostravě-Porubě 
ve středu 12. ledna 2011 od 14 do 18 hodin uskuteční tradiční den otevřených dveří. Na gymnáziu, 
které je nejstarší v Porubě a největší v Ostravě, lze studovat čtyřletý všeobecný obor (v přijímacím 
řízení bude přijímáno 90 uchazečů z devátých tříd) a osmiletý všeobecný obor (v přijímacím řízení 
bude přijímáno 30 uchazečů z pátých tříd). Zároveň škola chystá na únor až duben přípravné kurzy.
 PaedDr. Antonín Balnar, PhD., ředitel gymnázia

Termíny měsíčních odvozů v roce 2011
 18. 1. 20. 1.
 15. 2. 17. 2.
 15. 3. 17. 3.
 12. 4. 14. 4.
 10. 5. 12. 5.
   7. 6.   9. 6.
   5. 7.   7. 7.
   2. 8.   4. 8.
 30. 8.   1. 9.
   4. 10.   6. 10.
   1. 11.   3. 11.
 29. 11.   1. 12.
 27. 12. 29. 12.
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POZVÁNKY

Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica
si Vás dovoluje pozvat na

VÁNOČNÍ KONCERT
Brušperk, sál ZŠ Vojtěcha Martínka 

18. 12. 2010 v 17:00 hod.
Účinkují: Malá Ondřejnica, Ondřejnica, Pozdní sběr, 

CM Fojt, CM Ondřejnica
Vstupné: 60 Kč, děti, důchodci, členové FOS 30 Kč

Staroveská myslivna srdečně zve na 

11. COUNTRY BÁL
14. ledna 2011 v 19 hodin

K tanci a poslechu hraje:  „Poslední šance“

Dále zveme na

MYSLIVECKÝ BÁL
4. února 2011 v 19 hodin

K tanci a poslechu hraje:  Zdenek Krásný
Objednávky na tel.: +420 558 669 999

www.staroveska-myslivna.com

Staroveský fl orbalový oddíl TJ Stará Ves n. O.-VOSY si Vás dovoluje 
pozvat na 4. ročník fl orbalového plesu s kapelou REZON, který se koná 
v pátek 11. února 2011 v hale TJ Stará Ves. Začátek plesu je ve 20 hodin. 
Připraven bude bohatý program, tombola a domácí kuchyně.
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ZASE TU MÁME PO ROCE, 
TAK HODNĚ OČEKÁVANÉ VÁNOCE ☺

   Pojďte si s námi zpříjemnit čekání na Vánoce!
ATK Maki a Kači si pro vás připravil Vánoční besídku!

     KDY? V pondělí 13. 12. 2010
 KDE? V TJ Stará Ves ve velké tělocvičně
 V KOLIK? V 17:00 hodin

Na co se můžete těšit?
· Taneční vystoupení mladší skupiny
· Taneční vystoupení starší skupiny
· Taneční vystoupení skupiny A
· Hosté 

Předminulý rok měl sice náš malý sál omezenou kapacitu, ale do velké haly 
se pohodlně vejdeme úplně všichni, takže se těšíme jak na Vás, tak i na Vaši 
celou rodinu, známé a kamarády.

Maki a Kača za ATK
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Akce plánované na 1. pololetí 2011

DATUM AKCE MÍSTO POŘADATEL
26. 12. 2010 Pouliční turnaj Hala TJ – 8.30 hod TJ Stará Ves
27. 12. 2010 Stolní tenis Hala TJ TJ Stará Ves
  1. ledna 2011 Novoroční pochod Sportklub TJ – 9.30 hod TJ Stará ves
  1. ledna Novoroční jízda Sportklub TJ – 9.30 hod TJ Stará Ves
  8. ledna 5. ples střediska mládeže Jídelna ZŠ Středisko mládeže
14. ledna Country bál Staroveská myslivna Myslivna
15. ledna ZHP starší žáci Hala TJ – 8 hod TJ Stará Ves
16. ledna ZHP mladší žačky Hala TJ – 8.30 hod TJ Stará Ves
19. ledna Výroční členská schůze Hasičská zbrojnice Klub důchodců
21. ledna Sportovní ples Hala TJ – 20 hod TJ Stará Ves
22. ledna Myslivecký ples Kulturní dům Košatka TJ Sokol Košatka
22. ledna Dětský maškarní ples Hala TJ – 14 hod TJ Stará Ves
30. ledna ZHP mladší žáci Hala TJ – 8 hod TJ Stará Ves
  4. února Myslivecký bál Staroveská myslivna Myslivna 
  5. února ZHP dorostenci Hala TJ – 8 hod TJ Stará Ves
  6. února ZHP starší žačky Hala TJ – 8 hod TJ Stará Ves
 9. února Tradiční posezení Hasičská zbrojnice Klub důchodců
11. února Florbalový ples Hala TJ – 20 hod TJ Stará Ves
12. února Sokolský ples Kulturní dům TJ Sokol Košatka
18. února Hasičský ples Hasičská zbrojnice SDH Stará Ves
  5. března Pohár - muži Hala TJ – 8 hod TJ Stará Ves
  8. března Pochovávání basy Hasičská zbrojnice Klub důchodců
  9. března Jarní večírek Unie rodičů Jídelna ZŠ Unie rodičů
12. března Dětský maškarní ples Kulturní dům Košatka TJ Sokol Košatka
  6. dubna Tradiční posezení Hasičská zbrojnice Klub důchodců
27. dubna Pomlázková zábava Hasičská zbrojnice Klub důchodců
  4. května Oslava Dne matek Hasičská zbrojnice KD + Obecní úřad
  1. června Tradiční posezení Hasičská zbrojnice Klub důchodců

10. června Staroveské arkády – kon-
cert pěveckých sborů Nádvoří zámku Festival Poodří 

Františka Lýska

11. červen Obecní slavnosti Areál zámku Obec Stará Ves, 
FPFL

17. červen Folklorní večer na zámku Nádvoří zámku FPFL
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STAVEBNÍ PŘÍLOHA

Kanalizace v prosinci
Napadnul první sníh, přišly mrazy a stavební ruch jako by utichl.  Náročná stavba kanalizace, 

kterou provází řada problémů, je skutečně před dokončením. Na první spláchnutí si ale ještě chvíli 
počkáme, a tak je třeba některé věci připomenout.

Dle smlouvy o dílo bude v lednu dokončena stavba základní části kanalizace o celkové délce 13 
km, to znamená kanalizační systém včetně veřejných částí domovních přípojek („po plot“ – tedy 
na hranici pozemku). V lednu bude rovněž požádáno o povolení k předčasnému užívání a tím 
bude otevřen prostor pro napojování jednotlivých účastníků. Tady by obec chtěla občanům pomoci 
radou a výhodnějším nákupem materiálu (potrubí). Jakmile to počasí dovolí, bude v příštím roce 
postupně zahájeno napojování jednotlivých domů (odhadem v měsíci dubnu). Obec bude postup-
ně uzavírat se všemi vlastníky Smlouvu o odvádění a likvidaci odpadních vod.

Jako velký problém se jeví oprava cest. Většina komunikací bude upravena tak, aby se na ně 
nemuselo mnoho let sáhnout. Proto jsme ustoupili z našeho požadavku, aby byly komunikace 
hotové do zimy, neboť si výkopy musí „sednout“ a nechceme tyto práce, které jsou odvislé od roční 
doby, uspěchat. Navíc budeme muset v některých ulicích řešit dosud opomíjený problém odvodu 
dešťové vody a oprav dešťové kanalizace, který není součástí stavby. Tady musím změnit své před-
chozí informace k postupu prací při opravě cest. Jejich fi nální podoba se bude realizovat až na jaře 
příštího roku.

Věřím, že do léta příštího roku bude celá stavba zkolaudovaná a v průběhu příštího roku se 
budou moci začít na kanalizační síť napojovat jednotlivé domácnosti. V celém procesu bude obec 
s Vámi, kterých se to týká, komunikovat a spolupracovat tak, aby napojení proběhlo bez problémů 
a komplikací.

Ing. Dalibor Dvořák

Jak jsme na tom s dotacemi?
•  Projekt Moderní škola (rekonstrukce a modernizace ZŠ a MŠ Stará Ves n. O.), se kterým jsme 

neuspěli v první výzvě v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, priorit-
ní osa 4 – Rozvoj venkova, byl nově přepracován a výrazně upraven. Přípravou nové žádosti 
byla pověřena fi rma  RENARDS. Oproti minulé žádosti bylo vypuštěno několik položek, které 
snižovaly pravděpodobnost přijetí žádosti. Jde o zateplení budovy a výměnu oken „staré školy“ 
(bude připraveno a podáno samostatně), opravu vstupního schodiště (ta již byla provedena 
s ohledem na havarijní stav), instalaci vstupních dveří staré budovy (bylo provedeno). Finanční 
náklady tak výrazně poklesly z předchozích asi 16 mil. Kč na polovinu. Probíhá posuzování 
žádosti.

•  Koncem září začala první akcí realizační část projektu Chceme o sobě vědět víc (program pří-
hraniční spolupráce SR – ČR, tedy Raková – Stará Ves) s rozpočtem asi 500.000 Kč. Po setkání 
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spolků zahrádkářů, chovatelů, hasičů a sportovců 25. 9. program pokračuje 17. 12. společným 
adventním koncertem ve Staré Vsi, na jaře se zapojí děti škol na obou stranách hranice.

•  V listopadu byly na zámku ukončeny restaurátorské práce na opravách sgrafi tové výzdoby (1. 
patro) a kamenných prvků (vstup, přízemí a 2. patro) v hodnotě asi 320.000 Kč s přispěním 
Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezské-
ho kraje. Současně s tím nad rámec projektu proběhly opravy střechy, zednické práce a výmalba 
prostoru nádvoří.

•  Koncem listopadu proběhlo předání stavby volnočasového areálu v Košatce, vybudovaného fi r-
mou Technické služby Frýdek-Místek s přispěním dotace 3,5 mil. Kč z ROP Moravskoslezsko. 
Košatka tak získala areál vybavený víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem a osvětlením, 
rekonstruované šatny a nově vybavené dětské hřiště.

•  Probíhá příprava druhého kola výběrového řízení na realizaci schváleného projektu „Cyklostez-
ka Stará Ves – Brušperk“, fi nancovaného z ROP Moravskoslezsko. Termín dokončení realizace 
předpokládáme v 1. polovině roku 2011.

•  Probíhají přípravy realizace k přiznané dotaci „Podpora turistických oblastí v Moravskoslez-
ském kraji“ na zlepšení předpokladů pro turistický ruch v obci. Jeho součástí je vybudování 
turistických odpočívadel, instalace zvukového průvodce obcí, doplnění webových stránek obce 
a vydání propagačních materiálů v celkové hodnotě kolem 520.000 Kč.

•  Realizuje se projekt základní školy v rámci grantů MŠMT s názvem Peníze do škol. V sumě více 
než 1 mil. Kč je zahrnuta modernizace vybavení školy.

•  Úspěšně proběhlo vyhodnocování dvou projektů, podaných do Operačního programu Životní 
prostředí – Ozelenění obce Staré Vsi n. O. a Sanace sesuvného území u řeky Ondřejnice. Oze-
lenění obce bude směřovat k úpravě a zkulturnění vybraných lokalit (např. v Rynku, u kapličky 
sv. Vendelína na Dukli, podél části řeky Ondřejnice apod.) v celkové hodnotě asi 3 mil. Kč.  
V přibližně stejné výši je i projekt na sanaci sesuvného území lemujícího pravý břeh Ondřejnice 
v délce cca 120 m v úseku říčních km 2,77-2,89. Nebezpečí sesuvu umocnily stavební práce 
v daném úseku – výstavba kanalizace a úprava koryta řeky.

•  Připravujeme podání žádosti o dotaci z Programu obnovy kulturních památek a památkově 
chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na 2. etapu restaurátorských prací na zámku 
(oprava kamenných prvků 1. poschodí).

•  Probíhají přípravy na podání žádosti k SFŽP o dotaci na vybudování moderního sběrného dvo-
ra, doplnění jeho technického vybavení a využití biologického odpadu.

Mgr. Jaromír Chvostek

Vydává Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v nákladu 850 kusů. Uzávěrka dalšího čísla je 3. dubna 2011. Registrová-
no u MK ČR E 12347. Tisk: H-computers, Ostravská 83/39, Hlučín 748 01, tel: 777 139 848, e-mail:  hcomp@seznam.cz. 
Grafi cká úprava: Lucie Petrová
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