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Staroveský zpravodaj

Vážení čtenáři,
dostáváte do rukou nové vydání Staroveského zpravodaje, jehož
podoba je na první pohled velmi odlišná od ročníků předešlých. Barevná obálka je změnou výraznou, obsahem zůstáváme věrni tradici.
Toto velikonoční vydání přináší informace o významných událostech
obce v uplynulých 3 měsících, samostatně uvádíme druhou část zpravodaje – stavební přílohu. Věříme, že budete s novou podobou Staroveského zpravodaje spokojeni a najdete zde vše, co od něj očekáváte.
Příjemné prožití velikonočních svátků čtenářům přeje redakční rada.

Bývávaly časy
• 1. ledna 1930 odešel ze zdejší obce do Chropyně na kaplanské místo administrátor Karel Bělík.
Týž den nastoupil místo faráře Václav Frait, vrchní kaplan z Příbora. Znám jest jako dobrý
hudebník a organizátor v odborovém hnutí křesťanského dělnictva.
• Dne 7. března 1930 oslavoval celý národ československý a celý vzdělaný svět 80. výročí narozenin p. prezidenta T. G. Masaryka. Všechny domy ozdobeny prapory a v předvečer okna
osvětlena. V předvečer konán lampionový průvod ku pomníku presidentově, kde o životním
díle oslavencově promluvil učitel Arnošt Neuwirt.
• Zatýkání našich občanů Gestapem započalo v březnu 1940. Jako první byl zatčen odborný učitel zdejší měšťanské školy Eduard Hrabovský. Byl zatčen ve středu 27. března1940. Den před tím
byl v Ostravě zatčen zdejší rodák, profesor Karel Neuwirt. Později k nim přibyl Hynek Polášek,
domkář z čísla 316, a Rudolf Polášek, dělník, č. 153. K této razii se počítá také Vilém Lednický,
zubní technik, který byl zatčen. Všichni tito jmenovaní byli pozatýkáni v rámci prozrazených
odbojových akcí sokolských.
• Dne 27. ledna 1950 konal se v naší obci první sňatek podle civilního zákona ze dne 8. 12. 1949.
Ženichem byl Břetislav Vondruška z Paskova, nevěstou Anna Slabá ze Staré Vsi čp. 205. Sňatek
se konal v obřadní síni, která byla zřízena ve větší místnosti bývalého hostince Břežného čp. 24.
Vedle svatebních hostů se sešlo mnoho zvědavých občanů a občanek. Místnost byla důstojně
pro obřad vyzdobena… Poněvadž to byl první sňatek tohoto druhu v obci, věnovali členové
Rady MNV snoubencům jako dar jídelní soupravu.
• Dne 6. ledna 1950 v přilehlé místnosti hostince u zámku č. p. 183 byl utvořen přípravný výbor
Jednotného zemědělského družstva ve Staré Vsi n. O. Zakládající členové jsou: předseda –
Bohumír Šrámek, č. p. 78, Vojtěch Polášek, č. p. 143, Jindřich Polášek, č. p. 29, Arnošt Neuwirt,
č. p. 281, Tylečková Jarmila, č. p. 264, Kolková Božena, č. p. 222. Do družstva se přihlásilo 120
členů, z nichž však pouze jeden byl z řad rolníků (František Tyleček, č. p. 88). Jinak to byli drobní zemědělci a většinou bezzemci.

Informace „ze zámku“
• RO schválila nabídku firmy TALPA-RPF, s.r.o., Ostrava-Kunčičky, na průzkumné práce - ověření geologické stavby a hydrogeologických poměrů na místním hřbitově. Nabídka byla zpracována na základě stížnosti občanů na zvýšení hladiny spodní vody v jednotlivých hrobových
místech. Cenová nabídka činí 71.043,- Kč vč. DPH.
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• RO schválila žádost TJ Stará Ves nad Ondřejnicí na poskytnutí mimořádného příspěvku na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí 3 mládežnických družstev na přeborech ČR v národní házené. Požadovaná výše dotace činí 24.960,- Kč.
• RO schválila prodloužení smlouvy nájmu nebytových prostor pro o. s. Keltik, v budově čp. 1
– zámek na dobu určitou do 31. 12. 2010.
• RO schválila realizaci prací ČSOP Salamandr na pozemcích obce při likvidaci invazní rostliny
křídlatky v povodí Odry.
• RO schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Link Projekt s.r.o., Brno, na zpracování projektové dokumentace lávky přes Ondřejnici, cena 109.000 Kč bez DPH.
• RO schválila dodatek ke Smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební
povolení, zadávací dokumentace stavby a výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení pro stavbu – Pojízdná lávka u silničního nadjezdu – s firmou Dopravoprojekt Ostrava s.r.o.
• RO schválila po výběru ze 3 nabídek uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce
sociálního zařízení KD Košatka“ s firmou MeŠ Stavby s. r. o., Paskov, nabídková cena 560.785,Kč vč. DPH.
• RO schválila Smlouvu o dílo s firmou OZO Ostrava s. r. o. na sběr, svoz, využívání a odstraňování odpadů.
• RO vzala na vědomí návštěvu delegace obce v Gmině Lipowa – Polsko. Předmětem návštěvy bylo navázání spolupráce mezi oběma obcemi a posouzení možnosti využívání fondů EU
v rámci příhraniční spolupráce.
• RO schválila uzavření smlouvy o umístění a realizaci stavby „Pojízdná lávka u silničního nadjezdu“ s Povodím Odry s. p., Ostrava 1 a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
• RO schválila ceník služeb a ostatního zboží v souvislosti s registrací obce k plátcovství DPH od
1. 1. 2010.
• RO schválila účast obce v dotačním programu Podpora turistických oblastí v MS kraji, financování uznatelných nákladů v celkové výši 522.000 Kč a spolufinancování z obecního rozpočtu ve
výši 30 %.
• RO schválila účast obce na přípravě projektu Cyklostezka Stará Ves n. O. – Brušperk v rámci
ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 (společný projekt).
• ZO schválilo podání žádosti o dotaci pro projekt „Cyklostezka Stará Ves n. O. – Brušperk“, její
financování z rozpočtu obce a spolufinancování ve výši 7,5 % způsobilých výdajů (250 tis. Kč)
a nezpůsobilých výdajů (200 tis. Kč).
• RO uložila starostovi obce podat výpověď ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor – Restaurace
Odra Košatka z důvodu prodlení s placením nájemného.
• RO vzala na vědomí výsledky výzev v rámci ROP Moravskoslezsko - projekt Modernizace zázemí pro vzdělávání (ZŠ a MŠ) nebyl přijat, projekt Rekonstrukce volnočasového areálu v Košatce
byl přijat a bude poskytnuta dotace.
• RO schválila nabídku na zpracování prohlídek mostních objektů v obci, kterou předložila firma
Dopravoprojekt Ostrava (cena s DPH 27.600,- Kč).
• RO vzala na vědomí podání žádosti o nadační příspěvek pro projekt Oranžové hřiště – dětské
hřiště Ondřejníček, jehož předmětem je výstavba dětského hřiště v parku u hřiště TJ.
• RO schválila udělení licence k provozování zvláštní linkové osobní dopravy na lince 870 940
Bílovec – Ostrava – Mošnov pro dopravce Tigressa s.r.o., Letnice
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• ZO zvolilo pro příští volební období do funkce přísedících u Okresního soudu ve Frýdku-Místku opět p. Jiřinu Onderkovou a Mgr. Zdeňka Ševčíka.
• ZO schválilo přijetí dotace na projekt „Obec Stará Ves nad Ondřejnicí – odkanalizování obce“
v maximální výši 7.000.000,- Kč, poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
• ZO schválilo rozpočet obce pro rok 2010: příjmy 23.200.000,00 Kč, výdaje 21.072.000,00 Kč
• ZO schválilo směnu pozemků mezi obcí a ing. M. Paloncym – ulice Sportovní a park vedle
Sokolovny – pro přípravu komunikace k pojízdné lávce přes Ondřejnici.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2010
S radostí Vám oznamujeme výsledek Tříkrálové sbírky 2010, která probíhala od 1. 1. do 14. 1.
2010. Charita Studénka letos organizovala sbírku ve Studénce, Albrechtičkách, Pustějově a Bartošovicích, dále pak v Petřvaldu, Kateřinicích, Mošnově, Trnávce, Staré Vsi nad Ondřejnicí, Bílovci,
Bílově, Bravanticích, Slatině a Tísku.
Do koledování se zapojilo 213 dětí a 71 dospělých.
Výsledek Tříkrálové sbírky 2010:
Albrechtičky
6 pokladniček
23.935 Kč
Bartošovice
6
19.709 Kč
Bílov
1
3.813 Kč
Bílovec
10
42.121 Kč
Bravantice
1
3.706 Kč
Kateřince
1
3.880 Kč
Mošnov
4
10.545 Kč
Petřvald
6
37.014 Kč
Pustějov
4
21.071 Kč
Slatina
2
17.729 Kč
Stará Ves n. O.
10
69.409 Kč
Studénka
10
59.931 Kč
Studénka - Butovice
15
61.451 Kč
Studénka - Nová Horka
2
3.826 Kč
Tísek
5
21.116 Kč
Trnávka
1
1.950 Kč
Celkem
401.206 Kč
Vybraná částka je o 29.790 Kč vyšší než v loňském roce.
35 % vybraných peněz směřuje na pomoc lidem v nouzi, obětem živelných katastrof u nás
i v zahraničí, na celostátní projekty Charity Česká republika, 65 % výtěžku sbírky zůstává Charitě
Studénka na realizaci vlastních projektů.
20.000 Kč jsme již použili na pomoc obětem živelné katastrofy na Haiti. Zbylou částku chceme
použít na zavedení nového způsobu péče, tzv. „bazální stimulaci“, pro lidi bez rozdílu věku, kteří
bydlí doma nebo v zařízení a jsou trvale upoutáni na lůžko nebo je u nich omezená komunikace
z důvodu mentální retardace či demence. Tyto prvky péče chceme také naučit rodinné příslušníky,
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aby mohli navázat bližší kontakt se svými příbuznými. Zájemci z obcí, kde naše sbírka probíhala, se
mohou přihlásit o radu a zaučení u Mgr. Martiny Pituchové na tel.: 774 928 906, která všem zdarma
ráda poskytne potřebné informace a naučí potřebné dovednosti.
Děkujeme všem dětem a jejich dospělým průvodcům, kteří v roli tří králů navštívili téměř všechny domácnosti ve výše uvedených obcích. Poděkování patří i všem, kteří zabezpečovali přípravu
a zdárný průběh sbírky.
Velký dík patří Vám, kteří jste koledníkům otevřeli nejen dveře svých domovů a bytů, ale s vlídností, laskavostí a citem jste otevřeli také svá srdce a dlaně.
Naplňuje nás radostí a nadějí poznání, že cit pro bližní a jejich potřeby je stále živý.
Ještě jednou Vám děkujeme.
Mgr. Martina Pituchová, koordinátorka sbírky

Zprávy ze základní školy
Vážené přátelé, dodržím tradici a neopomenu vyzvednout význam letošního roku 2010. Vzpomeneme řadu významných událostí, všimneme si důležitých a slavných osobností. Na prvním místě
je však nutné zdůraznit, že v roce 2007 Evropská komise rozhodla, že se rok 2010 stane Evropským
rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. U nás doma uplyne 700 let od nástupu dynastie
Lucemburků na český trůn, 200 let od narození Karla Hynka Máchy, výročí 150 let narození a příští
rok 100 let úmrtí hudebního skladatele Gustava Mahlera, nebo 1000 let existence solné Zlaté stezky,
po které k nám přes šumavské hvozdy putovala tolik potřebná sůl.
Rok 2010 pro naši školu nezačal slavně. Vlastně po letech plánování, po roce intenzivních příprav a napjatého očekávání jsme před pár dny dostali zprávu, že projekt, od kterého jsme si tolik slibovali, neprošel výběrem. Opravy a rekonstrukce staré školy, schodiště, nová učebna informatiky,
nové vybavení tříd – hlavně audiovizuální technikou. To vše v hodnotě 13,5 mil. korun je v tomto
okamžiku ztraceno. Ale, jak se říká, naděje umírá poslední a pevně doufáme, že se něco z našich
plánů podaří uskutečnit. Zatím jsme vylepšili náš gymnastický sál výměnou odolnějšího osvětlení,
zasíťováním oken a „nalajnováním“, takže konečně pominul zákaz míčových her.
Co však můžeme uskutečňovat a vylepšovat a šířit dobré jméno naší školy bez investic, jsou naše
studijní výsledky, bezproblémové chování ve škole i na veřejnosti a přátelské vztahy. Velmi důležité
jsou účasti v soutěžích a olympiádách a medailová umístění jsou potom pýchou a chloubou školy.
Je za námi polovina školního roku a dostavují se první výsledky olympiád ČJ, Dě, Aj, Ma, Fy, Př,
sportovní výsledky v kopané, florbalu ale i vzorné reprezentace školy na rozsvěcení vánočního stromu, následném jarmarku, adventní koncerty u nás a na Slovensku v Rakové. Za to všechno patří
dík všem vítězům a účastníkům a učitelům, kteří děti připravovali. a nakonec je třeba vzpomenout
i aktivní účast našich žáků v Tříkrálové sbírce.
Tradičně si připomeňme některá čísla:
Školní rok zahájilo 214 žáků v 11 třídách. Z toho 99 na I. stupni a 115 na II. stupni. Do dvou
oddělení školní družiny docházelo nepravidelně 48 dětí, odkud docházely na kroužky a hodiny
v základní umělecké škole.
Do mateřské školy máme do 3 oddělení zapsáno 74 děti.
Ve školní jídelně se stravovalo 313 žáků, dětí a zaměstnanců školy a 144 cizích strávníků. To je
457 obědů každý den mimo dopolední a odpolední svačinky.
Pracovaly kroužky – chovatelský, keramický, tři národopisné, kroužek angličtiny pro I. ročník
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a ve spolupráci se ZUŠ dva pěvecké kroužky. v mateřince výtvarný, pohybový, ekologický a angličtiny. 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 vzájemná spolupráce se úspěšně rozvíjí, letos přibylo oddělení hry na bicí nástroje
– to říkám případným zájemcům.
Naši žáci se věnují sportům a zálibám v místních i přespolních organizacích – kopaná, házená,
cvičení v tělovýchovné jednotě, hasiči, turistické a skautské oddíly a v řadě dalších.
Ceny energií a náklady na provoz školy rostou, a proto pravidelně připomínám především žákům, ale také vyučujícím, aby se chovali hospodárně, protože peněz není nazbyt a všichni víme, že
nejsnadněji získané penízky jsou právě ty ušetřené.
Žáci 9. ročníku jsou v pilné přípravě na přijímací zkoušky a přijímací řízení.
A až nastane ten den, přeji devítkám i těm, kteří se hlásí na víceletá gymnázia, hodně úspěchů.
Jistě vás zajímají výsledky našich žáků za 1. pololetí školního roku 2009 - 2010:
Celá škola dosáhla průměrného prospěchu 1.4579 a v tomto čísle se skrývají 143 žáci s vyznamenání, 69 žáků prospělo a 2 neprospěli.
Kázeňská opatření vypadají následovně.
Začnu tím horším: 2. stupeň z chování – 1žák, důtka ředitele školy – 4 žáci, důtka třídního učitele
– 6 žáků, napomenutí třídního učitele – 22 žáci. Důvody byly různé od nepořádnosti
a zapomínání až po hrubost, drzé nebo vandalské chování a pokusy o šikanování spolužáků.
To lepší nám činí společné potěšení a zahání někdy neodbytný pocit marnosti a zbytečného úsilí
a práce: pochvala třídního učitele – 60 žáků a pochvala ředitele školy – 5 žáků. a důvody jsou standardní – výborný prospěch, práce pro třídu a pro školu, účast a medailová místa v soutěžích a olympiádách sportovních, vědomostních a uměleckých od školních kol přes obvodní až po okresní.
Na závěr chci poděkovat za dosavadní pečlivou a svědomitou práci všem pracovníkům školy.
Mgr. Pavel Plečka, ředitel školy

Naše první zkušenosti s mezinárodním projektem
V červenci roku 2009 získala staroveská škola účast v projektu Comenius, který je zaměřen na
školní vzdělávání. Zapojit do tohoto programu se mohou mateřské školy, základní školy, střední
školy. Jeho cílem je spolupráce, komunikace v některém ze světových jazyků, objevování nových
informací o zemích a školách zapojených do projektu. Tento projekt jsme podávali v únoru 2009.
Naše národní agentura (NAEP) posuzovala všechny možné detaily a nakonec vše schválila. Projekt
partnerství nabízí učitelům a žákům pracovat na společných tématech, o která se zajímají.
Na tomto projektu zprvu spolupracovalo 8 škol z různých zemí. Pouze 4 školy tento projekt
s tématem BARVY, TVARY, EMOCE získaly. Jde o školu z Německa (Wuppertal), Anglie (Chester
le Street), ze Španělska (Granada) a naše škola ze Staré Vsi. Tento projekt potrvá do června 2011.
Úlohy koordinátorů celé akce se ujali Angličané. Naše první schůzka se proto konala v listopadu
2009 Anglii, kde jsme se dohodli, jakým způsobem budeme projekt naplňovat, jak zapojíme žáky
a jak budeme dále prezentovat naši práci. Tady jsme si také dohodli termíny dalších návštěv.
V únoru 2010 (v době jarních prázdnin) se naše šestičlenná delegace vydala do Německa. s sebou
jsme vezli výtvarné práce našich dětí na téma zima, do kterých byly vepsány emoce. v Německu
jsme vytvořili zimní mandalu (což je propojení obrazů v daném kruhu, musí se zde objevit určitá
návaznost a opakování témat, obrazců apod.), práce rozdělili a vyměnili s ostatními zeměmi. Díky
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tomu si může každá škole u sebe vytvořit společnou mandalu 4 zemí na stejné téma. Tato mandala
bude dále doplněna dalšími ročními obdobími.
Pro nás, kantory, je velmi užitečné si při společných návštěvách uvědomit rozdíly ve školách,
způsobu vyučování, vybavení v těchto zemích. Máme konečně s čím srovnávat a posoudit, co je
u nás lepší či horší. Byli jsme velmi překvapeni vstřícností anglických, německých i španělských
kolegů a přátelskou atmosférou při našich návštěvách. Velmi dobře se nám spolupracuje a uvědomujeme si, jak je důležité umět nějaký světový jazyk.
Sami se velmi těšíme na návštěvu zahraničních kolegů, která se bude konat v listopadu 2010.
Mgr. Hana Cholevová

Velikonoční řemesla
18. března se keramický kroužek vydal opět na výlet do Ostravy. Tentokrát na nás čekalo příjemné prostředí pavilonu C na Černé louce vyzdobené
velikonočními motivy. Děti si mohly vyzkoušet různé řemeslné techniky.
Pracovaly s vlnou při výrobě ovečky, s keramikou při výzdobě květináče,
zdobily perníky a kraslice, vytvářely velikonoční zátiší z přírodnin dle vlastní představy. v tvůrčí atmosféře zakusily děti radost z dokončených výrobků, které si po příjemně stráveném odpoledni odnášely domů. Už teď se těší
na květen, kdy na ně čekají textilní řemeslné techniky.
Mgr. Zdenka Chvostková

A opět jsme pochovali basu…
Období masopustu, které začíná svátkem Tří králů a končí Popeleční středou, bývá leckde hodně
veselé. Nejinak tomu bylo i v našem Klubu důchodců, kdy jsme se večer před Popeleční středou
rozloučili v sále hasičské zbrojnice s obdobím plesů a zábav tradičním obřadem Chování basy.
Celý scénář obřadu a také jeho secvičení jsme si pečlivě připravovali dlouho předem. Nechtěli jsme
zklamat všechny, kteří se vždy v hojném počtu na toto loučení s basou sejdou. Samotný obřad začal
za doprovodu smuteční hudby a zvonění umíráčku, kdy do sálu vstoupil celý průvod - funebráci nesli basičku na márách, za ní šel důstojný pán s kostelníkem, vesnické plačky a drbny. Celý
sál ztichl, když kněz ve své smuteční řeči litoval zemřelé basy – všech kapel okrasy. Ale i při tak
truchlivé události, jako je loučení s basou a zároveň i zábavami, zůstal prostor pro smích i potlesk.
Basa byla pochována s patřičnou pietou a následující veselí pokračovalo do pozdních večerních
hodin. Také výborná práce kuchařek a trochu toho lepšího moku přispělo ke zdárnému průběhu
večera. i když se již brzy sejdeme na další, tentokrát velikonoční zábavě, budeme na letošní basu
vzpomínat i s trochou nostalgie. Pan Jiří Novobilský, který vždy důstojně sehrál roli faráře po celou
dobu chování basy v Klubu důchodců, se rozhodl, že letošní basa bude jeho poslední. Bude se nám
stýskat po jeho mistrném a vtipném rýmování o nešvarech, které přináší současná doba, o obecních těžkostech i místních drbech. Děkujeme p. Novobilskému za dlouhá léta spolupráce s naším
klubem, přejeme mu pevné zdraví a věříme, že nám i nadále zůstane příznivě nakloněn.
Za Klub důchodců Irena Polášková
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Velikonoční svátky 2010
Milí farníci,
V době různý změn, úprav naší řeky Ondřejnice, před volbami, v ekonomické krizi nám přicházejí Velikonoce. Jsou odvozeny od veliké noci.
Noci, kdy došlo k osvobození Izraelitů ze zajetí Egypťanů. Těšili se na
svobodu, na nové dny. Jsme rádi za 20 let svobody. Musíme však také
myslet, co bude dál? Svět neustále hledá něco nového, protože je právem nespokojen se stávajícími
věcmi.
Papež Benedickt XVI. jednou pronesl větu: „Chtít to, co chce Bůh…“ Bůh pro člověka chce to
nejlepší, dává mu vše ve stvoření, v čase jeho života. Pouze člověk zapomíná na Boží řád, na lásku
a odpuštění ve vztahu k Bohu a člověku. Svět nemůže být obnoven bez
nových lidí… Jen když my sami se staneme novými, bude i svět nový.
To neznamená skoncovat se vším ve svém životním vztahu. Novými
však budeme pouze tehdy, když se necháme zformovat v nového člověka
Ježíšem Kristem. Je zapotřebí myslet více do hloubky. Klást si otázku po
plnosti lidského života. Uznávat přirozenost manželského soužití, kde se
nejhlouběji předávají hodnoty lásky a života.
Náboženství není přílepek. Jde o celistvé poznání záměru Stvořitele s člověkem. Velikonoce nám
před oči staví události, které se staly pro záchranu člověka. Ježíš sám sebe vydal, abychom znovu
zakusili Boží lásku. On se nám zanechal přítomný ve mši svaté. On za nás nesl kříž a umřel pro
hříchy spáchané člověkem. Jeho neopustil Bůh – Otec, ale vzkřísil po třech dnech.
V kapkách jsem nastínil novost, kterou Ježíš Kristus přináší do života každého z nás. Je jen na
tobě, zda tyto otazníky v životě necháváš nezodpovězené, nebo na ně hledáš odpovědi.
Přeji vám nové smýšlení, zdravý pohled na věc v naší těžkopádné společnosti. Ať velikonoční
světlo vzkříšení Ježíše nám cesty života promění. Žehná a při slavení velikonoční liturgie se těší o.
Kamil - farář
Svátost smíření – rozhovor s knězem v kostele ve Staré Vsi n/O.:
V sobotu 27. 3. 2010
16.30 hod. – kající bohoslužba (příprava ke svátostí smíření)
17.00 - 18.00 hod. svátost smíření - o. Stanislav Kotlář, o. Martin Kudla, o. Klement Rečlo
Bohoslužby o velikonocích
Květná neděle 28. 3.:
10.25 průvod od kříže u fary (svěcení ratolestí)
Bohoslužba + pašije v kostele
V 17.00 hod půjdeme křížovou cestou po vesnici. Sraz u fary. Trasy - okolo řeky, hasičárna, okolo
zámku, ke kapli na Dukli, Delfinkou okolo pekárny ke kostelu. Srdečně zveme odvážné.
Zelený čtvrtek - 1. 4.:
Mše svatá na památku ustanovení Večeře Páně – 18.00 hodin s umýváním nohou 12 mužům jak to
dělal Ježíš učedníkům + bdění v Getsemanské zahradě po mši svaté
Velký pátek - 2. 4.: den půstu, zřeknutí se ve prospěch Boha či bližního
Křížová cesta - 17.30 hodin
Velkopáteční obřady - 18.00 hodin
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Bílá sobota - 3. 4.:
Ranní chvály + četba Písma svatého v kostele v 8.00 hod.
bdění u Božího hrobu od 8.30 do 16.00 hodin
Oslava Kristova vzkříšení – 20.00 hodin (největší událost v křesťanství),
posezení a pohoštění na faře
Slavnost Zmrtvýchvstání - 4. 4.:
Slavnostní bohoslužba - 10.30 hodin + žehnání velikonočních pokrmů
(přineste beránky, velikonoční pokrmy, vejce apod.)
Slavnostní Nešpory + svátostné Požehnání – 18.00 hodin
Velikonoční pondělí - 5.4.:
Mše svatá – 8.00 hodin

Hmyz v okolí lidských obydlí
Konec zimy je už asi opravdu tady a s přibývající teplotou nás opět začnou obtěžovat různé druhy
hmyzu.
Vosa je nejznámější skupinou. Žije jich 70 druhů, které běžně nerozlišujeme. Jejich účinnou
ochranou je žihadlo, které se nerozpakují použít. Mají proto jen málo přirozených nepřátel. Některé druhy hmyzu dokonce zbarvení vos napodobují a tím se vlastně chrání před nepřáteli. Většina
druhů žije v jednoletých koloniích, které na vrcholu léta mohou mít i několik stovek dělnic. Hnízda
staví v různých dutinách i v zemi. Při obraně hnízda bývají značně útočné. V zimě celá kolonie
hyne, přežijí jen oplodněné samičky, které na jaře zakládají nová hnízda.
Vosy v prvé polovině vegetace uloví pro výživu svých larev mnoho much, mšic, housenek
a podobně. Teprve koncem léta poškozují ovoce a vyhledávají potraviny.
Naší největší vosou je sršeň obecná. Hnízdo, někdy i velikosti lidské hlavy, si staví většinou
v dutinách. Svou velikostí a jedem vzbuzuje sršeň respekt. Patří u nás k nejjedovatějším živočichům. Několikanásobné píchnutí může být pro člověka nebezpečné. Večer nalétávají za světlem
do bytu – na to pozor, v přírodě patří k významným dravcům, uloví mnoho škodlivého hmyzu.
Pouze příležitostně se živí ovocnými šťávami. Mimo lidská sídla by neměly být hubeny, protože
patří k užitečným druhům
Čmelák je lidmi brán více na milost. Žije jeden rok, tak jako vosa. Na jaře samičky vyhledávají
suchá místa, kde zakládají kolonie. Čmelák opyluje i rostliny pro včely neatraktivní, a to i za chladného počasí, kdy včely nelétají. U nás žije asi 20 druhů tohoto hmyzu.
Jaroslav Folta

Jablka pro alergiky
Asi 8 % obyvatel Evropy trpí alergií na jablka. i ti si dnes mohou dopřát „zakázané ovoce“. Nově
vyšlechtěná jabloň Malus domestica Santana prošla náročnými testy a splnila požadavky na nepřítomnost alergenů. Pěstitelé uvítají, že strom je mrazuvzdorný a plody netrpí strupovitostí. Na
jaře ozdobí zahradu růžovými pupeny a bílými květy, následují tmavě zelené listy. Šťavnatá jablka
dozrávají v září. Žlutozelený podklad se posléze vybarvuje dočervena. Chuťově dozrává na přelomu
roku a při dobrém skladování vydrží do dubna.
Jaroslav Folta
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SPORT
Jak jsme „dobyli“ Prahu
Je sobota 13. 3. 2010 a na svinovském nádraží se scházíme my – hráči, trenéři, realizační tým,
a fanoušci družstva starších žáků národní házené Staré Vsi nad Ondřejnicí. Cíl naší cesty – Praha Řevnice, kde odehrajeme finále zimního halového přeboru. Neodjíždíme jako favorité, ale
o to více z nás čiší odhodlání předvést se a zároveň užít si báječný víkend. Tomu jsme také podřídili i vše okolo. Výborný spoj a místenky mají zajistit pohodlí při cestě. Ubytování v novém
hotelu s parádními pokoji, který je součástí haly, má u hráčů navodit pocit pohody. a program?
Karlštejn, prohlídka Prahy (Václavské náměstí, Národní divadlo, Karlův most, Prašná brána...).
Málem bych zapomněl! Nezbytná návštěva McDonald´s. Tohle neklapnout a v týmu by byla
rebelie. Jediné, co by se dalo vytknout, je studené počasí a málo času na prohlídku. Je přece na
co se dívat! Ale nereptáme, je tu večer a s ním se vkrádají první myšlenky na zítřejší den. Potkáváme první soupeře a na jejich přezíravost odpovídáme tím nejlepším, co jde udělat. Dáváme
si pozdní trénink. Pak sprcha a už jen slyšíme tlumený hovor za dveřmi pokojů. Všichni vstřebávají atmosféru, která tu na ně dýchá. Všichni mají jasno, budou se rvát jako lvi!...
Před posledním zápasem jsme dobře věděli, oč tu běží. V sázce je halový mistr republiky
a taky dobré jméno staroveské házené a všech, kteří ji sem přijeli reprezentovat…
Poslední hvizd píšťalky a nádherný pocit dobře odvedené práce! Je dobojováno. Trenér
Drakenu Brno nám sportovně nepodal ruku a dalších deset minut brečí u stolku časomíry, že
Stará Ves si určitě zápasy zaplatila. To my sice slyšíme, ale neřešíme. Je tu radost, fotky, šílená
úleva. Máme ještě pár minut. Vyhlášení vítězů. Hala opět tleská a my zvedáme pohár. Jsme
haloví mistři republiky!
Když jsem se díval další den na zprávy v televizi, čekal jsem třeba toto. Na nádraží v Ostravě-Svinově přijel včera v noci rychlík s výpravou halových mistrů republiky ze Staré Vsi nad
Ondřejnicí. Tam je přivítali rodiče a jejich věrní fanoušci. No jo, tak třeba příště. Ale stejně!
Koukněte se. Nemáte taky doma nějakého mistra?
Trenér Petr Straňánek
Pozn. redakce: Příspěvek je z prostorových důvodů krácen, plnou verzi článku (doplněnou fotografickou přílohou) si můžete přečíst na webových stránkách obce www.staraves.cz

Národní házená – zimní sezóna 2010
Po skončení úspěšné podzimní sezóny a chvilce oddychu začala zimní halová sezóna v našem
sportu. Od ledna do poloviny března se odehrály turnaje Zimního poháru mládeže a taky utkání
České poháru mužů i žen. Náš oddíl, jako už tradičně, dostal právo uspořádat 6 turnajů mládeže
a obě čtvrtfinálové skupiny Českého poháru. a tady Vám teď přináším všechny výsledky a také
úspěchy našich družstev. Začneme už tradičně tou nejzajímavější složkou, a to našimi muži.
Muži postupovali automaticky do čtvrtfinálové skupiny (jelikož jsou účastníkem 1. ligy), která se
hrála v naší hale 17. 1. 2010. Našimi soupeři byly celky Svinova, Albrechtiček, Vítkovic a Rokytnice.
V prvním zápase jsme hráli s Albrechtičkami a pohráli jsme 10:15 po špatném výkonu v druhém
poločase, kdy jsme soupeři dali za 20 minut pouhé 4 branky. V druhém zápase jsme porazili Vítkovice nejtěsnějším možným rozdílem 1 branky 14:13. Soupeř v závěru dotahoval náš 5brankový
náskok, ale v závěru už neměl dostatek času na srovnání skóre. Náš třetí zápas byl opět vítězný,
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a opět o 1 branku. Tentokráte jsme porazili Rokytnici 14:13 a průběh zápasu byl zcela stejný. Soupeř
v závěru dotahoval naše výrazné vedení. Poslední zápas jsme hráli se Svinovem. Vítěz toho zápasu
měl zajištěn postup do semifinálové skupiny. Bohužel jsme od začátku zápasu na soupeře nestačili
a prohráli jsme jednoznačně 17:10, takže jsme do semifinálové skupiny ČP nepostoupili a skončili
jsme na 4. místě. Do semifinále postoupil Svinov a Vítkovice (viz tabulka).
1. Svinov
4
4
0
0
64 : 46 8 b
2. Vítkovice
4
2
0
2
59 : 54
4b
3. Albrechtičky
4
2
0
2
54 : 55 4 b
4. Stará Ves
4
2
0
2
47 : 57
4b
5. Rokytnice
4
1
0
3
54 : 66
2b
Naše ženy taky hrály čtvrtfinálovou skupinu Českého poháru. Ta se hrála opět u nás 16. 1. 2010.
Našimi soupeři byly celky Rokytnice, Studénky A, Chropyně a Drakenu Brno. V prvních dvou
zápasech nás čekaly prvoligové celky, takže vítězství se moc nečekalo. První zápas jsme prohráli
se Studénkou 13:8, kdy nám soupeř v závěru neumožnil snížit výsledek dobrou obranou. V druhém zápase jsme potrápili papírově nejsilnější tým skupiny Rokytnici, kdy jsme prohráli v pěkném
a vyrovnaném zápase 13:11. Třetí zápas jsme již vyhráli. Porazili jsme Draken Brno 16:13 a vrátili
jsme mu porážku z letní kvalifikace žen. V posledním zápase jsme lehce a jednoznačně porazili
celek Chropyně 15:4 a tím pádem jsme skončili na celkovém 3. místě. Postup do semifinále si vybojovaly celky Rokytnice a Studénky (viz tabulka).
1. Rokytnice
4
4
0
0
70 : 35 8 b
2. Studénka
4
3
0
1
51 : 42
6b
3. Stará Ves
4
2
0
2
50 : 43
4b
4. Draken Brno
4
1
0
3
49 : 51
2b
5. Chropyně
4
0
0
4
23 : 72
0b
Přejdeme na mládež, která se ani letos neztratila a vybojovala velice pěkná umístění. Všechny
naše přihlášené týmy se umístily v celkovém pořadí na stupních vítězů. Jednou 1. místo, třikrát
2. místo a jednou 3. místo (připomínám, že se počítají dohromady výsledky obou turnajů, tedy jak
ve Staré Vsi, tak i v Troubkách u Přerova).
Mladší žačky skončily na celkovém 3. místě. V prvním turnaji v Troubkách jsme obsadili 3. místo, když jsme prohráli se Svinovem 1:8, se Studénkou 7:12 a s Vracovem 3:8. Porazili jsme po
bojovném výkonu a s trochou štěstí pouze Chropyni 6:5. V druhém turnaji ve Staré Vsi jsme ovšem
mile překvapili a skončili na 2. místě. Porazili jsme Svinov v pěkném zápase 9:3, dále jsme porazili
Chropyni 8:3 a také Vítkovice 13:2. Prohráli jsme pouze se Studénkou 4:11. Holkám patří velká
pochvala a přejeme hodně štěstí do jarních bojů.
Mladší žáci skončili celkově na 2. místě, ale od celkového vítězství byli strašně blizoučko. V prvním turnaji ve Staré Vsi skončili na 2. místě. Prohráli pouze se Svinovem, a to 5:9, remizovali
s favoritem na vítězství Studénkou 8:8 a porazili zbylé soupeře, a to Osek nad Bečvou 6:5, Vítkovice
7:6 a Albrechtičky 10:5. Na druhém turnaji v Troubkách obsadili kluci také 2. místo, ale byli cca
2 minuty od vítězství. Ve finálovém zápase se Studénkou vedli 11:10, ale v závěru nakonec prohráli
12:11. V turnaji před finálovým zápasem pak porazili Svinov 12:11, Osek nad Bečvou 16:6 a Vítkovice 8:5.
O největší úspěch naší mládeže se postarali starší žáci. Ti jako jediní celkově vyhráli a kvalifikovali se na Zimní halové mistrovství České republiky, které se konalo v Řevnicích. Tam opět vyhráli
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a stali se halovými mistry ČR (článek o průběhu HMČR najdete na jiné straně zpravodaje). První
turnaj odehráli v Troubkách, kde o skóre skončili na 1. místě. Prohráli pouze první zápas s Rokytnicí 10:7. Ostatní zápasy již vyhráli, a to 2x nad Vítkovicemi 13:9 a 15:9 a jednou porazili Rokytnici
14:10. Druhý turnaj se odehrál ve Staré Vsi, kde naši žáci potvrdili roli favorita a také tento turnaj
vyhráli. Zaváhali pouze s Albrechtičkami, když prohráli o 1 branku 7:8. Zato ale porazili Svinov
15:9, Vítkovice 17:6 a Studénku 13:10.
Určitě malým zklamáním pro fanoušky Staré Vsi je vystoupení starších žaček. Největší favorit na
postup na HMČR neuspěl. Obsadil pouze 2. místo. Něco zavinilo zranění hráček, ale na to se nedá
pořád vymlouvat, protože házená je kolektivní sport a zranění jedné hráčky by měl kolektiv nahradit. Na první turnaji konaném ve Staré Vsi prohrály se Svinovem vysoko 18:11, v dalších zápasech
porazily Starou Ves B 10:1, Studénku 11:6 a Rokytnici 13:4. V tomto turnaji hrálo i mužstvo Staré
Vsi B, které bylo doplněno hráčkami z mladších žaček. Skončilo na posledním 5. místě, když prohrálo všechny zápasy, a to 10:1 se Starou Vsí A, 3:2 s Rokytnicí, 24:6 se Svinovem a 15:9 se Studénkou. Na druhém turnaji v Troubkách byly žačky opět na 2. místě. Dvakrát prohrály se Svinovem,
a to 9:7 a 10:6, dvakrát porazily Studénku 12:5 a 11:7 a taky porazily Rokytnici 11:0 a 8:1.
Stejný osud jako žačky měly i naše dorostenky, které opět byly velkými favoritkami na vítězství
a postup na HMČR. a taky bohužel skončily na nepostupovém 2. místě. Na prvním turnaji hned 3x
prohrály, pokaždé o 1 branku, a to dvakrát se Studénkou v poměru 8:9 a 10:11 a jednou i s Chropyní 10:11. Zvítězily pouze jednou - s Chropyní 10:9. Na druhém turnaji ve Staré Vsi prohrály holky
pouze jednou se Studénkou 9:6 a pak již zbylé 3 zápasy vyhrály. Porazily Chropyni 12:9 a 15:10
a Studénku rozdílem jedné branky 11:10.
Ještě pro doplnění, abychom nezapomněli. Hrály se i zimní halové poháry mužů a žen. Naši muži
bohužel na turnaj do Troubek neodjeli, jelikož neměli dostatek hráčů na odehrání tohoto turnaje.
To naše ženy měly turnaj ve Staré Vsi, takže na domácí palubovce obsadily pěkné 2. místo. Remizovaly s prvoligovou Studénkou 9:9 a ve zbývajících 2 zápasech porazily Chropyni jednoznačně
21:12 a Vítkovice 13:9.
Jako oddíl národní házené jsme kromě pořádání zimních turnajů pomáhali i s plesem tělovýchovné jednoty, kdy jsme se výrazně podíleli na přípravě sálu, ale i na zdárném průběhu celé akce.
Hlavní neházenkářskou akci, která byla pro nás důležitá, byla prosincová zábava v naší hale se
skupinou Rezon. Tato zábava byla celá v režii oddílu národní házené a velice se povedla.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem trenérům a funkcionářům, kteří se starají o dobrý chod
oddílu národní házené, dík patří také sponzorům, poděkování zaslouží i naši věrní fanoušci, kteří
navštěvují všechny turnaje a akce pořádané oddílem národní házené.
Za oddíl národní házené organizační pracovník Rostislav Horkel ml.

Stolní tenis
Dne 27. 12. 2009 se poosmé uskutečnil v areálu TJ Stará Ves „Vánoční turnaj ve stolním tenise“. Na turnaji se soutěžilo ve dvou kategoriích. První kategorie byla pro školní mládež do 15 let a druhá pro dospělé. Kategorie dospělých byla rozdělena na ženy
a muže. Utkání se uskutečnila v soutěži jednotlivců. Do soutěží se přihlásili nejenom
účastníci ze Staré Vsi, ale i z okolí (Studénka, Petřvald, Kopřivnice, Ostrava, Brušperk, Ludgeřovice). Kategorie školní mládeže probíhala od 8.00 hodin. Vzhledem k počtu, věku a výkonnosti
účastníků byla soutěž rozdělena do 2 skupin.
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Mládež do 10 let (1 účastník)
Pořadí nejlepších:
Mládež 11 – 15 let (12 účastníků)
Pořadí nejlepších:

1. Dominik Přikryl

1. Jiří Menšík
2. Jaroslav Matějček
3. Radim Sýkora
Dominik Juráš
V odpoledních hodinách se uskutečnila soutěž dospělých žen i mužů. Nejdříve bych se zmínil
o soutěži žen.
Kategorie žen (10 hráček):
1. Petra Podešvová (Petřvald)
2. Lenka Hynečková
3. Petra Chvostková
Soutěž mužů byla po dohodě s pořadateli rozdělena do dvou soutěží. První soutěž byla pro „sváteční hráče“ a druhá byla pro hráče hlavní kategorie. Obě soutěže začaly ve 14 hodin. Soutěž „svátečních hráčů“ o 10 účastnících se hrála systémem každý s každým.
Sváteční hráči:
1. Oldřich Havlík
2. Martin Ryšavík
3. Daniel Višvader
Hlavní soutěž mužů měla 24 hráčů a byla rozdělena do dvou základních skupin po 12 účastnících. V základních skupinách se hrálo systémem každý s každým a z obou základních skupin
postupovali do čtvrtfinále první čtyři. Po ukončení bojů v základních skupinách se ve čtvrtfinále
utkaly následující 4 dvojice:
1. Zdeněk Vysocký (Petřvald) – Martin Hýl (Petřvald)
2. Bohumil Glombíček – Jan Menšík¨
3. Petr Pělucha – Josef Šíp (Petřvald)
4. Jiří Růža – Tomáš Kotek (Petřvald)
Od čtvrtfinálových utkání se bojovalo vyřazovacím systémem „k. o“. Do finále se probojovali Jiří
Růža a Bohumil Glombíček.
Hlavní kategorie mužů:
1. Jiří Růža
2. Bohumil Glombíček
3. Petr Pělucha
V soutěži mužů chci vyzvednout „seniora“ Oldřicha Havlíka, který po zdravotních problémech nastoupil do kategorie svátečních hráčů. Zde porazil všechny o mnoho mladší účastníky
a zaslouženě zvítězil.
Všichni účastníci turnaje byli odměněni věcnými cenami.
Při závěrečném hodnocení bych chtěl poděkovat za uskutečnění turnaje TJ Stará Ves a všem
dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravných a úklidových pracích. Rovněž děkuji p. Kozlíkovi,
který zajistil pro všechny možnost velkého výběru občerstvení, a především sponzorům turnaje
- Obecnímu úřadu Stará Ves, Cyklosportu Martin Přikryl, OZO Ostrava, UniCredit Bank Ostrava,
Letišti Mošnov - za věcné ceny.
Dále chci připomenout, že v sousedním Petřvaldě na Moravě se dne 30. 12. 2009 konal III. ročník
turnaje neregistrovaných hráčů o pohár starosty obce. Soutěžilo se v kategoriích: mládež do 15 let,
muži a ženy. Zástupci naší obce soutěžili v kategoriích mládež do 15 let a muži.
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V kategorii mládež do 15 let se zúčastnili Jiří Menšík a Jaroslav Matějček. Oba dva hoši si zopakovali umístění na staroveském vánočním turnaji. Zvítězil Jiří Menšík a Jaroslav Matějček skončil
na 2. místě. V kategorii muži naši obec reprezentovali Jan Menšík, Zdeněk Merta (U Vody), Petr
Pělucha a Pavel Sedláček. i přes velkou konkurenci se naši zástupci neztratili. Všichni bez větších problémů přešli přes základní skupiny do vyřazovacích bojů. Ve vyřazovacích bojích nejdéle
vydrželi Jan Menšík a Petr Pělucha, kteří se utkali v „bratrovražedném staroveském“ finále soutěže.
Po velkém boji zvítězil Jan Menšík. Všem účastníkům v obou kategoriích bych chtěl poděkovat za
reprezentaci naší obce a poblahopřát k úspěchům, kterých dosáhli.
Jan Menšík

TJ Sokol Košatka
Čas pádí jako zběsilý, před chvílí začal nový rok a už tu máme březen. Dovolte mi, milí spoluobčané, abych vás seznámila s činností naší jednoty v tomto roce. Ač jsme organizace maličká,
čítající 35 členů, pořád se u nás něco děje. Každý rok 1. 1. po obědě směle vyrážíme na novoroční
pochod malebným okolím Košatky a mnohdy i dále. V únoru následuje sokolský ples. V programu
letošního plesu vystoupila se svým inspirativním vystoupením břišní tanečnice SHAHNAS a bylo
opravdu na co koukat. Všichni se pak skvěle bavili při vynikajícím doprovodu místní kapely Nautilus, až do ranního kuropění. Bohatá tombola a občerstvení bylo samozřejmostí. Počátkem března
se uskutečnil maškarní ples, na kterém jsme představili pohádku „O ZLATOVLÁSCE“. Nebývalý
zájem spoluobčanů o toto představení nás nesmírně těší, zároveň před nás klade otázku, jak do
maličkého kulturního domu usadit tolik lidiček? Měli jsme pár horkých chvilek, ale dílo se podařilo
a věřte nebo ne, vešlo se nás tam 230! Děkujeme všem, které zajímá, co děláme a jaké naše práce
s dětmi nese ovoce - je to pro nás inspirativní a dává nám chuť do další práce. V dalších měsících
nás čekají vystoupení s pohádkou v MŠ v Ostravě, Petřvaldě na Moravě, na obesních slavnostech
naší obce a v ústavu pro mentálně postižené v Muglinově a v Klímkovicích.
V dubnu pořádáme táborák, v květnu a dalších měsících cyklistické výlety a pobyty v přírodě
pro děti i rodiče. Hlavní „akcí“ tohoto roku je však kýžená rekonstrukce hřiště a přilehlých budov
u restaurace Odra v Košatce. V plánu je vybudovat víceúčelové hřiště s umělým povrchem a zachovat travnatou plochu pro konání hasičských soutěží. Přilehlé budovy budou zrekonstruovány, aby
sportoviště mohlo poskytnout slušné zázemí na převlékání a vysprchování po sportovním výkonu.
Bonusem této přestavby je vybudování dětského hřiště s prolézačkami před restaurací Odra. Chceme proto touto cestou poděkovat radě obecního úřadu, která má na tomto díle velkou zásluhu.
Snad se vše podaří podle plánu a Košatka bude mít konečně možnost nabídnout místním občanům
a návštěvníkům kvalitní sportoviště, za které se nebude muset stydět. Děkujeme a těšíme se na
shledání při akcích pořádaných naší jednotou.
Foltová Renáta

Futsal – Sakrovec Stará Ves
Jako každý rok přináším informaci o úspěších či neúspěších staroveských futsalistů. Loni se mi
psalo o poznání lépe, když jsem čtenářům líčil skvělé druhé místo v kvalitně obsazeném moravskoslezském krajském přeboru futsalové soutěže. Letošní rok pojali trenéři D. Dvořák a J. Chvostek v duchu omlazování kádru, což bylo způsobeno zraněními i ukončením činnosti některých
starších hráčů. Do mužstva přišli postupně mladíci Tomáš Klečka, Petr Špaldoň a Lukáš Kohut.
Začátek sezony jsme pojali plni nadšení z loňského umístění. To však začalo rychle vyprchávat
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po úvodních kolech soutěže. To, co nám vycházelo loni, šlo letos proti nám. Trápila nás zejména
ofenzivní část a opory Hendrych a Hranický jako by se na hřišti hledaly. Totéž by se dalo říct o zbývajících hráčích. Mužstvo se sehrávalo po příchodu mladých hráčů a trochu chyběla zkušenost (L.
Prda, A. Grussmann). Do průběhu sezony se podepsala také zranění. Nejcitelnější ztráta se projevila v absenci Patrika Kantora v zadních řadách a drobné zdravotní problémy nedovolily odehrát
všechna utkání hráčům T. Mertovi, D. Hrebíčkovi. Do několika zápasů tak dokonce nastoupil na
hřiště i hlavní kouč D. Dvořák, který se stačil zapsat i do listiny střelců. Jediní, kteří snesli v první
části soutěže přísnější měřítka, byli Chvostkovi. Petr si udržel svůj stabilní výkon a držel zadní řady.
Překvapením pro mnohé (pro mě až tak ne, pozn. autora.) byly výkony Jaromíra, který ze své pozice trenéra musel zaskakovat na hřišti za zraněné hráče. a nebyly to jen záskoky. Po 12 odehraných
zápasech měl nastříleno nejvíc branek z našeho mužstva. Byla radost ho sledovat při hře a jako by
svými výkony dával zapomínat na své významné jubileum, které v průběhu sezóny oslavil.
Druhá část sezóny se nesla v duchu sbírání povinných vítězství a zajištění bodů potřebných
k záchraně. Nový impuls vnesl příchod brankáře Václava Merty, který nejenom zastoupil zraněného brankáře T. Mertu, ale stačil vstřelit ze své pozice i gól. Mužstvo se pomalu zvedlo a začali ožívat
i střelci. Góly Marka Hendrycha a v posledních kolech i znovuprobuzeného Ondřeje Dvořáka nás
posunuly k záchraně. Konečné desáté místo nemůžeme brát jako zklamání. Musíme si přiznat, že
k lepším výkonům je třeba více sehranosti a trocha té zkušenosti. Výkony mladých hráčů dávají
signály, že se máme od čeho odrazit i na čem pracovat. Nesmíme zapomínat na zkušené hráče, kteří
to mládí musejí usměrnit. Tímto bych chtěl ještě jednou pogratulovat Jardovi k jeho životnímu
jubileu.
Na závěr bych chtěl uvést, že šest zápasů krajské soutěže bylo možno zhlédnout v sousedním
Brušperku. Je pravděpodobné, že tomu tak bude i v příští sezoně, a proto vás budeme o začátku
nové sezóny informovat, abyste nás do brušperské haly mohli přijít povzbudit v bojích dalšího
ročníku krajského přeboru. Sportu zdar!
Tomáš Merta

Oznámení, výzvy:
Výzva k občanům
Vážení a milí spoluobčané, nám všem leží na srdci, jak zajistit v naší vesnici co nejpříjemnější podmínky pro život. Základním předpokladem pro šťastný život je zdraví, a to zdraví fyzické
i psychické. Pro zdravý duševní rozvoj je důležitý pocit potřebnosti, pocit z dobře vykonané práce,
spokojenost v rodině, s ostatními lidmi, i sami se sebou. a také je nutný po celotýdenním shonu
aspoň jeden den klidu a relaxace. Už naši předkové věděli, že potřebují oddech, že nemohou stále
jen pracovat. Myslíme si, že v dnešní uspěchané době to platí dvojnásob. Proto žádáme spoluobčany, aby omezili v neděli používání hlučných strojů, které ruší sousedy – sekačky, pily, cirkulárky.
Přejeme si, aby klid, čistota a dobré sousedské vztahy byly v naší obci samozřejmostí.
Pastorační rada farní obce
Vyslovujeme poděkování dalšímu občanu naší obce, který obdržel zlatou medaili prof. MUDr.
J. Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve. Medaili převzal náš občan Jiří Adamus 1. března
2010 na Magistrátu města Ostravy.
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Vážení občané,
dovolujeme si vám připomenout, že nastalo nové období pro úhradu plateb stanovených obecními
vyhláškami. Jedná se o následující poplatky:
- Úhrada poplatku za svoz, zpracování a třídění odpadu – 480 Kč. Možno zaplatit buď celou
částku (do konce března), nebo ve dvou splátkách (polovinu do 31. března, polovinu do
30. září).
- Úhradu poplatku za psy – za jednoho psa 100 Kč, za každého dalšího 150 Kč.
Splatnost 31. března.
Platby je možno provést v hotovosti na Obecním úřadu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v úředních
hodinách, nebo bezhotovostně na účet obce – číslo účtu 168 197 7339/0800, variabilní symbol
– číslo rodinného domu.

Očkování proti vzteklině.
V sobotu 10. dubna proběhne v naší obci povinné očkování psů proti vzteklině, a to jako každoročně na známých místech, která budou připomenuta místním rozhlasem. Bude použita vakcína
s platností na 2 roky, a proto cena činí 180 Kč. To znamená, že další očkování se bude konat až
v roce 2012.
Na webových stránkách statutárního města Ostravy v sekci aktuality je informace o válečných
hrobech a návod pro veřejnost, jak může vyhledávat v portálu MO ČR údaje o pohřbených.
http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/site/ostrava/cache/offonce/ostrava/o-meste/aktualita/valecnehroby;jsessionid=6BB2899F083AED553E808324E4196472
Šárka Triandafilu agenda válečných hrobů a pietních míst
Magistrát města Ostravy
Odbor krizového řízení
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
T +420 599 442 012
E striandafilu@ostrava.cz

Z obecní matriky
Naši noví občánci
Viktoria Karczová – rodiče Alan Karcz a Markéta Pavlátková
Karolína Filipcová – rodiče Milan Filipec a Vendula roz. Bončková
Vojtěch Žárský – rodiče Roman Žárský a Michaela Pavlasková
Oldřiška Urbanová – matka Andrea Urbanová roz. Hložanková
Nikol Bartošková – rodiče Radek Bartošek a Lucie roz. Hynečková
Eliška Bystroňová – rodiče Aleš Bystroň a Monika roz. Richterová
Andrea Kolonderová – rodiče Roman Kolonder a Lenka roz. Bulavová
Štěpán Hutěčka – rodiče Kamil Hutěčka a Milada roz. Jochimová
K narození děťátka blahopřejeme.
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Dětský karneval – 23. 1., hala TJ

Úpravy na Ondřejnici
Dětský maškarní ples v Košatce

„Hopsalín“ na dětském karnevalu

Úpravy na Ondřejnici
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Začátek odkanalizování obce – „Zákostelí“

Bourání „Červené
lávky“ na Ondřejnici

„Lašský bál“ – SLPT Ondřejnica,
Ostrava-Proskovice 30. 1.
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„Pochování basy“ – Klub důchodců, 16. 2.
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Beseda „Gemmoterapie“ – Mgr. J. Podhorná, 5. 3., zámek

Vernisáž výtvarnice D. Kristýnkové,
19. 3., zámek

Oslava Mezinárodního dne žen, vystoupení dětí MŠ – 18. 3.

19

Staroveský zpravodaj

12.–14. 3. Halové mistrovství České republiky v národní házené. Naši starší žáci jsou haloví mistři
republiky!

Jarní večírek Unie rodičů ZŠ. Taneční kroužek Dny řemesel s velikonočními náměty na ostravské
„Maki a Kači“
Černé louce. Žákyně naší ZŠ
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Své významné životní jubileum oslavili a oslaví naši občané:
Anna Lyčková
Erich Václavčík
Josef Šeděnka
Milada Pokludová
Jarmila Hložánková
Karel Koudela

Vojtěch Janečka
Zdenka Tylečková
Marie Hynečková
Vojtěška Máchová
Věroslava Zajícová

85 let
80 let
85 let
80 let
85 let
80 let

80 let
96 let
80 let
92 let
80 let

Našim jubilantům přejeme nejen pevné zdraví, ale i hodně štěstí a rodinné pohody.
V uplynulém období nás opustili tito naši občané
Božena Šeděnková, roč. 1924
Josefa Václavčíková, roč. 1934
Oldřich Novobílský, roč. 1939
Vladimír Tichý, roč. 1944

Libuše Fabiánová, roč. 1927
Augustin Hložanka, roč. 1935
Helena Glogovská, roč. 1944

Počet obyvatel naší obce a jeho složení v roce 2009
Naše obec měla k 1. lednu 2010 celkem 2.623 obyvatel, což je o 34 občanů více oproti minulému
roku. K navýšení počtu obyvatel došlo během roku 2009 zejména z důvodu nově přihlášených
občanů, i když v loňském roce se po delší době narodilo více dětí, než zemřelo občanů (narodilo
se celkem 26 dětí a zemřelo 25 občanů). Z počtu 2.623 občanů žilo v naší obci 1.285 mužů a 1.338
žen. Do naší obce se v loňském roce přihlásilo 62 občanů a 29 občanů se z naší obce odhlásilo. Průměrný věk našich občanů je 40,47 let, dá se tedy říci, že v naší obci žije převážná většina mladých
občanů a občanů středního věku. Dětí do 15 let žije v naší obci 379 a občanů starších 60 let 606.
Úřední adresu, což je adresa našeho obecního úřadu, mělo ke konci roku celkem 47 našich občanů a dá se předpokládat, že počet občanů hlášených na naší úřední adrese bude přibývat.
V místní části obce Košatka žilo k 1. 1. 2010 384 občanů, z toho 183 mužů a 201 žen.
V loňském roce bylo v naší obci uzavřeno 109 manželství, z toho 106 sňatků bylo občanských
a 3 sňatky byly uzavřeny v našem kostele sv. Jana Křtitele. Z celkového počtu 109 svatebních obřadů
bylo místních svateb 10 (alespoň jeden ze snoubenců měl trvalý pobyt v naší obci).
Bronislava Pavlosková, matrikářka OÚ

Kulturní komise pro vás připravuje:
21. 5.–20. 6.
25. 6.–5. 9.
3. 7.
10. 9.–10. 10.

Výstava obrazů, Milan Ressel
115 let hasičského sboru ve Staré Vsi
Beseda s Jiřím Lábusem
Výstava prací žáků ostravských výtvarných škol
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Stavební zpravodaj č. 1/2010
Kanalizace v obci
Předešlá vydání stavebního zpravodaje (Stavební zpravodaj č. 1/2009, Staroveský zpravodaj č.
4/2009) přinesla zevrubné informace o stavu příprav k zahájení mimořádně významné akce, která
se dotkne velké části Staré Vsi - odkanalizování obce. Jaký je stav koncem března? Stavba byla předána zhotoviteli a byla v posledním lednovém týdnu zahájena, dokončení stavby předpokládáme
počátkem roku 2011. Na základě výběrového řízení byla vybrána jako zhotovitel firma Strabag a. s.
(www.strabag.cz), která pro některé části stavby využívá i subdodavatelů. Pro bezproblémové řízení
a koordinaci stavby ze strany investora – Obce Stará Ves nad Ondřejnicí - jsme uzavřeli smlouvy na
autorský dozor spojený s dozorem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (firma Koneko Ostrava, s. r. o., zodpovědný projektant stavby Ing. Sergej Gorbunov) a technický dozor investora (firma
Čech Engineering, a. s., Ing. Jiří Černík).
Mimořádná časová náročnost a potřeba kdykoli reagovat na změněnou situaci při stavbě kanalizace vedly obec k přijetí nového pracovníka, pana Jiřího Novobilského, který bude pro obec zajišťovat komunikaci se zhotovitelem, projektantem a investorským dozorem. Jeho hlavní činností však
bude kontakt s Vámi – občany. Pan Novobilský bude pro občany hlavním informačním zdrojem,
bude konzultovat postup prací, přípravy přípojek a každý z občanů se na něj může v průběhu stavby kdykoliv obrátit (telefon 725168484). Pro lepší obecnou informovanost připravujeme speciální
odkaz na internetových stránkách obce s možností kladení věcných dotazů.
Základní technické údaje
Zřizovatelem a následně i provozovatelem kanalizace bude Obec Stará Ves n. O. Jde o stavbu
ve veřejném zájmu s cílem zlepšení životního prostředí, jejímž výsledným efektem bude snížení
znečištění jak vod povrchových, tak i podzemních.
Stavba je realizována jako jednotná splašková gravitační kanalizace, na kterou se musí napojit
všechny rodinné domky, které jsou v dosahu nové kanalizace. Do nové kanalizace budou napojeny pouze vody odpadní (umývadla, záchody, pračky), dešťové vody z pozemků budou odváděny
stávající sítí kanalizace. Splašky budou odtékat kanalizačním systémem do Proskovic a dále na čistírnu odpadních vod v Ostravě-Přívoze. Jediným technologickým zařízením na území obce bude
přečerpávací stanice na nádvoří bývalého obecního úřadu.
Je třeba znovu zdůraznit, že se nejedná o plošné odkanalizování obce. Některé nemovitosti budou
nuceny řešit likvidaci odpadních vod v souladu s příslušnými předpisy individuálně stávajícím
způsobem. Odkanalizována bude jen hustější zástavba v obci, tj. hlavně oblast od pravého břehu
Ondřejnice směrem na Duklu, dále bude veden kanalizační sběrač do nejvzdálenějších částí obce
s odkanalizováním oblasti starých a nových bytovek a restaurace Hrot. Celkový rozsah stavby i přehled rodinných domků, které budou na splaškovou kanalizaci v rámci stavby v letech 2010 až 2011
napojeny, je zřejmý z výkresové dokumentace, kterou si zájemci mohou prohlédnout na úřední desce naproti zdravotního střediska nebo po předchozí domluvě s p. Novobilským na obecním úřadu.
Řešení napojení kanalizace v dalších částech obce Staré Vsi i Košatky bude řešit studie, kterou
vypracuje firma Koneko. Z ní vyplyne, které části obce budou odkanalizovány v dalších etapách
a případně i to, které domy nebudou z technických nebo ekonomických důvodů na veřejnou splaš-
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kovou kanalizaci napojeny ani v blízké budoucnosti. Se závěry studie Vás samozřejmě po jejím
dokončení seznámíme.
Realizace stavby
Jelikož je termín 12 měsíců na dokončení díla poměrně tvrdý, bude stavba probíhat souběžně ve
třech úsecích. Občané budou o pracích v blízkosti jejich domů informování vývěskami, a protože
bude třeba s každým dojednat místa pro napojení domovních přípojek, budou oslovováni zaměstnanci zhotovitele a obce na dojednání způsobu a postupu prací.
Vlastní přípojka je pro realizační práce rozdělena na část veřejnou a část neveřejnou.
Část veřejná je vedena od hlavního kanalizačního řádu po napojovací bod (kanalizační přípojkovou šachtu), který bude umístěn v hranici veřejného pozemku s pozemkem vlastníka připojované
nemovitosti. Přesné umístění zapojovacího bodu bude s vlastníkem nemovitosti upřesněno před
realizací konkrétní přípojky s ohledem na místo vyústění přípojky z jeho nemovitosti. v případě
vedení veřejné části po pozemku jiného vlastníka než obce je tento vztah vlastníků řešen smlouvou o vzniku věcného břemene. Realizaci a úhradu veřejné části přípojky zajišťuje Obec Stará Ves
nad Ondřejnicí s využitím finančních zdrojů Evropské unie, Státního fondu životního prostředí,
Moravskoslezského kraje a rozpočtu obce.
Část neveřejná je vedena od zapojovacího bodu po výusť z nemovitosti vlastníka kanalizační přípojky. Realizaci a úhradu neveřejné
části přípojky zajišťuje vlastník připojované nemovitosti (dále jen stavebník). Na
stavbu neveřejné části přípojky je vyřízeno
územní rozhodnutí a stavebník nemusí
na stavební úřad podávat žádnou žádost,
pokud není kanalizační přípojka delší než
50 m. Na 1 rodinný dům se počítá s jedním
napojením na veřejnou část. Případné druhé napojení si hradí vlastník nemovitosti
sám. Stavebník je povinen zajistit vlastní
realizaci stavby neveřejné části kanalizační
přípojky, tzn., že na své náklady provede
danou stavbu buď prostřednictvím sjednané firmy, nebo svépomocně. Seznam
dostupných odborných firem, které jsou
oprávněny kanalizační přípojky realizovat,
bude během letních měsíců k dispozici na
obecním úřadě. Ceny výkopových prací
za použití techniky se pohybují v rozmezí 200-300 Kč na metr výkopu. Přípojku
bude možno řešit dvěma způsoby – gravitačně (samospádem) v potřebné hloubce
nebo lze použít řešení pomocí kalového
čerpadla.
Před realizací neveřejné části přípojky
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musí být zakreslen do podkladové katastrální mapy (tu připraví obec) jednoduchý situační plánek
vedení tras stávající dešťové a nové splaškové kanalizace (viz přiložený vzor).
Návrh plánku zpracuje stavebník, podklady o vedení splaškové kanalizace a o umístění připojovacího bodu obdrží na obci nebo prostřednictvím pověřeného pracovníka, který také zajistí výpomoc při zpracování plánku. Současně před realizací přípojky stavebník požádá Obec Starou Ves
nad Ondřejnicí o souhlas s napojením na hlavní kanalizační řád (text Žádosti o napojení kanalizační přípojky připraví obec). Po převzetí a odsouhlasení situačního plánku zástupcem obce může stavebník svou část přípojky realizovat. Stavebník musí ověřit, zda na pozemku v trase neveřejné části
přípojky nejsou vedeny podzemní sítě. Před zásypem zhotoveného díla přizve stavebník zástupce
obce k provedení kontroly uložení a napojení přípojky i shodnosti se situačním plánem. Vlastní
napojení na připojovací bod veřejné části kanalizace je možné provést až po vyzvání ze strany obce,
neboť může být provedeno až po kolaudaci veřejné části kanalizace. Bližší podrobnosti a termíny
budou upřesněny, předpokládaný termín je leden roku 2011.
Před vlastním napojením na splaškovou kanalizaci bude mezi obcí a vlastníkem nemovitosti
sjednána smlouva o budoucím připojení na splaškovou kanalizaci, v níž občan vyjadřuje souhlas
s připojením po dokončení stavby. Okamžikem připojení vzniká vlastníkovi nemovitosti povinnost platby stočného jako poměrné části odběru vody podle údajů vodoměru.
Vzor napojení splaškové kanalizační přípojky na rodinný domek je v přiloženém výkresu, kde je
zřejmé rozdělení přípojky na veřejnou a neveřejnou část.
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Informace o průběhu prací
Je zřejmé, že u díla takového rozsahu, jakým stavba kanalizace bezesporu je, musí být zabezpečena dostatečná informovanost o věcech, které se dotknou každodenního života, každého z nás. Některé z možností, jak získat potřebné informace, už byly uvedeny výše (konzultace s p. Novobilským,
úřední deska, návštěva obecního úřadu, webové stránky).
Průběžně aktualizovaným zdrojem informací nově bude v nejbližší době také zveřejňování
měsíční zprávy zhotovitele stavby, kterou se zavázala realizační firma předložit za každý uplynulý
časový úsek. Na internetových stránkách obce (www.staraves.cz) se tak čtenář seznámí se základními údaji. Zprávy budou mj. obsahovat kapitoly Popis pokroku prací (rozpis prací, uskutečněných
během měsíce a rozepsaných do jednotlivých týdnů), Srovnání skutečného a plánovaného postupu
prací, Plán prací na příští měsíc.
Ing. D. Dvořák, Ing. R. Folta, Mgr. J. Chvostek

Co se děje na Ondřejnici…
Skončila zima a stavební firma Rovina se znovu vrhla na úpravy koryta řeky. Přestože je dokončení stavby plánováno až v roce 2011, některé úseky jsou před dokončením. Když to vezmeme
od Brušperka, tak kolem ulice U Jezu vyrostla kamenná ochranná hrázka a na Lučkách se buduje
ochranná hráz. Dále už je koryto upraveno až po Kolkův most, chybí jen terénní úpravy a úpravy
břehové hrany. Od Kolkova mostu s ohledem na stísněné podmínky budou břehy strmější a budou
proto speciálně opevněny.
Dále pokračují práce směrem od Hasičárny k mostu U Dvou babek. V tomto místě ovšem nastává problém: do pohybu se totiž dal svah pod ulicí Proskovická. Místo, které je teď pod dohledem
geologů, si vyžádalo změnu projektu a nyní se vyjednává změna trasy koryta směrem na Panské
louky. Původní řečiště bude zasypáno a tím bude dle názoru odborníků sesuv zastaven. Než se tak
stane, bude muset počkat i tento úsek obecní kanalizace, protože zasahuje do tohoto geologicky
nestabilního území. Pro naši kanalizaci pak budeme asi muset volit speciální technologie, jakými je
například protlak. Další obecní stavby, které nás čekají v souvislosti s úpravou řeky, jsou: výstavba
nového mostu za silničním nadjezdem („most za mostem“), který nahradí most u Hasičárny. Tento
most - nebo v nejhorším případě dočasné přemostění - zůstane zachován do okamžiku zprovoznění nového, na který již máme vydáno územní rozhodnutí. Rovněž jsme získali souhlasy všech
dotčených vlastníků pro novou ulici Sportovní, která bude kopírovat odstraněnou cestu podél pravého břehu řeky. Projekčně připravena je i lávka u Stabravy a čekáme na poslední vyjádření, abychom mohli požádat o její stavební povolení. Červená lávka zatím řešena není a budeme čekat, jaká
se ukáže její potřebnost po přesunutí mostu u Hasičárny.
Ing. Dalibor Dvořák

Jak na tom jsme s realizací územního plánu?
V současné době je ukončeno projednávání územního plánu obce s dotčenými státními orgány
a ostatními organizacemi. ÚP je upraven zpracovatelem – Ateliérem Archplan Ostrava, s. r. o. - dle
jednotlivých stanovisek dotčených státních orgánů a dle dohodovacího řízení se SCHKO Poodří. v nejbližší době bude ÚP předán ke schválení na Krajský úřad v Ostravě – předpokládaným
termínem schválení této fáze projednávání je květen 2010. Poté Magistrát města Ostravy zahájí
druhou fázi projednávání vlastního ÚP, které je veřejné a mohou se jej účastnit občané, dotčené
orgány, ostatní orgány, sousední obce, právnické a fyzické osoby. Všichni mohou v rámci veřejného
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projednání vznášet námitky a připomínky – orientační termín je červen až září 2010. o přesném
termínu veřejného projednání ÚP a způsobu podávání námitek a připomínek občanů budete včas
informováni.
Námitky a připomínky občanů a ostatních účastníků projednávání bude posuzovat obec společně s pořizovatelem územního plánu. Všechny námitky a připomínky musí být přijaty nebo zamítnuty. Na základě přijatých námitek a připomínek zpracovatel vyhotoví konečný územní plán obce.
Konečnou verzi „Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí“ na svém zasedání odsouhlasí
zastupitelstvo obce a poté se stane platným a závazným dokumentem pro další rozvoj obce.
Ing. Radislav Folta

Studny – návrh postupu řešení
Před delším časem byl v obci zahájen proces legalizace dříve postavených studní u rodinných
domků. Mnozí z občanů se do tohoto administrativně náročného procesu zapojili, většinou ovšem
s představou, že vše půjde rychle a bez komplikací. Obec má zájem pomoci ke zdárnému dokončení tohoto procesu, k tomu se uskutečnila další schůzka se zainteresovanými občany a byl dohodnut
plán postupu. Celý proces má následující kroky:
• Žadatelé v loňském roce obdrželi z Magistrátu města Ostravy, odbor ochrany ŽP (vedoucí
odboru Ing. P. Valerián) Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a Rozhodnutí č. … o povolení k nakládání s vodami – k odběru podzemních vod.
• S tímto podkladem je nutno vyřídit stavební povolení na studnu. Pro toto stavební řízení je
nutné mít PROJEKT v podobě dokumentace pro dodatečné stavební povolení studny. Vybraný
projektant zpracuje projekt ve 3 provedeních.
• Pokud je stavba na cizím pozemku, je třeba uzavřít smlouvu s vlastníkem pozemku o povolení
umístění stavby.
• Projekt je nutno předložit na Stavební úřad v Brušperku, což je možné individuálně, prostřednictvím obecního úřadu nebo případně (po dohodě) prostřednictvím projektanta.
• SÚ Brušperk vydá v rámci vodoprávního řízení souhlas s umístěním stavby – vyjádření přijde
poštou na adresu žadatele.
• Žadatel tak bude mít:
a) Souhlas SÚ Brušperk
b) Rozhodnutí MMO
c) Projektovou dokumentaci (3x)
• Tyto podklady se předají na MMO jako příloha k žádosti o dodatečné povolení stavby (žádost
podá sám žadatel nebo prostřednictvím projektanta na základě plné moci), který vydá povolení
stavby vodního díla – studny.
Zájemci o zprostředkování uvedených administrativních kroků mohou na OÚ ve Staré Vsi získat
kontakt na projekční firmu, která nabídla spolupráci pro vyřešení celého dlouhodobého procesu.
Dostanou i informaci o předpokládaných finančních nákladech.
Mgr. Jaromír Chvostek

Malý sál v novém
Od konce ledna tohoto roku probíhá v prostorách Tělovýchovné jednoty Stará Ves rekonstrukce
malého sálu. 90 % financí na rekonstrukci v objemu 1,4 mil. Kč jsme získali z dotace Evropského

26

Staroveský zpravodaj
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (program Leader Plus), zbytek tvoří dotace Obce Stará
Ves nad Ondřejnicí a vlastní zdroje TJ. V těchto dnech se rekonstrukce chýlí ke konci.
Byla vyměněna okna, vchodové a balkonové dveře, instalována klimatizace, zateplení stropu,
provedena výměna elektroinstalace, podlahy, proběhla oprava balkonu a vchodu do budovy, montáž audio a videotechniky, pořízení nového vnitřního vybavení. v souvislosti s rekonstrukcí sálu
byla vyměněna i okna v šatnách, ve sprchách a v restauraci. Rovněž bude zrekonstruována klimatizace ve Sportklubu.
Výsledkem rekonstrukce malého sálu bude nový multifunkční sál se zabudovanou audio- a videotechnikou, který splňuje technické a hygienické podmínky pro sportovní, kulturní a schůzovní
činnost tělovýchovné jednoty, občanů, základní školy a společenských organizací. Sál bude sloužit
jako multifunkční objekt pro sportovní aktivity jako stolní tenis, aerobik, jogu, taneční kroužky
pro děti, tělesnou výchovu základní školy, jako klubovna sportovních oddílů pro oddílové schůzky,
pro přípravu sportovních a společenských akcí, jako pořadatelské zázemí sportovních a kulturních
akcí, k setkávání místních občanů a zájemců z okolních obcí při různých příležitostech, kulturních
i společenských akcích.
Hospodářka TJ Ing. Libuše Sýkorová

Co máme za sebou
• Dokončení rekonstrukce Kulturního domu v Košatce. Konečně se dá s čistým svědomím konstatovat, že název Kulturní dům je oprávněný.
• Dokončení výstavby chodníků ke hřbitovu a ve směru na Proskovice. Zbývá dokončit přemístění sloupu nízkého napětí. Jediným slabým místem zatím zůstává bezpečný přechod chodců přes
komunikaci U Dvou babek.

Co obec připravuje
• Realizaci stavby Volnočasového areálu v Košatce - vybudování hřiště s umělým povrchem,
dětského hřiště, rekonstrukce zázemí v hodnotě 3 mil. Kč (předpokládaný termín červenecsrpen).
• Realizaci projektu Chceme se lépe poznat, Stará Ves – Raková (závisí na přiznání dotace). Projekt je podán podruhé (poprvé byl vyřazen z posuzování pro překročení požadované částky
o 0,0023 procenta).
• Podání žádosti o dotaci na ozelenění obce a zkulturnění odpočinkových míst v obci ze SFŽP.
• Podání žádosti o dotaci na výstavbu sběrného dvora.
• Nové podání žádosti o dotaci na projekt Moderní škola.
• Podání žádosti o dotaci na výstavbu cyklostezky Stará Ves - Brušperk.
• Vybudování dětského Oranžového hřiště vedle areálu TJ (závisí na přiznání dotace).
• Restaurování sgrafitových a kamenických prvků zámku (závisí na přiznání dotace).
Mgr. Jaromír Chvostek
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POZVÁNKY
11. STAROVESKÉ OBECNÍ SLAVNOSTI 2010
FESTIVAL POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA – VII. ROČNÍK (FPFL)
PÁTEK 21. května:
17.00
Vernisáž výstavy: Milan Ressel - Obrazy
18.00
FPFL - „Staroveské arkády“, koncert pěveckých sborů na nádvoří zámku: Pěvecký sbor
ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí, dětský pěvecký sbor „Studeňáček“- Studénka, „Lašský smíšený pěvecký sbor“ – Baška, „Pěvecké sdružení Martinů“ – Třinec.
SOBOTA 22. května:
10.30
Vystoupení staroveské dechovky „Zámecká kapela“ u zámku. Sraz jezdců, řazení koní
a bryček u zámku.
11.15
Slavnostní fanfáry z věže zámku, „Slovo vrchnosti k poddaným“, vyplácení selských synků.
Spoluúčast: LSPT Ondřejnica, SHŠ Keltik, Pěvecký sbor ZŠ Stará Ves
12.00
Jizda kole obila – slavnostní objezd veškerých hranic staroveských - odjezd směr Horní konec.
12.30
Zastávka jezdců u restaurace „U Mlýna“ – „Slovo vrchnosti k poddaným“, vyplácení selských synků, vystoupení souboru „Ostravička“
13.00
Odjezd směr Košatka.
13.45
Zastávka u restaurace Odra v Košatce - „Slovo vrchnosti k poddaným“, vyplácení selských synků.
14.30
Odjezd směr Stará Ves – zámek.
15.15
Zakončení jízdy u zámku.

Program na pódiu u zámku:
14.00
15.15

18.00
19.00
20.00

FPFL - Malá Ondřejnica, Cimbálová muzika Fojt, dětský folklorní soubor „Ostravička“
– Frýdek-Místek
Zakončení jízdy u zámku.
Divadelní představení košateckých dětí „O Zlatovlásce“. Vystoupení dětí mateřské
školy, základní školy, břišní tance, folklorní soubor z obce Lipowa - Polsko
FPFL - Hosté se představují – vystoupení souborů „Vsacan“ - Vsetín, „Šmykňa“ – Ostrava
Koncert – „Spirituál kvintet“ - Praha
Country kapela „Paďouři“

Program na nádvoří zámku:
Festival Poodří Františka Lýska
20.00
Beseda u cimbálu – soubory „Vsacan“, „Šmykňa“, „Ondřejnica“, CM Ondřejnica, CM
Fojt
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Výlet na kole - jízda krajinou
TJ Sokol Proskovice společně s Klubem českých velocipedistů Stará Bělá pořádají v sobotu 8.
května 2010 „Jízdu krajinou – jízdu úcty a poděkování“. Uskuteční se v rámci vzpomínek na 65.
výročí ukončení 2. světové války.
Cyklisté budou směřovat do Výškovic, odtud společně odjedou v 15 hodin ke Korýtku – k místu,
odkud 1. čs. samostatná tanková brigáda po překročení Odry začala osvobozovat Ostravu. Od
Korýtka se pojede k táboráku, kde účastníci stráví májový podvečer.
Na společnou Jízdu krajinou zvou:
Eva Paličková, starostka TJ Sokol Proskovice a Oldřich Dlouhý, předseda KČV Stará Bělá.
Toto číslo ilustrovala Hana Kumalová a Anna Strachotová.
Inzerce

Chcete zhubnout, pomůžeme Vám - www.hubnete.cz/mikiki
tel.: 731 582 012

Klempířství – pokrývačství
-

pokládka rovných i šikmých střešních krytin
demontáž starých střešních krytin
nástřik půdních prostor proti škůdcům
výroba a montáž klempířských střešních prvků
nátěry plechových střech a okapových systémů
montáž střešních oken
nákup a dovoz materiálu za zvýhodněné ceny
montáž hromosvodu + revize
Porovnejte naše ceny s jinými.
Dohodnutou cenu nenavyšujeme.
Zdarma zhotovení cenoví nabídky.
Tel.: 775 210 970
www.pokryvacstvi-chrastina.wz.cz
email: ChrastinaR@seznam.cz

Vydává Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v nákladu 850 kusů. Registrováno u MK ČR E 12347. Uzávěrka příštího
čísla je 14. června 2010. Tisk: H-computers, Ostravská 83/39, Hlučín 748 01, tel: 777 139 848, e-mail: hcomp@seznam.cz
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PLASTOVÁ OKNA
(5ti a 7mi komorová)
¯ Výroba a montáž plastových oken, dveří a výloh včetně
doplňků.
¯ Výroba a montáž parapetů, žaluzií a sítí proti hmyzu.
¯ Kompletní realizace od zaměření až po zednické zapravení a likvidaci starých oken.
Zdarma: kalkulace, zaměření, doprava (do 30 km od Ostravy).

„Akce“ – mimořádné slevy.
Tel.: 608 369 840
E-mail: dobraokna@seznam.cz
www.oknaplast.kvalitne.cz
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Holičství a kadeřnictví
v Brušperku
na náměstí

přijme ihned
pánskou
a dámskou
kadeřnici

se živnostenským listem.
Příjemné prostředí, zavedená
klientela, nízký nájem.
Bližší informace v kadeřnictví,
nebo na čísle 605 477 467.

REVIZE ELEKTRO
Dále:

´ projekty
´ montáže
´ instalace
Igor Bičanovský
Rynek 108
Stará Ves nad Ondřejnicí

604 112 934
e-mail: bicanovsky@seznam.cz
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3. roþník akce:

17,6 km: ze Staré Vsi proti proudu toku OndĜejnice – dále pĜes Ĝeku po ulici K Dubu – kolem rybníkĤ na MachĤvce – na cyklotrasu pĜes les Lištinec –
kolem Nového SvČta – do Krmelína – po ulicích a - úboþím Krmelínského kopce do Brušperského lesa – po cyklotrase na okraj Brušperku –
k restauraci „Na PĜehradČ“- dále po hrázi na pĜes Borošín k lávce pĜes OndĜejnici – Závodím ke kapliþce sv. Marka – pĜes les BĜeziny do Medenice –
kolem bývalého kravína do Staré Vsi až k Domu zahrádkáĜĤ.
12 km:
ze Staré Vsi proti proudu toku OndĜejnice – dále pĜes Ĝeku po ulici K Dubu – kolem rybníkĤ na MachĤvce – na cyklotrasu pĜes les Lištinec – kolem Nového SvČta –
do Krmelína – po ulicích a k restauraci „Nautilus“ – po cyklotrase na Cikánku - zelenou tur. trasou pĜes ýerný les – do Staré Vsi k zámku - k Domu zahrádkáĜĤ

Trasy (mapku tras dostanete na startu):

Obþerstvení v místČ startu a cíle nebo v restauracích na trase. Na pochod se vybavte vhodným obleþením, obutím a dobrou
turistickou náladou. Na kontrolních bodech jsou pĜipraveny atrakce propagující þinnost organizace KONDOR.

TRASY: 17,6 km pro dospČlé a 12 km pro dČti a rodiþe

STARTOVNÉ: dospČlí 40,- Kþ, dČti 20,- Kþ. Každý startuje na vlastní nebezpeþí, dČti do 12-ti let v doprovodu
dospČlého. V cenČ startovného je zahrnuta mapka trasy, þaj na trase a obþerstvení v cíli.

START: od DOMU ZAHRÁDKÁěģ (Pálenice) ve Staré Vsi, od 9:00 do 10:30 hodin
CÍL: DģM ZAHRÁDKÁěģ (Pálenice) ve Staré Vsi, do 16:00 hodin

v sobotu 17. dubna 2010

(katastrálními územími Staré Vsi, Krmelína, Staré BČlé a Brušperku)

pochod vedoucí krajinou okolí Staré Vsi nad OndĜejnicí

JARNÍ TOULÁNÍ
S KONDOREM

Organizace KONDOR skupina Stará Ves zve všechny milovníky turistiky na

Staroveský zpravodaj
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Organizace KONDOR
skupina Stará Ves
poĜádá

/(71Ì'Ď76.ë7É%25
který se koná ve VítkovČ – Podhradí, v údolí Ĝeky Moravice
Termín konání

Poþet dnĤ

VČk dČtí

Cena

I. turnus

1.7. - 16.7.2010

16

8-15 let

3.350,- Kþ

II. turnus

16.7. - 31.7.2010

16

7-15 let

3.360,- Kþ

III. turnus

31.7. - 15.8.2010

16

8-15 let

3.340,- Kþ

www.kondorsv.com
Ubytování úþastníkĤ je zajištČno ve stanech typu
OSADA (dvoulĤžkový stan s dĜevČnou podsadou
ve výšce cca 20 cm nad zemí). Pro pokroþilejší
táborníky je pĜipravena možnost spaní v tee-pee.
Stravování je zajištČno v zastĜešené jídelnČ 5x
dennČ vþetnČ pĜedepsaného pitného režimu. DČti
se formou služeb podílejí na pĜípravČ jídla.
Hygiena:
sprcha s teplou vodou, umývárna, dĜevČné WC.
Maximální poþet úþastníkĤ je 55 dČtí. PĜednost pro
všechny turnusy mají þlenové skupiny KONDOR.
U pĜihlášených bude pĜihlíženo k sourozeneckým
vztahĤm.
Program jednotlivých turnusĤ je spojen do rĤzných
témat a je zamČĜen na osvojení základĤ táboĜení,
turistiku a pobyt v pĜírodČ. Je zde možnost
nejrĤznČjšího sportovního vyžití: kopaná, volejbal,
nohejbal, baseball, stolní tenis, ringo, vodní sporty.
ýást poplatku mĤže uhradit zamČstnavatel rodiþĤ z pĜíspČvku zamČstnavatele. Pro vystavení faktury
kontaktujte prosím hospodáĜku skupiny, sl. Evu Tománkovou, 777 591 538, etomanko@visteon.com
(pro vystavení jsou nutné tyto údaje – þíslo pĜihlášky, jméno dítČte a rodiþe, rodné þíslo dítČte ).
Platby poukažte na náš bČžný úþet þ. 2700059707/2010 pĜevodním pĜíkazem nebo složenkou
nejpozdČji:
I. a II.turnus do 31.5.2010 , III.turnus do 15.6.2010.
PĜihlášky pro všechny turnusy vraĢte prosím do 15.5. 2010 kontaktní osobČ nebo vedoucímu turnusu.
Bližší informace a závazné pĜihlášky obdržíte :
I.turnus:
PĜemysl Pavlosek, 739 23 Stará Ves nad OndĜejnicí þ. 463, tel. 774 846 658
II.turnus:
Marek Pelíšek, 739 23 Stará Ves nad OndĜejnicí þ. 643, tel. 728 662 889
Alena Ulþáková, 739 23 Stará Ves nad OndĜejnicí þ. 577, tel. 728 613 338
III.turnus:
JiĜí Puda, 739 23 Stará Ves nad OndĜejnicí þ. 543, tel. 605 865 648
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Zveme všechny pĜíznivce na pochod

Stopami Jistebnických zpěváčků
na poþest 80 let od založení prvního dČtského sboru (1929 – 1938)
Kdy? V

sobotu 17. dubna 2010

Odkud a kdy se vychází? V 9.30 hod. z Proskovic.
V 9.30 hod. ze Staré Vsi n.O.
V 10.15 hod. z Jistebníku.
Proskovjané jdou cyklistickou stezkou a dál smČr louky k OndĜejnici a LubinČ.
PĜes Košatku, oderský most, dál smČr jistebnické rybníky a jistebnická škola / 6
km /.
Starovjáci jdou po cestČ smČrem na Košatku, jistebnické rybníky a jistebnickou
školu / 5 km /.
Jistebniþané jdou po setkání s pĜíchozími smČr Polanka, Proskovice, louky
OndĜejnice a Lubiny, smČr Košatka a Jistebník /15km/.
…a bude se i zpívat. Kdo projde celý úsek 15 km, bude ocenČn sladkou
odmČnou.
Zastávky na možné obþerstvení:
ýíslo 1 – Restaurace Oáza v Jistebníku
ýíslo 2 - Restaurace U Psoty v Proskovicích
ýíslo 3 - Restaurace Odra v Košatce
Po pĜíchodu do jednotlivých cílĤ zĤstávají pĜíchozí Proskovjané, a pak
Starovjané doma a Jistebniþané docházejí svĤj poslední díl cesty.
Mapka pochodu:
Polanka
Proskovice
Jistebník
Košatka

Stará Ves n. O.

Organizátoři: Festivalová rada občanského sdružení FPFL
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RICAR - AUTOOBCHOD - AUTOSERVIS
ýlen servisní skupiny AUTO - FRANCE s patnáctiletou tradicí

-provádíme mechanické a karosáĜské opravy osobních aut a dodávek všech evropských znaþek
-nabízíme komplexní údržbu vozového parku malým a stĜedním firmám ve zvýhodnČných cenách
-u pojistných událostí zapĤjþíme náhradní vozidlo a dohodneme vše potĜebné s pojišĢovnou
-provádíme opravy autoklimatizací a pneuservisní služby
-opravujeme hydropneumatické pérování na automobilech zn. Citroen
-zajišĢujeme emise a STK vþetnČ pĜípravy
-provádíme odtah osobních a dodávkových automobilĤ do pohotovostní hmotnosti 2600 kg
-prodáváme ND renomovaných výrobcĤ a oleje TOTAL

Výkup, protiúþet, leasing a úvČr osobních automobilĤ a dodávek
Sjednání zákonného a havarijního pojištČní ve výhodných cenách
PĜedprodejní servis
ZajištČní dovozu automobilu ze zahraniþí na objednávku

Stará Ves nad OndĜejnicí, Krmelínská 631, tel. 724777177, 558669390, e-mail: ricar@iol.cz
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