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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
říjnové volby do Zastupitelstva obce Staré
Vsi n. O., které byly završeny zvolením orgánů
obce, ukázaly, že nastoupená cesta je správná.
K obměně zastupitelstva došlo pouze ve třech
případech, což je pouhých 20 %. Zároveň se
však ukázaly i trochu jiné pohledy na řízení, což
je jen dobře, protože nás posouvají zase o kousek dopředu. Chtěl bych Vám všem, kteří jste
přišli volit, poděkovat, neboť jste tím vyjádřili,
ať už jste volili kohokoliv, že Vám budoucnost
naší obce není lhostejná a pevně věřím, že společně zvládneme výzvy, které před námi stojí.

Nyní, v závěru letošního roku, už nikam
nespěchejte, zkusme se zastavit v tom shonu,
zajděme si na procházku po obci a setkávejme
se na různých společenských akcích, abychom si
mohli popovídat, protože ať je to jak chce, přes
ten facebook to, alespoň podle mě, není ono.
Dovolte mi, abych Vám všem popřál klidné
a příjemné prožití Vánoc v kruhu Vašich nejbližších a do nového roku 2019 vstupte odpočatí, plní elánu a dobré nálady.
Přeji Vám pevné zdraví a vše dobré.
A pamatujte: s úsměvem jde všechno líp!
Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

3

SStaroveský zpravodaj
Starosta informuje
Autobusová doprava
od 9. 12. 2018 nově

Mikulášská nadílka na Horním
konci

Od 9. prosince zajišťuje nově dopravní
obslužnost veřejnou linkovou osobní dopravou
na základě výběrového řízení Moravskoslezského kraje nový dopravce, firma ČSAD Vsetín
a. s. Tato firma má pro start připravenou flotilu
nových moderních autobusů, které budou ekologické a vybaveny wi-fi, platebními terminály
a dalším detaily, které Vám mohou zpříjemnit
cestování. Nové jízdní řády jsou k dispozici na
webových stránkách obce. Zajímavou novinkou
je nová linka č. 628 z Dubiny přes Starou Ves,
Košatku a Jistebník do Bílovce. Pokud k jízdním
řádům máte či v budoucnu budete mít nějaké
připomínky, sdělte je prosím na email oustaraves@stara-ves.cz. Tyto podněty budou následně
projednány s koordinátorem dopravy (KODIS)
s vyjádřením, zda jim lze vyhovět či nikoliv.

Ve čtvrtek 6. 12. 2018 nabylo právní moci
kolaudační rozhodnutí, kterým byl konečně - po
zdlouhavých administrativních průtazích - plně
zprovozněn most na Horním konci na ulici
K Mostu pro pěší a automobilovou dopravu.
Drobné nedostatky, které nemají vliv na užívání
mostu, budou odstraněny v průběhu ledna 2019.
Náklady na stavbu mostu, který nahradil původní
nevyhovující most, byly ve výši 4.826 tis. Kč plně
hrazeny z rozpočtu Obce Stará Ves n. O.

Odkanalizování obce
Po několika letech příprav nabylo 20. 11.
2018 právní moci stavební povolení na výstavbu
kanalizace - 2. etapa. Tato stavba s náklady cca
100 mil. Kč bude zahájena pravděpodobně ve
druhém pololetí roku 2019. Po jejím dokončení
bude Stará Ves takřka celá odkanalizována.
Dokončení stavby přinese nejen zlepšení
v oblasti nakládání s odpadními vodami, ale
jako vedlejší produkt bude provedení rekonstrukce ulice Brušperská po dokončení naší
stavby. Plánek se zakreslením nově budované
kanalizace najdete na webových stránkách obce
www.staraves.cz.

Starý most

Nový most

Pošta v obci je a bude

Cyklostezka Stará Ves n. O. –
Košatka

Po sérii různých „zaručených“ informací
a dohadů o zrušení pošty v naší obci nebo jejím
přestěhování do jiných prostor vám mohu sdělit, že staroveská pošta bude fungovat i v příštím
roce beze změn. Na nás je pouze, abychom byli
ostražití a podobné „aktivity“ České pošty, s. p.,
jako byl projekt Pošta Partner, byli schopni
zastavit již v zárodku.

Dne 27. 11. 2018 bylo vydáno stavební povolení na 1. část cyklostezky Stará Ves – Košatka.
Bude probíhat výběrové řízení na zhotovitele
stavby, cena stavby je asi 2 mil. Kč. S realizací
počítáme v průběhu roku 2019.
Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce
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Zpravodajství ze zámku
RO schválila organizaci provozu MŠ v době
prázdnin a ředitelské volno v ZŠ a MŠ
9. a 10. 5. 2019.

ZO schválilo dar Domovu pro seniory
ONDRÁŠ, p. o., Brušperk na poskytnutí
36 tis. Kč pro občany Staré Vsi.

RO schválila nabídku Ing. arch. Miroslava
Hudáka, Vratimov, na zpracování Změny
č. 1 Územního plánu Staré Vsi n. O., cena
241 tis. Kč.

ZO schválilo nákup pozemků od „Delfínky“
k ul. Slunečná pro plánovanou stavbu kanalizace – 3. etapa.
ZO zamítlo žádost f. Home domy s.r.o., Ostrava, o prodej pozemků na břehu Ondřejnice
a převod komunikace ve vlastnictví obce
(podél oplocení vojenského areálu).

RO schválila smlouvy o zajištění přeložky
plynu a úhradě nákladů přeložky plynu
s f. GasNet s.r.o., Ústí n. L. zastoupenou
f. GridServices s.r.o., Brno pro chodník na
ulici Brušperské.

ZO schválilo smlouvu o budoucí smlouvě na
odkup pozemku p. č. 2725 s Ing. J. Mikušem,
Stará Ves n. O., pro stavbu autobusového
zálivu u chodníku na ul. Brušperské.

RO schválila výstavbu společných zařízení
(rekonstrukce polních cest) v akci „Realizace
společných zařízení v k. ú. Stará Ves n. O. –
I. etapa“.

ZO vzalo na vědomí zprávu starosty obce za
volební období 2014 – 2018.

RO schválila realizaci projektu Poznáváme historii z programu Interreg V-A (celkové výdaje
29.640 eur, spolufinancování 4.446 eur).

ZO schválilo mimořádnou odměnu ve výši
jednonásobku měsíční odměny členům
Rady obce.

RO schválila záměr na pronájem zámecké
restaurace v návaznosti na dopis nájemce
o připravovaném ukončení provozu.

ZO schválilo kontokorentní úvěr u České
spořitelny a.s. ve výši 4 mil. Kč se splatností do 30. 9. 2019 na financování opravy
zámku.

RO schválila prominutí nájmu spolku KELTIK z.s.z důvodu opravy zámku.

RO schválila nabídku zabezpečovacího
systému pro OÚ Stará Ves n. O., Zámecká
1, od fy Neviol s.r.o., cena 72.838,37 Kč.

RO schválila bezúplatný pronájem monobloku
pro výstavu drobného zvířectva 6. – 7. 10. 2018.

RO schvá li la dodatek sm louv y
s f. Ing. Martin Jaroš, Vodohospodářské
služby, Vřesina na prodloužení termínu
a doplnění odborných posudků (navýšení
ceny o 31 500 Kč).

RO schválila smlouvu o dotaci z rozpočtu
MSK na realizaci projektu „Protipovodňová
opatření v obci Stará Ves n. O.“ v rámci OPŽP.
RO schválila smlouvu s f. VALUE ADDED
a.s., Praha 1, na zajištění kompletní dokumentace (220 tis. Kč bez DPH) a zajištění
výběrových řízení (480 tis. Kč) pro dotaci
k projektu „Stará Ves n. O. – odkanalizování
obce, II. etapa“, financovaného z OPŽP.

RO schválila smlouvu s f. Ing. Jaromír Ferdian, Ostrava-Jih, na zpracování PD pro akci
„Sběrný dvůr Stará Ves n. O.“ (206 tis. Kč bez
DPH).

ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3/2018
(příjem za prodej traktoru, dotace na volby
do ZO, dotace pro ZŠ).

RO schválila smlouvu s f. Jan Slabý, Brušperk, na realizaci splaškové kanalizace
ul. Proskovická (446.370 Kč bez DPH).

ZO vzalo na vědomí závěrečný účet a zprávu
kontrolního výboru SMOPO za r. 2017.

RO schválila zveřejnění VŘ na provozování
Zámecké restaurace, uzávěrka 16. 11. 2018.
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RO schválila dar 12.000 Kč p. o. Sagapo,
Bruntál pro potřeby umístěné staroveské
občanky.

ZO schválilo rozpočtové opatření č. 5/2018
(rekonstrukce zámku – navýšení o 13,5 mil. Kč,
100 tis. Kč přídavné zařízení traktoru aj.).

RO schválila smlouvu s f. MORYS s.r.o. na
instalaci dveří a podlah v III. NP zámku
(315.391 Kč bez DPH).

ZO pověřilo RO provádět rozpočtová opatření do 500 tis. Kč. O změnách bude ZO
informováno na následujícím zasedání.

RO schválila Jednací řád Rady obce Stará
Ves n. O.

ZO schválilo pravidla rozpočtového provizoria obce na I. čtvrtletí r. 2019 a Střednědobý výhled obce na období 2020 – 2021:
		
rok 2020
rok 2021
Příjmy
50.000.000 Kč	53.000,000 Kč
Výdaje
48.806.436 Kč	52.023.674 Kč
Saldo P + V 1.193.564 Kč	 976.326 Kč

RO schválila mimořádný příspěvek 10.000 Kč
Českému svazu chovatelů k 50. výročí založení spolku.
RO svěřuje výkon obecné (zbytkové) pravomoci rady obce starostovi obce (tj. úkonů
potřebných pro běžný chod obce - podpisy
dodatků smluv, běžné nákupy, obsluha
webu, pracovní cesty aj.).

ZO určilo Ing. Radislava Foltu jako zodpovědného zastupitele ve věci pořizování
územně plánovací dokumentace.
ZO schválilo vyhlášku č. 1/2018 o místním
poplatku za provoz systému sběru komunálních odpadů. Poplatek zůstává ve výši
660 Kč za osobu a rok.

RO schválila žádost o pořizování Změny
č. 1 Územního plánu Stará Ves n. O. Magistrátem města Ostravy, úřadem územního
plánování.

ZO volí předsedou Osadního v ýboru
Košatka p. Milana Korpase a určuje tyto
členy OV: Ing. Miroslav Solar, Ing. Lucie
Kantorová, Ing. Yvona Korpasová, p. Jiří
Maralík, p. Jiří Pilňáček, p. Daniel Venclík.

RO schválila právo užívání závěsného odznaku
při uzavírání manželství 5 zastupitelům
(Ing. J. Menšík, p. S. Palička, Mgr. J. Boháčová,
Ing. P. Šupík, Mgr. V. Pavlosek). Starosta
a místostarosta mohou užívat odznaku z titulu
funkce.

RO stanovila cenu stočného pro období od
1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 na 33,00 Kč/m3 bez
DPH a 37,95 Kč/m3 vč. 15% DPH.

ZO schválilo Jednací řád Zastupitelstva obce
Stará Ves n. O.

RO schválila příspěvek 1200 Kč (200 Kč
na 1 občana Staré Vsi) pro Spolek Jožky
Matěje, Brušperk na uspořádání 4. ročníku
jednodenního kurzu hry na zobcovou flétnu
Flétnohraní 2018.

ZO schválilo Smlouvu o úvěru s Českou
spořitelnou a.s., Praha 4 na financování
„Rekonstrukce zámku ve Staré Vsi n. O.“
(30 mil. Kč, splatnost 31. 12. 2019).

Zpravodajství z 1. zasedání
Zastupitelstva obce Stará Ves n. O. 5. 11. 2018
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí složení
slibu všech členů ZO.

Předsedou finančního výboru Ing. Petra
Šupíka, členy výboru RNDr. Michala Janoška,
Ph.D., Ing. Yvonu Korpasovou, p. Otakara
Mlčocha, Mgr. Vladimíra Pavloska.

Zastupitelstvo obce zvolilo:
Starostou obce Ing. Dalibora Dvořáka.

Předsedou kontrolního výboru Ing. Ivo
Trybulovského, členy výboru p. Pavla Foltu,
p. Slavoje Paličku.

Místostarostu obce Mgr. Jaromíra Chvostka.
Dalšími členy Rady obce Ing. Radislava
Foltu, Ing. Jana Menšíka, p. Slavoje Paličku.

Mgr. Jaromír Chvostek, místostarosta obce
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Zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce

Co je nového na zámku?
To, co hýbe obcí a zajímá snad každého:
věž zatím ještě není! I když chybělo málo a na
začátku 2. prosincového týdne už mohla být
usazena. Ale popořádku.

ve dvou místnostech 1. patra tentokrát v plné
kráse a na celé ploše chodby. Další překvapení
pak přinesly práce na obnažování schodů: pod
dřevěnými nášlapy a betonovým podkladem
se po denním světle začaly rozhlížet pěkně
zachovalé původní pískovcové schody. Tyto
zajímavé objevy pochopitelně přinesly radost
památkářům i místním milovníkům historie,
ale zároveň starost stavbařům: jak se vypořádat
s nově vymezenými výškami podlah?

Je k neuvěření, kolik našich spoluobčanů
bedlivě sleduje každodenní dění na zámku
a v jeho okolí. A není těch novinek věru málo!
Některé ovšem nejsou viditelné zvenčí a odehrávají se v labyrintu interiérů. Zámek jako by
chtěl jenom pomalu, postupně odkrývat svoje
tajemství. Co mám na mysli? Při přípravě pokládky podlah a schodů se v chodbě 1. patra
začaly pod betonovou deskou objevovat obdélníčky cihlové dlažby. Po nepatrných zbytcích

V polovině listopadu začalo velmi rychle mizet lešení kolem vnějších stěn zámku. Je to znamení, že svoje práce ukončili pokrývači, zedníci s novými komíny i klempíři, byla dokončena výměna

Zámecká věž po odstranění stanové stříšky

Pískovcové schody
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oken. Neplatí to úplně pro restaurátory-sgrafitáře.
Tři stěny zámku jsou totiž hotovy – a nebojte,
neutekli od rozdělané práce na severozápadní
straně. To jenom počasí – jinak v průběhu roku
neuvěřitelně milosrdné – neumožnilo dokončit
opravy poslední stěny. Něco tedy zůstalo na jaro.

let – máme připraveny stavební plány věže, kalendáře, pohlednice, mince a řadu dalších drobností, dokumentujících naši dobu. Komplikaci
pro rychle postupující přípravné tesařské práce
přineslo až odkrytí trámoví, dosud schovaného
pod stanovou stříškou. Zub času zde zapracoval
se vší důkladností a nahlodal horní trámy. Výsledek? Je nutná jejich obměna. Proto si musíme na
onen okamžik, den „D“, ještě nějaký čas počkat.
A vypadá to, že letopočet 2018 už u toho nebude.

No a ta tolik sledovaná věž? Nová báně už
svítí novotou, je připravena korouhvička i tubus
nachystaný na svůj obsah, určený dalším generacím – archiválie, připomínající naši dobu. Pro
naše pokračovatele za desítky – či snad stovky (?)

Mgr. Jaromír Chvostek

Bývávaly časy speciál, 4. díl
Zámek v proměnách posledních let
Čas rychle utíká a lidská paměť rychle zapomíná. Kolik z nás si bez potíží vzpomene, co
se odehrálo třeba „jen“ před pěti, deseti nebo třeba dvaceti lety? Nezaškodí proto si heslovitě,
v už třetím pokračování tohoto cyklu a s pomocí zápisů v obecní kronice, připomenout, čím
si zámek prošel v době nedávno minulé.
Rok 20 0 4

6. září 2004 zámek zažil malou slavnost. Celé
osazenstvo úřadu – ve svátečním – přihlíží aktu,
kdy ráno před započetím pracovní doby starosta
přestřihuje pásku k přichystaným místnostem.
Před vchod je obřadně připevněna skleněná
deska s nápisem Obecní úřad Stará Ves n. O.,
na stožárech visí vlajky. Osazenstvo úřadu vítá
hosty i první návštěvníky, pro které jsou připraveny koláče, pečivo i skleničky s něčím ostřejším.
Starosta novým úřadem provází návštěvníky
z naší obce i okolí. Symbolicky je ukončena
nejnovější etapa rekonstrukce zámku.

Úřad se stěhuje!
Dokončení úprav interiéru přízemí zámku
umožnilo, aby zaměstnanci úřadu mohli provést historický přesun. Během srpna dochází
ke stěhování úřadu ze starých a nevyhovujících
prostor budovy vedle hasičárny do nově vybavených zámeckých místností.

Během jarních měsíců finišují úpravy zámeckého parku. Firma Bálek 6. dubna vysazuje
podél cesty pás z ciziny dovezených tisů.
Od pátku 23. 7. začíná zkušební provoz informačního centra. Je zde instalována výstavka
o dějinách obce a zámku, panel věnovaný
souboru Ondřejnica a obnovené tradici Jizdy
kole obila. Návštěvníci si zde mohou zakoupit
turistické známky a propagační materiály
i základní občerstvení. Hned o prvním víkendu

Starý úřad pana starosty
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Krátký projev k odhalení pomníku, osvobození obce a vstupu země do Evropské unie pronáší
starosta obce Ing. Dvořák. Slavnosti předchází
nepříjemná událost: neznámí vandalové předcházející noci poničili vlajky EU, visící před zámkem,
sprejem s nápisy NE a s židovskou hvězdou.

se zde objevuje na 40 návštěvníků, kteří litují,
že dosud není v provozu zámecká restaurace.
Památník padlých
27. dubna 2004 po poledni přiváží nákladní
automobil asi dvoutunovou žulovou krychli.
U budovy pošty je za pomoci jeřábu usazen
památník na sokl. Na svém novém stanovišti
bude připomínat památku 36 sovětských vojáků,
padlých při osvobozování Staré Vsi, i místní
oběti války. Kamenictví pana V. Orla se během
zimy postaralo o očištění kamene a opravu
písma. Oproti době před listopadem 1989 už
nestojí na pomníku rudá hvězda.

Co dodat na závěr?
Podařilo se dokončit vnitřní stavební úpravy
místností pro obecní úřad, informační centrum
a budoucí vinárnu. Prostory obecního úřadu
byly vybaveny nábytkem od firmy Alba interiér
a všichni občané se mohli během obecních
slavností roku 2004 seznámit s dílem, na které
může být obec právem pyšná. Nově vybudované
chodníky v zámeckém parku našly rychle své
uživatele a po dokončení parkových úprav se
stal park příjemným místem odpočinku. Nového
využití se dočkalo přízemí zámku, kde se od září
roku 2004 nachází nové útočiště obecního úřadu
se skvělým zázemím.

Sobota 1. května 2004 je dnem, kdy se
uskutečnilo za přítomnosti asi 40 hostů slavnostní znovuodhalení pomníku.

Centrum obce se stalo skutečně důstojným
místem, o čemž svědčí 59 svateb, které se toho
roku na zámku uskutečnily. Postupem doby
překročil počet svateb dokonce magické číslo
100…
Mgr. Jaromír Chvostek

Rekonstrukce zámeckého parku

Výstavba parkoviště
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Neodešli, jen nás předešli - Jan Petránek
Přiznám se, že nevím, jak poslední vzpomínku v letošním zpravodaji na někoho, kdo
nás předešel, začít. Koncem října jsem představu měl, po 10. listopadu vše bylo jinak. Prostě,
na Honzu Petránka, vynikajícího novináře,
přítele, výborného společníka a nezdolného
optimistu jsem ještě vzpomínat v minulém
čase nechtěl, protože jsem si přál, a nejen já,
aby mezi námi ještě dlouho byl. Bohužel, počátek listopadu přinesl smutnou zprávu, kterou
musíme vzít na vědomí. Ještě 8. listopadu jsem
mu volal, byl na tom špatně, nemohl dýchat
a byl pod opiáty. Mluvil ztěžka, ale řekli jsme
si, že mu za dva dny zavolám. Za dva dny už byl
mezi svými, s manželkou Ludmilou, kamarády novináři Kynclem, Dienstbierem, Volným,
Šťovíčkovou a dalšími, nebo mezi kolegy ze
souboru, který vystupoval s pořadem Šanson,
věc veřejná, Rudolfem Pellarem, Milanem
Jírou, Iljou Rackem, Ljubou Hermanovou či
Alenou Havlíčkovou.

Měl jsem tu čest s Honzou Petránkem řadu
let spolupracovat. Bylo to po jeho návratu z kotelny do rozhlasu, který byl jeho vášní, životní
náplní. Nejčastěji jsme se setkávali v pořadu
Dobré jitro, vysílaném na Praze, tehdejší stanici
Českého rozhlasu. Bylo to zejména o pondělcích. Vysílali jsme tehdy ještě od čtvrté hodiny
ranní a Honza přicházel do studia těsně před
sedmou. Po zprávách v sedm jsme pravidelně
hovořili o tom, co se stalo ve světě v minulém
týdnu a co se očekává v týdnu nadcházejícím.
Zpravidla přinášel i zvukové záznamy z některých rozhlasových stanic, které si natáčel
na svůj magnetofon. Byly to často informace,
které až s určitým zpožděním přinesly další
sdělovací prostředky. Že Honza Petránek měl
velký okruh příznivců, svědčí i to, že si někteří podle něho upravovali svůj denní program.
Jednou mi telefonoval posluchač, který sděloval, že spolu se svými kolegy musí být každé
pondělí v sedm ráno s autem u budovy jednoho

Jan Petránek a Radek Mácha při besedování na zámku v roce 2008
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bývalého podniku zahraničního obchodu na
Vinohradech, protože tam zachytí signál vysílání Dobrého jitra a Jana Petránka uslyší. Často
také vzpomínám na naše vysílání z posledních
dnů roku 1999, kdy jsme ještě spolu s astronomem Jiřím Grygarem, a pokud se nemýlím,
tak také s publicistou Jiřím Ješem (taky už nás
předešel) probírali události 20. století ze všech
možných úhlů

a proto byl mezi lidmi tak oblíben. Byl i umělecky nadán. Psal texty k šansonům, zpíval, recitoval. Mezi umělci měl řadu přátel, s mnohými vystupoval zejména v už zmíněném pořadu
Šanson, věc veřejná. Měl obrovský smysl pro
humor, a to i v dobách, kdy mu nebylo nejlépe.
Což bylo, zejména v posledních letech kvůli
zdraví, často. Ale nikdy si nestěžoval, spíše se
zajímal o zdraví jiných.

Vzpomínek na Honzu je mnoho, jakékoli
setkání s ním bylo zážitkem. Třeba když mě
provázel ve svém bytě v Jičínské ulici archivem, který shromažďoval řadu let. Nebo když
ukazoval množství televizních stanic, které měl naladěny a které mu přinášely cenné
informace.

Na Starou Ves často vzpomínal, svého času
byl připraven ji ještě jednou navštívit a stát se
tak, stejně jako Václav Větvička, kuferkářem.
K tomu, ke škodě jeho obdivovatelů, nedošlo.
Sledoval dění ve vesnici nad Ondřejnicí, což
dokládá i to, že mi jednou zavolal po zprávě
z rozhlasu, že slyšel o dopravní nehodě na
silnici ve Staré Vsi a jestli to náhodou nepotkalo mě.

Jan Petránek byl neobyčejně vzdělaný člověk. Přitom neměl vysokou školu, ke všemu se
dopracovával svou pílí, houževnatostí, ba přímo
býčí zarputilostí. Proto jeho komentáře, glosy,
fejetony nebyly povrchní, šel vždy do hloubky
problémů, uměl dát události, jevy do historických souvislostí, neviděl svět černobíle, a to
mnohým vadilo. Jeho soudy nebyly unáhlené,
ale důkladně promyšlené.

Na Jana Petránka by se dalo vzpomínat
hodně dlouho, a kdo by se o něm chtěl dozvědět
mnohem víc, doporučuji přečíst knížky, které
sepsal. Vyšly v Radioservisu, a to pod názvy Na
co jsem si ještě vzpomněl a Hausboat na soutoku
Volhy a Mississippi. Stojí to za to.
Jan Petránek, jeden z posledních opravdových novinářů současnosti, nás předešel
v listopadu letošního roku. V prosinci by mu
bylo 87 let.

Konečně, kdo jste v dubnu 2008 byli ve staroveském zámku na setkání s touto vynikající,
nezaměnitelnou osobností, dáte mi za pravdu.
Třeba i v tom, že se nikdy nad nikým nevyvyšoval, porozprávěl s každým, kdo jej oslovil,

Radoslav Mácha

Zprávy ze staroveské školy
Vážení rodiče a přátelé staroveské školy,

se to daří více, někomu méně. Ale tak to v životě chodí. Důležitá je motivace našich žáků,
potřeba se něco nového dovědět a učit se pracovat v kolektivu. Našim nejstarším, deváťákům, jsme poskytli možnost zapojit se do
národního testování z matematiky, českého
jazyka a obecně studijních předpokladů, aby
měli možnost srovnat své znalosti s jinými
žáky z různých škol. Vždyť je čeká nelehké
rozhodnutí: kam po základní škole. Někteří již
mají jasno, jiní se ještě rozhodují. My všichni,
a to nejen pedagogové, se jim snažíme předat

zdá se to nedávno, co jsem vás informovala
o zahájení školního roku. A dnes, v čase předvánočním, bych chtěla vzpomenout na uplynulé
první čtyři měsíce v naší škole.
Naše děti jsou velmi zvídavé, prvňáčci už
dávají dohromady jednoduchá slova, krásně
píší a jistě dokážou napsat svůj první dopis Ježíškovi. Všichni již dostali hodnocení své práce za čtvrtletí, žáci se učí nejen vědomostem,
ale také odpovědnosti za svou práci. Někomu
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vědomosti a zkušenosti, které budou na své
další cestě potřebovat. A přesto, že se nám někdy zdá, že by to mohlo být lepší, jsou velmi
aktivní. Připravují relace do školního rozhlasu
k významným událostem, organizují akce pro
děti i rodiče. Musím vzpomenout jimi organizovanou společnou akci ZŠ a MŠ Vítání podzimu s tvořivými dílnami s pozváním rodičů
a mikuláškou nadílku, kterou připravili všem
dětem MŠ, žákům a zaměstnancům školy. Zapojili se společně se žáky 8. ročníku do přírodovědné soutěže „Přírodovědný klokan“, kde
na velmi těžké otázky výtečně odpověděl Vilém
Hýl (9. tř.) a umístil se v kraji na vynikajícím
7. místě.

Adventní školní jarmark

Naši žáci se také zapojili do organizace
chovatelské výstavy ve Staré Vsi a svými obrázky a pracemi vyzdobili výstavu staroveských
zahrádkářů.

Marcel Kováč a Vojtěch Kaczmarz, oba
z 9. tř., nás budou reprezentovat v okresním kole
soutěže Mladý chemik. Karolína Daňová (9. tř.)
a Adam Kučera (8. tř.) postoupili do okresního
kola Olympiády v jazyce českém. Do okresního kola Dějepisné olympiády si zajistil postup
opět Adam Kučera, který ve školním kole
získal suverénně vítězství za 60 bodů z celkových možných sedmdesáti. Držíme všem palce
a o výsledcích vás budeme informovat na našich
webových stránkách. Vybraní žáci II. stupně
se zúčastnili také tradiční soutěže v ostravské
ZOO, chlapci mají za sebou okrsková i okresní
kola v halové kopané, vybraní páťáci i letos absolvují celoroční Miniligu v házené v Polance
nad Odrou.

Poděkování patří všem kolegům, kteří je
v těchto aktivitách podporují a podávají pomocnou ruku. Poděkování patří také vám, rodičům,
kteří svou účastí podporujete akce, které pro
vás připravujeme. Máme za sebou již zmíněné
Vítání podzimu, Uspávání broučků v MŠ, sběr
starého papíru, Malý vánoční jarmark, vánoční
besídky ve třídách mateřské školy.
Ráda bych vás v tomto adventním čase pozvala na tradiční vánoční koncert, tentokrát
s mezinárodní účastí. S našimi žáky vystoupí žáci ze základní školy ze slovenské Rakové a žáci Gymnazija im. J. Pavla II. z polské
Twardorzeczky. Těšíme se všichni na vás ve
čtvrtek 20. prosince v 16:30 hodin ve staroveském kostele.

Vždy nás velmi těší, že naši žáci se v konkurenci ostatních škol neztratí. Ať už jde o sportovní utkání, vědomostní soutěže či volnočasové aktivity.

A tak to všechno nějak moc rychle utíká
a při tom všem se i my, dospělí, snažíme za provozu naši školu malými krůčky vylepšovat. Ale
o to se s vámi podělím příště.

Jestli dovolíte, ráda se pochlubím i dalšími
úspěchy vašich dětí a našich žáků nad rámec
školní výuky. Náš školní časopis Dušanovy zápisky i letos postoupil z 1. místa za titulku v kraji do celostátního kola školních časopisů, které
se konalo v Brně. Tam tentokrát nestál na stupních vítězů, ale dovezl si krásné ohodnocení.

Přeji vám všem krásné vánoční svátky,
dny plné pohody, rodinných setkání, přeji vám
radost z dětí či vnoučat a všem hlavně hodně
zdravíčka.

Ve škole máme mezi sebou i mistra světa
v karate dětí do 10 let - velmi úspěšného Lukáše Bravence, který se tomuto koníčku věnuje
od svých pěti let.

Bezstarostný nový rok vám přeje
Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka školy
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Vítání podzimu se zdobením dýní v režii žáků 9. třídy

Třeťáci na návštěvě u starosty obce

Krajské kolo soutěže školních časopisů v Třinci

Návštěva dětí ZŠ na zahrádkářské výstavě

Návštěva dětí ZŠ na chovatelské výstavě
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Dar Vánoc
Drazí přátelé,

Syn se rozhlížel po zasněžené venkovské
krajině, ale marně. Nic jako dárek nevypadalo.
Táta mu chtěl pomoc, a proto řekl: „Tak schválně,
zkusíme je počítat.“

Vánoce, které už jsou téměř tady, jsou
svátky, ve kterých (i přes zimní počasí)
pookřívá téměř každé lidské srdce. Přispívají
k tomu vzájemná obdarování, ale zejména
rodinná setkání, na která je konečně více času.
Z vlastní zkušenosti znám, jak se při těchto
setkáních propojuje svět dospělých se světem
dětí. A právě toto propojení může v sobě skrývat možnost vzájemného obohacení, se kterým
souvisí i následující příběh, o který bych se
s vámi rád podělil.

„Počítat? Jak bych mohl počítat, když tady
nevidím ani jediný.“
„Zaprvé - jsme spolu.“
„No.“ To se synovi příliš jako dárek nezdálo.
Přece…je to samozřejmé. Ale pro mne už to není
samozřejmé. Dal bych kdovíco, abych mohl být ještě
také jednou v zimě před Vánocemi se svým tátou…
„Zadruhé?“ ptá se mě syn.

Pospíchali jsme se synem domů a na cestě
potkali kočárek, ve kterém se vezl neznámý chlapeček. Ten, když nás uviděl, usmál se a zamával.
Skoro to vypadalo, jako by nás znal, anebo jako
by nás chtěl na něco upozornit.

„Vidíš,“ říkám. Zamyslí se. Je to pravda,
vidí – babička už jenom mžourá, byla na oční
operaci a čeká ji další.

„Proč se ten chlapeček směje?“ zeptal se syn.
„Asi dostal dárek“, odpovídám. „Dárek? Vždyť
Vánoce budou až za týden.“

„Budou Vánoce a dostaneš plno hezkých
dárků.“ Kývne. Tohle uznává.

„Tak se schválně rozhlédni, kolik je kolem
nás dárků, jaké mohl dostat a jakých si všiml.“

A než dojdeme domů, vypočítává sám
jeden dárek po druhém, dárky, které mohl onen

„Zatřetí?“ ptá se.

Otevírání betléma
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chlapeček v kočárku rozeznat a ze kterých mohl
mít takovou radost, tolik se smát… jak krásně
sněží…dneska se večer dosyta najíme a budeme
v teple…večer si pustíme pohádku…

hlasům mladých lidí celého světa, a mimo jiné
zdůrazňoval, jak jsou mladí pro starší generace
obohacením a naopak.
I v tomto příběhu jde vidět, že děti pro
nás mohou být vzorem v tom, jak prožívají
objevování dárků na tomto světě. A na druhou
stranu, jak je dobré něco podobného občas
dětem připomenout.

On je ten svět sice promrzlý, zdánlivě nudný,
ale není to tím, že se nerozhlédneme? Není kolem
nás tolik důvodů pro radost, tolik důvodů, kvůli
kterým se může člověk smát? Kvůli kterým se
může i dnes zaradovat? Být vděčný?

Ze srdce nám všem přeji, aby Vánoce byly
opět časem vzájemného obdarovávání a možná
taky uvědoměním si toho, kolik darů ve svých
životech máme.
Krásné prožití Vánoc přeje
a modlí se za vás o. Jan

„Táto, příště budeme počítat ty věci, hned
jak vyjdeme z domu, abychom překonali dnešní
rekord.“
Nedávno v Římě proběhla Synoda o mládeži, při které papež František naslouchal

Pozvánky na akce:
24. 12.

Do 15 hodin je možnost na faře vyzvednout Betlémské světlo.
V 15 hod. v kostele sv. Jana Křtitele – Otevírání Betléma (společné zamyšlení,
zpívání a podobně jako loni putování do živého Betléma) – zveme všechny děti
„Půlnoční“ mše sv. ve 22 hod.
25. 12.
Slavnost Narození Ježíše Krista – mše sv. v 10:30 hod. Po mši sv. v kostele
divadlo dětí z farnosti s názvem Vánoční koleda.
26. 12.
Svátek sv. Štěpána – 2. svátek vánoční – mše sv. v 8 hod.
31. 12.
Děkovná mše sv. za uplynulý rok v 16:00 hod.
1. 1.
Mše sv. v 10:30 hod. – Slavnost Matky Boží Panny Marie.
5. 1.
13. střediskový ples ve školní jídelně ZŠ (místenky možno zakoupit na faře).
12. 1.
Tříkrálová sbírka.
13. 1.
Mši svatou doprovází soubor Ondřejnica.
22.-27. 1. Celosvětové setkání mládeže v Panamě (vzpomeňte na o. Kamila, který
s mladými z ČR na setkání vyráží).

Tříkrálová sbírka 2019
Pomalu se blíží další ročník Tříkrálové
sbírky. Již od roku 2001 se vždy počátkem ledna setkáváme s charitními tříkrálovými koledníky, kteří nám za zpěvu koledy přinášejí
požehnání do našich rodin. Prostřednictvím
Tříkrálové sbírky můžeme podpořit ty, kteří
potřebují pomoc.

Tříkrálová sbírka je povolena Magistrátem
hlavního města Prahy pro celé území České
republiky. Pomáhají nám ji realizovat dobrovolníci z řad dětí i dospělých. Díky nim ji
můžeme začátkem roku 2019 organizovat již
podevatenácté.
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V letošním roce jsme díky Vaší štědrosti
nakoupili a opravili zdravotní a kompenzační
pomůcky do půjčovny za 50.000 Kč, část výtěžku ve výši 19.500 Kč směřovala dětem na podporu jejich volnočasových aktivit a zbylou částku, tedy 417.525 Kč použijeme na vybudování
skladu zdravotních a kompenzačních pomůcek.
Celkové náklady na výstavbu skladu jsou stanoveny na 1.300.000 Kč a stavba již byla započata.
Dosud jsme proinvestovali 250.000 Kč.

realizujeme, část výtěžku ještě použijeme na dokončení stavby skladu zdravotních a kompenzačních pomůcek. Záměrem Charity Studénka
je stavba nové budovy, která by bezprostředně
sousedila s Domovem sv. Anny. Zde by vznikla
nová místa domova pro seniory, denní stacionář
a odlehčovací služba. Část výtěžku z Tříkrálové
sbírky tedy použijeme k úhradě studie proveditelnosti této stavby.
Velmi si vážíme Vaší pomoci a podpory, díky níž můžeme pomáhat potřebným.
Děkujeme.

Výtěžek dalšího ročníku Tříkrálové sbírky
máme v úmyslu použít na doplnění sortimentu
zdravotních a kompenzačních pomůcek, o které je stále velký zájem. Chceme znovu podpořit
i volnočasové aktivity dětí v obcích, kde sbírku

Mgr. Martina Pituchová,
člen týmu realizátorů sbírky

Tříkrálová sbírka v lednu 2018
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Spolek staroveské historie
parku a společně se přesvědčili, že se má k světu.
Nová věž se v zapadajícím slunci nádherně leskla a posloužila jako impozantní pozadí společné
fotografie. Oslavy pokračovaly dále v prostorách
hasičské zbrojnice, kde Michal Janošek připravil
shrnutí roční činnosti spolku. Petr Straňánek
i tentokrát představil pár zajímavostí s vazbou na
Starou Ves. Velké díky patří nové člence spolku
Michaele Vodvářkové, která se starala o občestvení a spokojenost přítomných. A také Richardu Košťálovi za - ostatně jako vždy - bezvadné
technické zázemí. Taktéž velké poděkování patří
Vám všem, kteří se akcí Spolku staroveské historie
účastníte a kteří dáváte našemu snažení smysl.

Spolek staroveské historie
31. 10. 2018
Po prázdninách se k dalšímu setkání Spolku
staroveské historie naši členové sešli 31. 10. 2018.
Hlavním tématem bylo „Putování po mapě Staré
Vsi“, při kterém si přítomní zavzpomínali na to co,
kde a jak bylo. Informací se sešlo tolik, že Michal
Janošek měl plné ruce práce, aby vše zaznamenal.
Zajímavostí tohoto semináře, kterou připravil
Petr Straňánek, byl levantský tolar Marie Terezie.
Závěr večera patřil tradičně starým fotografiím.
Michal s Petrem pozvali všechny přítomné na
1. výročí zasazení „Brunovy lípy“ a založení Spolku staroveské historie dne 29. 11. 2018.

Spolek staroveské historie přeje občanům
Staré Vsi nad Ondřejnicí klidné prožití vánočních
svátků a do nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí
a osobní spokojenosti. To, a samozřejmě mnohem
víc, Vám přejí

1. výročí založení Spolku
staroveské historie 29. 11. 2018
Dne 29. 11. 2018 oslavil Spolek staroveské historie 1. výročí svého trvání. Členové i příležitostní
příznivci se sešli u „Brunovy lípy“ v zámeckém

Michal, Petr, Richard a Michaela

1. výročí založení Spolku staroveské historie
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Nové Cesty
aneb takový prvorepublikový zpravodaj
Když jsem před několika lety úplnou náhodou
narazil na jednom českém obchodním portálu na
svázaný výtisk Nových Cest
ročníku 1928, netušil jsem,
jak cenný a pro mě zajímavý
zdroj informací o naší obci
z první republiky jsem objevil. Postupně jsem se dostal
i k dalším ročníkům a mohl
se tak ponořit do doby, kdy
vyrůstali mí prarodiče.

Většina redaktorů a přispěvovatelů se rekrutovala z příslušníků stran sociálně demokratické a národně socialistické.
Na konci roku 1929 opustila
redakci část národně socialistická v čele s Františkem
Uhlířem. Důvod? Osobní
i ideologické neshody mezi
oběma stranami. V následujících letech odebírali proto listy
zejména příslušníci strany sociálně demokratické. Pro snižující se čtenářskou základnu
bylo vydávání listu v prosinci
roku 1931 ukončeno.

Tehdy se zrodil nápad
všechna čísla časopisu zdigitalizovat a umožnit tak
nahlédnout do časopisu
jak občanům naší obce, tak
široké veřejnosti. Díky paní
Mgr. Koubové z Národního
památkového ústavu jsem
dostal tip na Moravskoslezskou vědeckou
knihovnu v Ostravě, která Nové Cesty naskenovala a zařadila do své sbírky digitální knihovny.

Bylo by škoda nečíst tento
časopis jen proto, že jsou zde
patrné jasné politické tendence
dané přispěvateli výše jmenovaných politických stran. Jsem přesvědčen, že
po tolika desetiletích lze číst články s nadhledem
a dozvědět se zajímavé informace o historii obce,
místním kulturním a politickém dění či o důležitých událostech, jako stavbě okresní silnice na
Proskovice, elektrifikaci obce, zprávy z dění spolků
a informace z běžného života našich předků.

Aby byla sbírka kompletní, své archivní
výtisky časopisu zapůjčili také Ing. Zlatuše
Paličková a Mgr. Jaromír Chvostek. Jaké bylo mé
překvapení, když jsem zjistil, že majitel a vydavatel
Nových Cest, Alois Chvostek, byl dědečkem paní
Paličkové!

Tímto Vám za podpory obce Staré Vsi nad
Ondřejnicí předkládáme po 90 letech opětovné
vydání Nových Cest, které bude opravdu tou
poslední tečkou za oslavami 750. výročí první
zmínky o obci Bruneswerde - Staré Vsi nad Ondřejnicí. Věřím, že díky tomuto počinu uchováme
Nové Cesty na dalších nejméně 90 let.

Pan Alois Chvostek spolu se svým bratrem
Vojtěchem Chvostkem, jenž plnil funkci zodpovědného redaktora, vydali první číslo Nových
Cest 25. března 1928. Vojtěcha Chvostka vystřídal na jeden rok jeho bratr Stanislav Chvostek,
a to v třetím ročníku časopisu.

Ročníky jsme uspořádali do dvou svazků
- 1928/1929 a 1930/1931. Od každého svazku
byly vytištěny dvě kopie. Jedna kopie je určena
pro obecní archiv, druhá pro místní knihovnu,
kde se s ní mohou seznámit všichni zájemci
o historii naší obce.

Posláním časopisu bylo „zvýšení informovanosti občanů naší obce i občanů obcí okolních“.
Časopis vycházel měsíčně a věnoval se zprávám
a událostem místního i širšího významu. Celková
úprava byla ve formě osmerkové (16 stránek na
arch papíru při oboustranném tisku) s barevnou
obálkou. List vycházel 25. dne každého měsíce.

RNDr. Michal Janošek, Ph.D.
předseda Spolku staroveské historie
18
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Vojáci v naší obci po 60 letech
Pro začátek trochu his– občas jsem měl co vysvěttorie. Novodobá přítomnost
lovat u vyšších důstojníků.
vojáků v naší obci se datuje
Kultura byla – zvláště
od roku 1956. Tehdejším
o svátcích nebo jiných výronaším velitelem byl přísný,
čích. Ba dokonce jsme si na
ale spravedlivý důstojník
Vánoce mohli pozvat hosty
Arnošt Bla hut ze Staré
z civilu. Druhé a zajímaBělé. Sloužilo se nám tehdy
vější dějství kultury byla
docela dobře, nezažili jsme
návštěva místního k ina
pravou vojenskou buzeraci,
nebo občasné tancovačky.
zato bláta při horším počasí
Většina z nás v té době
vrchovatě. K jednotce jsem
neuměla tancovat - omlounastoupil s ostatními podvám se za tyto kluky děvčadůstojníky po absolvování
tům, kterým jsme šlapali po
poddůstojnické školy v Ostnaleštěných lodičkách.
ravě–Hra neční ku. Ta m
byla vojna! Nedohotovené
Jako mluvčí v civilu
objekty jednotky měl na
má m na starosti starat
starosti náš vojáček stavse o kontakt s ostatními
byvedoucí Vladko Volaj. Svatopluk Štastný (před 60 lety)
vojáky. Máme víc jak dvě
Já osobně jsem tehdy obdrdesítky adres. Ne všem slouží
žel funkci staršiny baterie. Uznávám, že jsem
dostatečně zdraví, texty událostí zasílám pošbyl přísný na vojáky co do pořádku a hygieny.
tou. Často se stýkám s chlapci, ke kterým mám
Jinak přiznávám, že jsem nebyl vzorným vojáněkolik desítek kilometrů. Jsou jimi osobkem, ani jsem to neměl v povaze. Drobné pronosti známé ve vesnici jako: Skřipka Jaroslav
hřešky vojáků většinou padaly na mou hlavu
– kuchař, Štefánik Štefan – proviantník, Zbín

Třetí setkání roku 2008
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Pius – kulturní referent. Nemáme kontakt na
oblíbeného důstojníka, který žije poblíž Ostravy, „fešák“ Čadra – ať se nám ozve! Nejvíce
známými osobnostmi byli chlapci, s kterými
se už nikdy nesejdeme. Blahut Arnošt – velitel, Uhliarik Roman – dřívější staršina, Novák
Otto a Volaj Vladko – stavbyvedoucí. Hostem našeho prvního setkání byl Tyleček Jenda
s manželkou. Nejlepší událostí toho dne bylo
setkání zúčastněných a přátel, které skončilo
u Tylečků v kuchyni - do pozdních večerních
hodin. Dodatečně paní domácí děkujeme za
pochopení.

– těch máme tolik, že s nimi můžeme uspořádat výstavku. Máme také vzácnou kopii fotky,
kde je v záběru tehdejší trafika a část kinosálu
s hospodou. V dobrém vzpomínáme na tehdejšího trafikanta – válečného invalidu. Při jiné
příležitosti jsem ho zastihl sedět u řeky, kdy
z dlouhé chvíle chytal ryby.
Pochvala pro Vaši obec. S odstupem času
jsem postupně navštěvoval Vaši obec. Vždy
jsem zaznamenával posun k lepšímu ve formě
neustálého vylepšování prostranství parku
kolem zámku. Totéž platí o chodnících a vozovkách. Je to především zásluha obce a snaživých občanů.

Po odchodu do civilu nás pojila taková přátelství, že jsme v místě vojenského dění uspořádali tři setkání. Nejzajímavější bylo poslední
před 10 lety. Bylo dvoudenní s noclehem. Bylo
současně nejpočetnější, s návštěvou kasáren na
kopci u radarů. Bylo také příjemné, že odpoledne přijali pozvání místní přátelé. Na jednotlivých setkáních hlavně vzpomínáme na dřívější komické události a prohlédneme fotky

Na závěr. Dodnes se říká, že vojna byla
pro začínající muže potřebná, že vojna udělala
z nás zdatné muže, možná většinou, ale já ten
pocit nemám.
Svatopluk Šťastný, Uherský Brod
Email: stastny37@centrum.cz
Tel.: 603 717 029

Staroveští senioři
z nejmladších z nich - Bedřiška Bičanovská.
Přišla však s rozhodnutím, že je třeba využít
této změny a založit oficiální spolek. Představila jeho nový název - Spolek přátel veselého
stáří, zkráceně SPOPVES, a svolala ustavující
schůzi spolku na 3. října 2018.

Již v roce 2001 vznikl ve Staré Vsi n. O.
Klub důchodců, který v prvních několika letech
vedla paní Blažena Stuchlá. Její následovnicí
ve vedení klubu se stala paní Irena Polášková
a spolu s kolektivem zajišťujícím jednotlivé
akce vydrželi s nápady a elánem pracovat dlouhých 12 let. Bohužel, během těch let nikdo neomládl, a i když nápady by stále měli, fyzických
sil ubylo. Už od počátku roku 2018 na každém
setkání důchodců dávala Irenka na vědomí,
že budou pracovat jen do pololetí, a aby o tom
nikdo nepochyboval, vybrali i členské příspěvky jen na půl roku. Řadoví členové klubu
to mezi sebou na každé akci probírali s obavou,
aby to nebyl konec činnosti a zjišťovali, kdo by
chtěl vedení převzít. Do prázdnin nebyla otázka
zodpovězena. Na 3. září 2018 byla svolána
schůze, kde se mělo rozhodnout, co bude dále.

Ustavující schůze Spolku přátel veselého
stáří se tento den zúčastnilo 80 důchodců
a 5 hostů, mezi nimi starosta obce Ing. Dalibor
Dvořák a místostarosta Mgr. Jaromír Chvostek. Po schválení Stanov spolku byli do nového
výboru zvoleni: Ing. Bedřiška Bičanovská jako
předsedkyně výboru, Ing. František Šupík,
Libuše Trybulovská, Marta Kichnerová a Věra
Ženčíková.
A následovalo poděkování, předání květin
a dárků od zástupců obce bývalému vedení:
Ireně Poláškové, Boženě Horklové, Martě Chlebovské, Daně Hrubešové a Miroslavu Hložankovi. Kromě nich si zaslouží poděkování

V září se do hasičárny scházeli důchodci
s otázkou v očích, zda se našel někdo ochotný
Klub důchodců vést. A našla se. Byla to jedna
20
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Odstupující vedení Klubu důchodců

Výbor Spolku přátel veselého stáří
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nápady pro zpříjemnění života staroveských
seniorů. K tomu je však zapotřebí vzájemné
vstřícné jednání všech členů našeho spolku.
Buďme si přáteli a kamarády, kteří ochotně
pomohou a nikdy nezklamou!“

i další, kteří pracovali na přípravách jednotlivých akcí: František Hrubeš, Věra Galásková,
Jindřiška Pěkníková, Milan Janošek, Zdeněk Hložanka a Evženka Hýlová. Za všechny
členy Klubu důchodců jim poděkovala paní
Alena Ševčíková tak krásně a výstižně, že o to
nemůžete přijít:

Že se poslední slova paní Alenky naplňují, o tom svědčí již dvě uskutečněné akce
pod novým vedením s pomocí dalších členů.
Na Martinské zábavě 7. listopadu bylo nejen
dobré jídlo a čepované pivo od pánských barmanů, ale i dost seniorů ochotných se zúčastnit taneční soutěže. Populární taneční dvojice
Evženka a Zdenka získala od sedících a hlasujících kolegů nejvíce hlasů, smíšené páry neměly
šanci. Ale dobře si všichni zatančili i pobavili se.

„Vážení přátelé, chci poděkovat ustupujícímu výboru. Bylo to nespočet hodin, řada zajímavých nápadů, uskutečněných kulturních
vystoupení, zajímavých výletů za poznáním,
poučných besed a přednášek, návštěv divadla
a další akce, které jste pro nás nezištně uspořádali. Kdo za to může? Boženka Horklová – vynikající ekonom, Mirek Hložanka – šenkýř pečující o to, aby nám hrdla nevyschla a spolu s Milanem Janoškem scénárista Mikulášských večírků,
chování basy či silvestrovských veselic a sběratel zajímavých událostí ze života v obci, Marta
Chlebovská – jednatelka a šéfkuchařka a další
kuchařka Danka Hrubešová. Chutnalo nám!
Osvědčily se pozorné servírky Jindřiška Pěkníková a Věrka Galásková a ochotná Evženka
Hýlová, která po nás vše uklízela. Věrka Závidčáková, která výtvarně zpracovala naši kroniku
včetně fotografií dokumentaristy Milana Sýkory.
Organizátor zajímavých zájezdů – turista František Hrubeš a bdělý revizor Zdeněk Hložanka.
A Irenka Polášková – motor všech akcí a reprezentant pro veřejnost. Dík patří i těm členům,
kteří jim pomáhali.

Tradiční posezení a čekání na Mikuláše
5. prosince vyplnily předvedením kosmetiky paní Jiřina Deklevová s kolegyní, které
se snažily některé z nás omladit. A Mikuláš
opravdu přišel. Byl u nás poprvé, ale spolehlivě
ho dovedli zkušení anděl i čert. Nadílka byla
bohatá, nikdo neodešel s prázdnou.
Také zájemci o kulturu jsou spokojeni.
V listopadu proběhla návštěva divadla, kde jsme
zhlédli činohru Maškaráda v Divadle Antonína
Dvořáka, a hned 8. ledna 2019 se vypravíme na
muzikál Kiss me, Kate.
Všichni se již těší na každoročního předčasného Silvestra, který bude v pátek 28. 12.
2018. Bude stejně veselý jako za minulého
vedení? Kdo přijde s dobrou náladou, tak se
určitě pobaví.

Když se před léty zdálo, že po abdikaci Blaže
Stuchlé a jejích spoluzakládajících spolupracovnic 1. výboru bude všemu konec, našla se tehdy
dosud málo známá přistěhovaná důchodkyně
Irenka, která zvedla Blažinu korouhev a nesla
ji k naší spokojenosti plných dvanáct let. Irenko,
za vše náš dík Tobě a celému výboru. Vítám Vás
mezi řadové členy.

Nakonec několik informací: Spolek přátel
veselého stáří byl zapsán do spolkového rejstříku dne 3. listopadu 2018. K dnešnímu dni má
89 členů ve věkovém rozmezí 54 – 95 let. Tento
opravdu dvougenerační rozdíl vůbec nebrání
společné zábavě. Přesto bychom ve spolku
uvítali nové mladší seniory. Přijďte se podívat
a zjistíte, že stáří s námi bude veselé.

Nastává nová etapa – etapa Spolku přátel
veselého stáří. Přejme si, ať se daří i Bedřišce
Bičanovské a novému výboru udržovat pospolitost vlastně dvou generací důchodců, ať je nám
spolu dobře, ať se Vám podaří přinášet nové

Bedřiška Bičanovská,
předsedkyně výboru SPOPVES
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Historie místní organizace
Českého rybářského svazu Stará Ves n. O.
aneb stručný průvodce našimi kronikami, 4. díl
V tomto miniseriálu Vás – milí čtenáři – už
počtvrté a naposledy seznámíme s historií našeho
rybářského spolku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Rybáři ve Staré Vsi n. O.
oslaví v příštím roce 90 let
své existence a v následujících řádcích se dozvíte, jak
naše organizace fungovala
v době nejnovější, na prahu
21. století.

vozu Barkas, Garant, dvou skříňových Roburech
a Avii Furgonu jsme si pořídili VW Transportér
valník s pohonem všech čtyř kol.
B o hu ž e l v c h o v u
lososovitých ryb nadále
pokračoval pokles produkce, jak plůdku, tak
násad pstruha obecného
a to nemluvě o lipanovi.
Příčiny lze jednoznačně
spatřovat ve změnách klimatu a nekontrolovaném
šíření rybožravých predátorů. V Ondřejnici rapidně
ubývají generační pstruzi
a na vysychajících odchovnách mizí pstruží násada.

Další léta se nám dařilo
zvyšovat produkci pstruha
obecného tak, že v roce
2000 jsme na líhni odchovali rekordních 531 000 ks
plůdku pstruha obecného
a v následujícím roce pak
slovili z chovných potoků
více než 11 000 ks dvouleté
násady pstruhů obecných.

Naše pozornost se tak
přesouvá na chov kaprovitých ryb a štik. V roce
Současně jsme mysleli Jan Hanzlíček, první předseda MO ČRS Stará Ves 2008 jsme proto rozšířili
i na rybochovná zařízení nad Ondřejnicí
na dvojnásobnou výměru
kaprového hospodářství
Plůdkový rybník u líhně
a postupně vyměnili výpustná zařízení na rybnía intenzivně začali jednat se správkyní konkursní
cích v Brušperku a ve spolupráci s obcí Trnávka
podstaty firmy Zemkovo v likvidaci. Zdlouhavá
nákladem více než 10 000 000 Kč kompletně
jednání byla v roce 2015 korunována úspěchem.
zrevitalizovali v roce 2001 všechny tři rybníky
Podařilo se nám koupit podstatnou část rybniční
v Trnávce. Většina financí šla z dotace ministerstva
soustavy bývalého Zemkova na Machůvce, a tak
životního prostředí. Naše MO se podílela částkou
jsme získali do vlastnictví rybník Jedničku
30 000 Kč. Dotace totiž směřovala na vytvoi s podstatnou částí pozemku pod ním. Po
ření podmínek pro výskyt chráněných druhů
následné směně pozemků s obcí Stará Ves n. O.
organismů, především skokana krátkonohého
jsme se stali majiteli rybníků Dvojky a Trojky.
a nepukalky plovoucí. Nicméně nám umožnila na
S majiteli menší částí pozemku pod Jedničkou
uvedených rybnících nadále chovat kapry a líny.
a Trojkou jsme uzavřeli dlouhodobé pachtovní
smlouvy. Podobné pachtovní smlouvy jsme pak
V roce 2004 vstoupil v platnost nový rybářuzavřeli i na rybník Čtyřku a rybník Mikušův.
ský zákon, který i přes určité změny a nedostatky
V roce 2017 jsme se stali majiteli ideální polopřispěl k udržení jednoty ČRS a umožnil nám
viny rybníka „Myslivjak“ v Proskovicích. Pořínadále rozvíjet naši činnost.
zení těchto rybochovných zařízení nás kromě
spousty času, vleklých jednání a vyřizování stálo
V roce 2008 jsme zakoupili náš v pořadí
nemalé finanční prostředky, které přesáhly dva
sedmý automobil. Po legendárním Lincolnu,
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miliony korun. Pro financování jsme, kromě
vlastních zdrojů, využili dotací a půjčky z Územního svazu pro severní Moravu a Slezsko. Rovněž
bychom zde chtěli poděkovat za vstřícnost a podporu Obci Stará Ves n. O. a jmenovitě pak panu
starostovi Ing. Daliboru Dvořákovi.
Celkem tak dnes hospodaříme na 16 rybnících o celkové výměře 11 ha. Ročně vyprodukujeme cca 8 tun kaprů a až 1000 ks štik a dalších ryb.
Naše činnost se neomezuje jen na chov a lov
ryb. Od roku 1999 jsme každoročně až do roku
2010 pořádali v sále místní hasičské zbrojnice
podzimní Rybí hody pro širokou veřejnost. Na
ně pak později navázaly závody v lovu ryb na
nádrži Koupaliště v Brušperku. Dlouhou tradici
si již vydobyly rovněž závody dětí a mládeže,
nyní pořádané již dvakrát ročně vedoucími
našich kroužků bratry Kratochvíly.
Vlastimil Blaheta, na fotografii uprostřed. Předposlední
předseda MO Stará Ves n. O. Snímek z roku 1974.

Veškerou činnost našeho spolku většinou
řídí a organizují členové výboru a dozorčí
komise, tedy orgány naší organizace, které jsou
voleny vždy na čtyřleté období. Současné volební
období končí v roce 2022. Zde bychom chtěli
připomenout, že v roce 2010 došlo k poměrně
velké generační obměně. Svou činnost ukončili
dlouholetí funkcionáři pánové Vlastimil Blaheta,
František Pavlík, Jiří Palička a Eduard Ranocha.

v rámci ÚS pro severní Moravu a Slezsko. Další
pravdou je to, že kolektiv funkcionářů dokázal
vždy stmelit a dát přes problémy vždy dohromady. Měl při své funkci přirozenou autoritu,
nechyběl mu ani humor a vždy dobrá nálada. Za
jeho zásluhy je dodnes Čestným předsedou naší
MO ČRS. Nelehkou funkci předsedy po Vlastíkovi převzal v roce 2010 Mgr. Vladimír Pavlosek.

Tady bychom chtěli zvláště zmínit a vyzvednout obětavou práci pana Vlastimila Blahety.
Funkci předsedy převzal v roce 1980 po tragické
smrti předchozího předsedy pana Vladimíra
Poláška a svědomitě se jí věnoval dlouhých
30 let. Vlastík byl a je velká a výrazná osobnost.
Dokázal svým upřímným jednáním řídit více
než 7 volebních obdobích kolektiv dobrovolných
funkcionářů, kterých se za jeho předsedování
vyměnilo bezmála 20. Dokázal vždy mladým
poradit a ty starší usměrnit. Co se týče brigád,
nikdo si nedovedl představit, že by se výlovy,
krmení, vysazování a další činnosti bez jeho
účasti obešly. Jeho „třešničkou na dortu“ byla
nesmírná vůle při všech akcích, které jsme při
naší práci organizovali. On byl iniciátorem
konání tradice Rybích hodů, výstavby plůdkového rybníka a díky jemu je naše organizace
dodnes hodnocena jako jedna z nejlepších

Dalším dlouholetým funkcionářem byl Jiří
Palička zvaný „Ferda“. Jako jeden z mála patřil
k těm pamětníkům, kteří byli u zrodu a vytváření
naší MO. Není se co divit, vždyť patřil mezi její
nejstarší členy. Jeho role předsedy DK při MO
byla rovněž nezastupitelná. Bohužel se již odebral na ryby na revíry, ze kterých není návratu.
Opustil nás letos v srpnu. Čest jeho památce!
Děkujeme, „Ferdo“!
Zde nám, vážení čtenáři, dovolte ukončit
naše vzpomínání o vzniku naší MO. Za všechnu
práci, kterou se naše MO může během tohoto
období pochlubit, patří poděkování všem jejím
členům od vzniku a vlastně až dodnes. Závěrem bychom chtěli jmenovat alespoň všechny
představitele-předsedy naší organizace, kteří
v průběhu desetiletí stanuli v jejím čele:
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Jan Hanzlíček		
Alfons Hložanka		
Josef Půda		
Richard Šlejtr		
Vilém Šrámek		
Josef Špaček		
Bohuslav Krejzek		
Vladimír Polášek		
Vlastimil Blaheta		
Mgr. Vladimír Pavlosek

1929-1931
do r. 1960
do r. 1963
do r. 1966
do r. 1969
do r. 1971
do r. 1974
do r. 1979
do r. 2010
od r. 2010 - dosud

Závěrem ještě jedno poděkování. Patří
všem kronikářům, zejména panu JUDr. Adolfu
Poláškovi, Ing. Luďkovi Paličkovi, Františku
Pavlíkovi a bratřím Zbyňkovi a Miloslavovi
Kratochvílům, kteří téměř 90leté období pro
nás zaznamenali nejen slovem, ale i doloženými
fotografiemi.
Mgr. Vladimír Pavlosek,
předseda MO ČRS Stará Ves n. O.

8. ročník rybářských závodů
Již 8. ročník těchto rybářských závodů uspořádal Český rybářský svaz, MO Stará Ves n. O.
13. 10. 2018 na koupališti v Brušperku. V tomto
ročníku jsme dosáhli několika prvenství:

bohužel jsme poprvé museli 4 závodníky
poslat v sobotu ráno domů, protože si již
neměli kam sednout,
bohužel poprvé jsme museli někoho diskvalifikovat (v průběhu druhého kola 3 závodníky
pro nesportovní chování a rušení ostatních,

poprvé v historii jsme prodali všech 100
vstupenek na závody,

25

SStaroveský zpravodaj
prostě tento horký letní den se u nich neslučoval s množstvím zkonzumovaného alkoholu
a jejich následné chování pak s pravidly
slušného rybaření),

lístků nebylo odevzdáno. Celkem se chytilo
174 kaprů (+ nebodovaní cejni, plotice a jedna
štika), jeden rybář-rekordman chytil dokonce 25
kaprů a stal se jasným vítězem.

poprvé byla ulovena „NEJ“ ryba v rekordní
velikosti 96 cm a 17,3 kg,

Stupně vítězů obsadili:

poprvé jsme důsledně zajistili rozvoz občerstvení na lovná místa s použitím elektrotříkolky, což se pozitivně projevilo na příjmech
za občerstvení,
historicky nejnižší byla účast závodníků
z naší MO – zúčastnilo se pouze 15 členů,
nejvzdálenější účastníci již nebyli ze slovenské Rakové, ale z Pardubic.

1. místo
Martin Bartoš
		

25 ks kaprů,
1063 bodů

2. místo
Pavel Drmola
		

15 ks kaprů,
647 bodů

3. místo
Michal Mičík
		

15 ks kaprů,
633 bodů

NEJ kapr Aleš Petrula
		

96 cm,
17,3 kg

Po chudobných předchozích letech konečně
předvedli svoje umění i přátelé ze slovenské
Rakové: František Švancara obsadil pěkné
8. místo za ulovených 5 ks kaprů (260 bodů).

Ve struktuře závodníků převažovala Ostrava
(42), Stará Ves (15, pokles o 14 účastníků!), Frýdek-Místek (15), Opava (6), dále byli zastoupeni
rybáři z Třince, Rakové (3), dále Bartošovic,
Rýmařova, Hlučína, Pardubic, Havířova, Frenštátu, Příbora, Šenova a Bohumína.

Dle údajů zapsaných rozhodčími si závodníci
ponechali pouze 6 kaprů.

Výsledky:

Petrův zdar!

Celkem 48 závodníků chytilo bodovanou
rybu a 45 zůstalo bez úlovků, 7 registračních

Za výbor ZO ČRS
Ing. Dalibor Tyleček

ZO Českého svazu chovatelů Stará Ves n. O.
slaví 50 let!
U příležitosti oslavy 50. jubilea se rozhodli
naši členové opět uspořádat Okresní výstavu
drobného zvířectva, která se konala 6.-7. října
2018 v bývalém vojenském areálu ve Staré Vsi
n. O. Vynaložili mnoho úsilí, aby se výstava
líbila, aby si návštěvníci odnesli dobré zážitky
a nakoupili kvalitní chovná zvířata pro své
chovy.

(114 ks drůbeže, z toho 9 kachen a 7 hus).
Výstavu obeslalo 61 chovatelů, z toho 6 mladých
chovatelů a 6 chovatelů z družební organizace
Raková (SR). V pátek 5. října provedlo 7 posuzovatelů ohodnocení zvířat a výstavu navštívili
žáci nejen naší MŠ a ZŠ, ale také žáci z Proskovic a Petřvaldu. Při posuzování pomáhali žáci
ZŠ Stará Ves.

Na této výstavě návštěvníci mohli vidět
výsledky práce nejen chovatelů naší základní
organizace, ale i členů základních organizací,
které jsou zapojeny do naší družební soutěže
- ZO Krmelín, Paskov, Staříč a ZO Raková ze
Slovenské republiky. Bylo vystaveno 195 králíků, přes 90 holubů a téměř 40 voliér drůbeže

V sobotu proběhlo tradiční setkání mladých
chovatelů s přednáškou o činčilách jihoamerických provázené různými aktivitami určenými
pro malé i větší děti. Návštěvníci mohli v letošním roce obdivovat novou výzdobu výstavního
prostoru, který byl vyzdoben výtvarnými pracemi našich dětí z MŠ a ZŠ.
26

www.staraves.cz
V neděli se konalo slavnostní vyhlášení vítězů
výstavy s tradičním občerstvením a setkáním
vystavovatelů. Karel Palička byl oceněn za své
králíky plemene Rhönský. Pohár starosty obce
získal mladý chovatel Hynek Boháč za svého
králíka Hermelín červenooký (95,5 b.), Libor
Palička byl oceněn titulem Šampion okresní
výstavy za králíka plemene Aljaška (96 b.).
V holubech byl nejúspěšnější Vladimír Hranický
s plemenem Šmalklandský rejdič (96 b.) a za
drůbež s plemenem Husa česká (96 b.) se může
pyšnit titulem a pohárem šampiona okresní
výstavy Ivana Najzarová.

které shrnul historii organizace. Byly předány
upomínkové předměty, ocenění a dary. Součástí
bylo také vystoupení Evy Santariusové (báseň
Kráva) a břišních tanečnic.
Významné výročí půlstoletí naší organizace
bylo také příležitostí k ocenění našich zasloužilých členů, kteří si převzali diplomy a odznaky.
Dva naši členové získali dokonce nejvyšší ocenění – Zlatý odznak za zásluhy o chovatelství
1. stupně, který jim udělil ústřední výbor Českého svazu chovatelů.
Bronzový odznak: Jaroslav Palička, Vladimír
Hranický, Jaroslav Folta, Pavel Šproch, Libor
Palička

Oslava významného 50. výročí od založení
vyvrcholila v sobotu 10. listopadu 2018 v hasičské zbrojnici, kde naše ZO pořádala výroční
členskou schůzi. Setkali se zde v příjemné
atmosféře nejen naši členové, ale také zástupci
družebních organizací a obce. Předseda naší
organizace Libor Palička přednesl zprávu, ve

Stříbrný odznak: Jana Boháčová
Zlatý odznak: Josef Sýkora, Jiří Matěj
Mgr. Jana Boháčová,
výbor ZO ČSCH St. Ves n. O.

Vítězové výstavy
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Střípky z 50leté historie staroveských
chovatelů
Založení organizace se ve Staré Vsi datuje
k roku 1968, kdy došlo k rozdělení majetku mezi
organizace Brušperk a Stará Ves n. O. Předsedou
byl pan Zdeněk Chvostek, jednatelem Karel
Ulčák, pokladníkem Vojtěch Stabrava st.

je dnes mateřská škola, v hasičské zbrojnici
a v bývalých kasárnách, kde již od roku 2008
pořádáme výstavy, za což patří poděkování
obecnímu úřadu v čele se starostou Daliborem
Dvořákem.

Do staroveské organizace přešlo 20 členů.
Počáteční majetek činil 1ks tetovacích kleští
v ceně 282 Kčs. Jiný majetek tehdy organizace
nevlastnila.

Aby zvířata dosáhla určitou kvalitu, musí
jim chovatel věnovat nemalou část každodenního času. Jde o to udržovat chovná zařízení,
zajišťovat kvalitní potravu a chovný materiál,
kontrolovat zdravotní stav, očkovat, připravovat
zvířata na výstavy apod. Pak se dostaví výsledky
ve formě kvalitních zvířat. Naši chovatelé pak
můžou obesílat řadu jiných výstav, z kterých si
přivážejí řadu čestných cen a ocenění. Tak se
můžeme pochlubit, že máme mistra ČR plemene
králíků Rhönských (Karel Palička), a to dokonce
třikrát po sobě na celostátní výstavě drobného
zvířectva, titul GRAND CHAMPION získal za
holuba plemena Šmalklandský barevnohlávek
Vladimír Hranický.

Do roku 1978 se v organizaci řešily jen
takové věci, jako kdo na co má nárok a kolik
má dostat krmiva. Písemnosti, jako zápisy
a podobně, z té doby chybějí. V tomto roce byl
zvolen nový výbor ZO. Předsedou byl zvolen
Jiří Hůlka, který tuto funkci vykonával úctyhodných 38 let, do 4. února 2017, kdy zemřel.
Změnil se styl práce, začaly se konat odborné
přednášky o chovu drůbeže, králíků a dalších
zvířat chovaných v domácím prostředí. Začalo
se s pravidelným očkováním králíků i pro
nečleny, organizace se podílela na veřejných
pracích a pomoci v zemědělství. První výstava
se konala v roce 1980 v nynější hospodě U Dvou
babek a měla ještě jedno prvenství: zhlédlo ji
přes 500 lidí, což se již nikdy neopakovalo.
Další výstavy se konaly v parku u sokolovny,
v zámeckém parku, v bývalé Jednotě, kde

Naše ZO také podporuje mladé chovatele.
Pod vedením Jany Boháčové (roz. Paličkové)
se řada staroveských dětí z chovatelského
kroužku (od roku 2000) dostala na celostátní
i mezinárodní soutěže Biologické olympiády,
kde získávají přední ocenění a cenné zkušenosti
i informace.

František Chabreček předává Ďakovný list od chovatelů
z Rakové Liboru Paličkovi

Držitelé Zlatého odznaku Josef Sýkora a Jiří Matěj
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Je třeba také vzpomenout partnerskou spolupráci s chovateli ze ZO Raková ze Slovenské
republiky, která byla oficiálně stvrzena před
15 lety - v roce 2003. S našimi slovenskými přáteli si pravidelně vyměňujeme zvířata na našich
výstavách, setkáváme se nejen v rámci našich
výročních schůzí. V rámci našeho 50letého
výročí dovezli naši přátelé ze SR krásný dar –
ovocné keře a stromy, které si členové zasadí
do svých zahrádek.

u Paličků. Kdysi členové pořádali i večírky, ale
o ty postupně upadal zájem, stejně tak o autobusové zájezdy na velké výstavy, které se stávají
finančně náročnými. Aktivně se zapojujeme
do dění v naší obci nejen v rámci obecních
slavností, kdy jsme měli stánek s ukázkou
živých zvířat.
ZO ČSCH Stará Ves n. O. děkuje všem svým
členům za vykonanou práci, obecnímu úřadu
a návštěvníkům výstavy za podporu. Všem
členům přejeme hodně příjemných chvil mezi
svými chovnými zvířaty, pevné zdraví, rodinnou
pohodu a mnoho elánu!

Součástí chovatelského života je také účast
na společenských akcích. Každoročně pořádáme škvaření vaječiny, nejprve v Medenici,
pokračovalo se v Černém lese, ale postupně,
kdy lesní posezení bylo každoročně zničeno, se
smažení přesunulo k rybníčku a pod přístřešek

Mgr. Jana Boháčová,
výbor ZO ČSCH St. Ves n. O.

Co je nového u staroveských myslivců?
Blíží se nejmilejší svátky celého roku Vánoce. Během těchto dnů, kdy si lidé projevují
tolik vzájemné tolerance a pozornosti, ani
myslivci nezapomínají na volně žijící zvěř a přilepšují k běžně podávaným plevám, pozadku
při sklizni, kukuřici a řepě i jablíčky, mrkví,
možná i jeřabinami. Nyní je sice období relativně nenáročné, kdy sníh přibývá jen pozvolna
a začínají první mrazy, ale to horší období
přijde s plnou silou obyčejně až v průběhu
ledna a února. Mráz zvěři tolik nevadí, na ten
je dobře připravená díky zimním kožichům.
Má-li dostatek rezerv k trávení, přečká chlad
bez problémů. Horší je to se sněhem, když jeho
vyšší pokrývka znemožní přístup ke zbytkům
potravy. Nejobtížnější situace však nastane po
oblevách, kdy následující mráz potáhne vrstvu
sněhu zmrzlou slupkou. To se pak zvěři běhy
hluboko boří a ostré okraje rozdírají kůži-škáru
až do krve-barvy. Proto je důležité, aby se
během tohoto období zvěř musela pohybovat co
nejméně, proto je nutno ji nerušit a ponechat ji
v klidu. Můžeme jí pomoci i jiným způsobem.
Ptákům předkládáme slunečnici, jablka, lůj,
mrkev, listy zelí, kapusty nebo rozloupnuté
vlašské ořechy. V tom nám obvykle každý
rok pomáhají rády i děti. Příkladně se k tomu

stavějí děti v Krmelíně. Sbírají kaštany a ty
odevzdávají našemu členovi Vladislavu Bejochovi. Ten nejlepšího sběrače pozývá na naši
poslední leč a odměňuje ho drobným dárkem
a pohoštěním i pro jeho rodiče. Záslužný čin!
Pod stromeček do lesa patří kaštany, žaludy,
řepa nebo i brambory a kukuřice. Nikdy pro
zvěř ani ptáčky nevkládejme pečivo. To je pro
ně velmi nebezpečné, může je dokonce i zabít.
Všem Vám, vážení čtenáři, přejeme veselé
Vánoce a poděkování za vše, co pro les, pole
a hlavně klid zvěře jste ochotni a rádi učinit!
Za MO MS Stará Ves n. O.
Libuše Trybulovská
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SPORT
Aktuality z Tělovýchovné jednoty Stará Ves n. O.
Dne 14. 9. 2018 odstoupil
na vlastní žádost z funkce
předsedy tělovýchovné jednoty její dlouholetý předseda,
Ing. Dalibor Dvořák. V této
funkci pracoval více než 20 let.
Mohla bych zde vyjmenovat
řadu úspěchů, o které se jako
předseda zasloužil, ale jeho
práce pro TJ ještě nekončí.
Dalibor se bude i nadále
podílet na činnosti naší TJ,
a to jak ve výkonném výboru,
tak i jako její člen.

Výzva
Už před delším časem jsme
zveřejnili výzvu, zda se nenajde
někdo, kdo by mohl najít jakoukoli stopu po záhadně zmizelém sokolském praporu. Zatím
pátráme bezúspěšně. Pro připomenutí jeho podoby otiskujeme fotografii praporu na výstavě
ke 100. výročí založení
Sokola Stará Ves.

Členové TJ zvolili na
valné hromadě nového
předsedu, představitele
mladší generace sportovců,
pana Radima Hynečka.
Dlouholetého sportovce,
který v prostředí sportu
vyrostl. Po své kariéře aktivního sportovce, kdy hrál
národní házenou a florbal,

se již několik let věnuje
mládeži národní házené,
a to jako trenér, rozhodčí
a organizátor akcí TJ.
Jménem našich sportovců, spolupracovníků i příznivců sportu bych proto
chtěla touto cestou Ing. Daliboru Dvořákovi poděkovat
za jeho dlouholetou práci ve
funkci předsedy TJ a za velký
kus práce, kterou pro sport
a sportovce v naší obci jako
předseda udělal.
Radimovi Hynečkovi
děkuji za odvahu postavit
se do čela TJ a přeji mu
hodně úspěchů, sil, nadšení
a trpělivosti v jeho práci.
Staroveský sport si to rozhodně zaslouží.
Za výbor TJ Stará Ves n. O.
Libuše Sýkorová

Činnost SDH Stará Ves n. O. a úspěšně
získaná dotace
V tomto končícím roce byli
opět staroveští dobrovolní hasiči
aktivní a upořádali několik
společenských či sportovních
akcí či se na jejich realizaci aktivně podíleli.

na tradiční hasičské Stavění máje.
V květnu se konaly Staroveské
obecní slavnosti a hasiči připravili ve svých stáncích pohoštění
formou masa na grilu a jiných pochutin, jakož
i bohaté občerstvení. Staroveský kotel, noční hasičská soutěž, se uskutečnila v areálu nad zámkem
5. července a jako vždy se sešlo nejen mnoho
hasičských týmů, ale i diváků - místních i přespolních. Z vítězství se radovali již pošesté v řadě
hasiči ze Svinova, dále pak hasičky z Markvartovic
a veteráni ze Staré Vsi n. O. Druhá srpnová sobota

Začátkem roku se konal Hasičský ples
a hasičárna opět praskala ve švech pod náporem
hostů plesajících v rytmu jako vždy skvělé kapely
MARAS. Poslední dubnový den se do areálu
staroveské hasičárny sešlo i díky téměř letnímu
počasí mnoho místních občanů, dospělých i dětí
30

www.staraves.cz
pak byla vyhrazena pro konání denní hasičské soutěže O pohár obce Stará Ves n. O. a v konkurenci
49 družstev byli nejúspěšnější hasiči z Jistebníku,
hasičky ze Svinova a veteráni z Metylovic.

byl využíván soutěžními družstvy v rámci soutěží
i tréninků po dobu téměř deseti let, v posledních
sezónách až čtyřmi soutěžními týmy, se pro náš
sbor stala nutností generální oprava tohoto soutěžního stroje. Proto se náš sbor v letošním roce
rozhodl požádat o účelovou dotaci, neboť plné
financování této položky značně přesahuje finanční
možnosti a volné rozpočtové prostředky sboru.
Žádost o dotaci jsme podali v rámci Programu
na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018
vyhlášeného v březnu 2018 Moravskoslezským
krajem. O dotaci jsme požádali za účelem financování a realizace projektu „Oprava soutěžního
stroje PS 12“. Zastupitelstvo Moravskoslezského
kraje dne 14. 6. 2018 svým usnesením 8/813 rozhodlo o poskytnutí dotace našemu sboru ve výši
55,78 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci tohoto projektu.
V průběhu roku 2018 se nám podařilo generální
opravu stroje realizovat. Výsledkem je plně konkurenceschopný stroj splňující ty nejpřísnější
nároky na výkon i spolehlivost. Díky poskytnuté
účelové dotaci se pak podaří tento náš projekt profinancovat. Pevně věříme, že se opravený soutěžní
stroj stane základním kamenem pro další úspěchy
staroveských soutěžních týmů v bojích v rámci
Moravskoslezské ligy v požárním útoku i ostatních
pohárových hasičských soutěžích.
Za SDH Stará Ves n. O.
Mgr. Kamil Hutěčka

Zásahová jednotka místního SDH zasahovala
v letošním roce u několika událostí, vykázala dobrou připravenost chránit život i majetek místních
občanů a na výbornou zvládla i akci nazvanou
Ostravská rallye, na níž plní zásahové jednotky
dobrovolných hasičů z našeho regionu přidělené
úkoly v rámci města Ostravy, vše pod dohledem
a celkovým hodnocením Hasičského záchranného sboru města Ostravy. V letošním klání naše
jednotka ve složení Kamil Polášek, Richard Košťál,
Lukáš Janošek, Tomáš David a s pomocí Martina
Syslo (SDH Proskovice) obhájila loňskou 2. příčku.
Soutěžní družstva mužů, žen a veteránů se účastnila
soutěží Moravskoslezské ligy v požárním útoku.
Nejvíce se tentokrát dařilo veteránům, kteří se
umístili na 3. příčce celkového pořadí. Mužům ani
ženám se tolik nedařilo a výsledkem bylo celkové
17. místo mužů, respektive 6. příčka žen. V anketách All-stars tak zaznamenali dílčí individuální
úspěch pouze Markéta Janošková a Karel Rozehnal.
Se všemi těmito aktivitami našeho sboru,
zejména těmi sportovními, je spojena nemalá
finanční náročnost. Zcela zásadním nejen co do
významu, ale i pořizovací ceny, servisu či údržby
je soutěžní stroj. Za situace, kdy ten dosavadní

Tým SDH Stará Ves n. O. nad 35 let
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Podzimní národní házená
Závěrečné tabulky po podzimní části sezóny 2018-2019
Mladší žačky:
1. Studénka A
2. Svinov
3. Studénka B
4. Kokory
5. Stará Ves
6. Chropyně
7. Pustějov

141:27
121:38
119:88
100:106
48:99
56:106
59:180

18 b.
16 b.
12 b.
6 b.
4 b.
2 b.
0 b.

240:99
160:102
154:129
157:180
144:176
48:84
38: 171

20 b.
14 b.
14 b.
6 b.
6 b.
2 b.
0 b.

3. Studénka
4. Osek
5. Chropyně A

1. Studénka
2. Svinov
3. Stará Ves
4. Osek
5. Chropyně

199:73
187:87
131:113
117:99
74:133
70:125
71:216

18 b.
16 b.
10 b.
8 b.
6 b.
4 b.
0 b.

1. Studénka B
2. Stará Ves B
3. Pustějov

264:137
221:181
173:161
220:203
92:90
166:222
72:214

22 b.
16 b.
14 b.
12 b.
4 b.
4 b.
0 b.

1. Vítkovice
2. Draken Brno
3. Veselí
4. Dobruška
5. Svinov
6. Osek
7. Ostopovice
8. Rokytnice B
9. Humpolec
10. KNH MS Brno
11. 1. NH Brno
12. Stará Ves

125:86
114: 94

14 b.
14 b.

108: 95
86: 90
104:113

9 b.
5 b.
4 b.

193:152
209:174
192:163
213:173
225:202
180:189
210:212
185:191
160:204
147:176
175:217
163:199

17 b.
17 b.
16 b.
16 b.
15 b.
11 b.
9 b.
9 b.
8 b.
6 b.
5 b.
3 b.

266:149
187:92
151:163
140:154
165:201
150:206
157:201
114:163

20 b.
18 b.
10 b.
10 b.
9 b.
7 b.
6 b.
0 b.

1. liga –ženy
1. Dobruška
2. Tymákov
3. Přeštice
4. Plzeň-Újezd
5. Krčín
6. Blovice
7. Podlázky
8. Stará Ves

Dorostenky:
1. Stará Ves
2. Chropyně B

22 b.
15 b.
11 b.
4 b.
0 b.

2. liga muži – sk.B

Starší žáci:
1. Studénka
2. Stará Ves
3. Chropyně
4. Osek
5. Svinov
6. Vítkovice
7. Kokory

283:120
228:200
174:208
174:266
132:197

Muži

Starší žačky:
1. Osek
2. Studénka
3. Stará Ves
4. Svinov
5. Kokory
6. Chropyně
7. Pustějov

6 b.
6 b.
0 b.

Dorostenci

Mladší žáci
1. Studénka
2. Vítkovice
3. Osek
4. Kokory
5. Svinov
6. Stará Ves
7. Chropyně

91:108
98:117
92:115
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Jako každoročně uspořádáme z pověření
svazu národní házené v naší hale turnaje zimních halových přeborů (ZHP) a zimní ligy mládeže (ZLM).

ZHP – starší žáci		
ZHP – muži		
ZHP – starší žačky		
ZLM – dorostenky		
– semifinále

Bude to v těchto termínech:
ZHP – mladší žačky
ZHP – mladší žáci		

23. 2. 2019
24. 2. 2019
2. 3. 2019
9. 3. 2019

Přijďte povzbudit naše družstva!

12. 1. 2019
13. 1. 2019

Rostislav Horkel st.

ACK Stará Ves n. O.
Účast staroveského odchovance na Mistrovství světa v rakouském Innsbrucku, nástup mladé
generace a povedené pořádání Staroveských
cyklokrosů, takto by se dalo krátce shrnout počínání ACK Stará Ves n. O v podzimní části roku.

Tufo Prostějov. Věříme, že i po přestupu se mu
bude dařit a opět se prosadí mezi nejlepší.
Začátkem října začala cyklokrosová sezóna, do
které vstoupil omlazený tým. Od nejmladších to je
žák Jakub Sasín, žákyně Anička Janíková, kadetka
Natálie Mikšaníková, kadeti Marek Majdanics,
David Šigut, Adam Syrko, Jakub Havrlant a Šimon
Milota, v kategorii ženy elite pak Kateřina Mudříková. Tato sestava startovala na závodech národního poháru v cyklokrosu - Toi Toi Cupu, závodech
Slovenského a Polského poháru a místních závodech. Mezi nejlepší výsledky rozběhlé cyklokrosové
sezóny patří vítězství Kateřiny Mudříkové na obou
domácích Staroveských cyklokrosech a vítězství
na čtyřech závodech Polského poháru. Marek
Majdanics a Natálie Mikšaníková se svými výkony
přibližují elitní desítce v Toi Toi Cupu.

V posledním příspěvku byla avizována
možná účast na silničním mistrovství světa,
které se konalo poslední zářijový týden v rakouském Innsbrucku. Vladimír Mikšaník se svými
výsledky v poslední části silniční sezóny nominoval do sestavy reprezentačního družstva
a startoval v hromadném silničním závodě s délkou 133 km v těžkém alpském terénu. Ve světové
konkurenci obsadil 65. místo, přestože národní
tým byl svázán týmovou taktikou a prací pro
lídra Karla Vacka, který jako nejlepší Čech obsadil 12. místo. Vladimír tímto úspěchem ukončil
působení ve staroveském oddílu a v příštím roce,
kdy již bude startovat ve vyšší kategorii mužů do
23 let, bude závodit za kontinentální tým Pardus

Staroveské cyklokrosy konané ve dnech
3. a 4. listopadu přilákaly na 250 závodníků ve

Kategorie nejmladších na startu
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všech věkových kategoriích. Tradičně startovali
v hojném počtu závodníci z Polska a Slovenska.
Závody se jely jako součást Oderského poháru
a Českého poháru Masters v cyklokrosu. V kategorii „nábor“ se na start postavilo v obou dnech
téměř 30 nejmladších závodníků a závodnic.
Závody provázelo pravé cyklokrosové počasí a tlakové myčky jely po dobu závodů na plný výkon.

31. 12. budeme opět v areálu TJ Stará Ves
n. O. pořádat další ročník Silvestrovského cyklokrosu, tímto na něj zveme všechny závodníky
a fanoušky. Opět bude vypsán náborový závod
pro nejmladší. Cyklokrosovým ukončením roku
bude nejtradičnější cyklistická akce, kterou je
Novoroční jízda.
Aktuality z chodu oddílu včetně fotogalerie
a odkazu na video ze Staroveských cyklokrosů naleznete na internetových stránkách
www.ackstaraves.cz.

Cyklokrosová sezóna pro mládež vrcholí
Mistrovstvím České republiky, které se jelo
15.12. v Mladé Boleslavi.

Z obecní matriky
Od konce června nás opustili spoluobčané:
Libuše Tichá
Arnošt Polášek
Zdeňka Rozehnalová
Marie Polášková
Aleš Pyrta
Božena Dostálová
Miloš Merta
Mária Pekarčíková
Drahomír Nováček
Dagmar Máchová

roč. 1947
roč. 1935
roč. 1959
roč. 1931
roč. 1958
roč. 1926
roč. 1945
roč. 1937
roč. 1922
roč. 1967

Věnujte jim tichou vzpomínku.
Bronislava Pavlosková, matrikářka

Děkuji všem příbuzným, přátelům, známým a všem spoluobčanům
za účast, pomoc, projevy soustrasti, květinové dary a modlitby při rozloučení
s mým manželem Drahomírem Nováčkem.
Vlasta Nováčková

Benefiční slavnost Stará Ves plná chutí
V sobotu 20. října proběhl v Lesní mateřské
škole Mraveniště první ročník benefiční a sousedské slavnosti „Stará Ves plná chutí". Jednalo
se o akci, která si dala za cíl oživit sousedské
vztahy v obci a také pomoci Hance Sušovské,
která se potýká se závažným onemocněním.
Věříme, že cíl jsme splnili, jelikož na zahradě

školky se nám sešlo celkem 21 stánků s různými
dobrotami, kterými jste mohli rozmazlit své chuťové pohárky. Hostů přišlo mnoho, tudíž za dvě
hodiny měly vesměs všechny stánky vyprodáno.
Chtěli bychom poděkovat jak kuchařům,
kteří se nebáli a uvařili spoustu skvělého jídla,
tak návštěvníkům, kteří si jídlo koupili a tím
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přispěli na dobrou věc. Také bychom rádi poděkovali místní základní a mateřské škole a obecnímu úřadu, kteří nám pomohli s propagací.
Budeme velice rádi, když se s Vámi uvidíme
v příštím roce na druhém ročníku této slavnosti.
Přejeme Vám klidné prožití svátků
vánočních.
Tereza Hudečková,
koordinátorka lesní školky Mraveniště
www.skolkamraveniste.cz
www.facebook.com/skolkamraveniste

Oslavy 100 let vzniku republiky
Celá republika si v tomto roce připomínala
slavné výročí. Uplynulo už celých 100 let od
chvíle, kdy zásluhou „tatíčka“ či „prezidenta
Osvoboditele“ Masaryka vznikl 28. října 1918
nový samostatný stát – Republika československá.

obce poté připomněl pohnutou historii říjnových
dní, jak je vnímali staroveští občané před sto lety,
děti ze souboru Ondřejnica zatančily a zazpívaly,
účastníci shromáždění si pak s chutí zanotovali
oblíbenou Masarykovu píseň Ach synku, synku
a starosta obce s doprovodem položil k Masarykovu pomníku kytici květin.

Slavnému výročí byla v naší obci věnována
už dubnová sláva, při níž k nám – kromě jiné
historické bojové techniky – zavítal i legendární
sovětský tank T-34 a připomněl tak zároveň
výročí osvobození obce i sestřelení zámecké věže.
Hlavní oslavy nastaly pochopitelně v den slavného
výročí. V neděli 28. října se uskutečnilo setkání
u pomníku T. G. Masaryka. Každý účastník pietního aktu byl dekorován kokardou v národních
barvách s připomenutím dat 1918 – 2018. Starosta

Mnozí z účastníků shromáždění se poté
vydali do kostela sv. Jana Křtitele, kde v 17 hodin začala druhá část programu slavnostního
dne. Koncert vážné hudby z díla J. S. Bacha,
W. A. Mozarta a dalších starých mistrů v podání
sopranistky Anety Ručkové a varhaníka Josefa
Kratochvíla se prolínal s programem, který
prostřednictvím mluveného slova v podání

Shromáždění u Masarykova pomníku

Koncert v kostele
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V. Závidčákové a J. Chvostka připomenul obraz
událostí vzniku samostatného státu v naší obci,
jak jej zachytili tehdejší kronikáři. Na obrazovce
mohli přihlížející diváci sledovat mladé umělce,
v mezihrách s mluveným slovem je série fotografií zavedla do dění v nedávné historii obce.

Krásný umělecký zážitek doplněný obrazem dob minulých, harmonicky skloubený
do jednoho celku, vytvořil důstojnou sváteční
atmosféru pro připomínku slavného výročí
našeho státu.
Mgr. Jaromír Chvostek

S Markem Šimíčkem na Bajkal
Cestovatele Marka Šimíčka jsem poprvé viděla
na jeho besedě v ostravském Knihcentru. Zaujalo
mě poutavé vyprávění o jedné z jeho poznávacích
cest. Po dohodě v kulturní komisi jsme se rozhodli
pozvat ho na besedu také k nám. Více než rok jsme
hledali v jeho přeplněném kalendáři společný termín. Podařilo se to v pátek 7. prosince. Tak jsme se
konečně mohli vydat prostřednictvím našeho hosta
až na daleký Bajkal. Způsob vyjadřování a poněkud
jadrná mluva vyvolaly u mnohých návštěvníků
údiv. Ten se však brzy rozplynul při líčení zajímavých zážitků z drsného prostředí této oblasti
doprovázeného desítkami nádherných fotografií.
Účastníci besedy se tak mohli seznámit se samotnou přípravou cesty, balením bagáže, cestováním
Transsibiřskou i Bajkalskou magistrálou, někdy
krutou, ale přesto krásnou přírodou, samotným
zdoláním zamrzlého Bajkalského jezera z části
pěšky, z části na bruslích i autem, se vstřícností
a životními podmínkami tamních obyvatel až po

samotný závěr cesty a návrat domů. Beseda, ač
byla plánována na dobu dvou hodin, se nakonec
protáhla na téměř čtyři hodiny. Protože cestování
není jedinou aktivitou pana Šimíčka, je možné,
že se s ním ve Staré Vsi ještě setkáme při některé
z jeho dalších besed.
Marcela Tylečková,
předsedkyně kulturní komise

Oznámení

Kalendář
na rok 2019
s tématem Stará Ves
a Košatka ze vzduchu

v prodeji!

Cena 60 Kč za kus - stolní kalendář,
165 Kč za kus - nástěnný kalendář.

K zakoupení
na obecním úřadě, u místních
podnikatelů, nebo na některých akcích.
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Pozvánky
Vánoční turnaj ve stolním tenise
neregistrovaných + registrovaných nad 65 let
Dne 28. 12. 2018 se uskuteční turnaj jednotlivců ve stolním tenise v hale TJ Stará Ves.
Předpokládaný program:
Děti (do 15 let):
Prezentace: 7:30 – 8:00
Soutěž: 8:00 – 11:00
Dospělí (od 16 let)
Ženy (max.počet 20)
Prezentace: 8:00 – 8:30
Soutěž: 8:30 – 11:30

Muži (max.počet 50)
Prezentace: 12:30 – 13:00
Soutěž: 13:00 – 20:00

Občerstvení zajištěno.

Hlavní sponzoři turnaje:
Obecní úřad Stará Ves • Cyklosport Martin Přikryl • TJ Stará Ves
Pořadatelé turnaje: Sdružení stolních tenistů Stará Ves

ZO Českého zahrádkářského svazu ve Staré Vsi n. O. zve všechny pěstitele
a příznivce lahodného moku na

4. ročník Staroveského koštu,
který se uskuteční v sobotu 16. února 2019 v Domě zahrádkářů.
Ke zpestření této akce vyhlásíme doplňkovou soutěž o nejlepší domácí marmeládu.
Podrobnosti a podmínky soutěže sledujte před konáním akce na plakátech
a webových stránkách obce.

Beseda se Sváťou Božákem
Kulturní komise Obce Stará Ves nad Ondřejnicí vás
srdečně zve na besedu se Sváťou Božákem, účastníkem
nejdelšího a nejtěžšího ultramaratonu na světě RACE
ACROSS AMERICA. Prezentace fotografií s komentářem a následně dokument o závodu RAAM 2017 se
uskuteční v pátek 22. února 2019 v 17 hodin v malém
sále haly TJ.
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INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

B E N C O R I s.r.o.

Stará Ves n/Ondřejnicí

Dolní 337

- klempířství
- pokrývačství
- tesařství
- zateplení střech

Tel. 603 499 664

E-mail: bencori@seznam.cz

2.1.2019

58,38

DIČ: CZ01559036
IČ: 01559036

Nová zámecká věž

Tubusy s odkazy pro další generace

Instalace malých bání a korouhvičky

Kulturní a společenské dění ve Staré Vsi
a Košatce v 1. čtvrtletí roku 2019
DATUM

AKCE

MÍSTO

POŘADATEL

1.1.2019

Novoroční cyklojízda na Hukvaldy

Odjezd od haly TJ

ACK Stará Ves

1.1.2019

Novoroční pochod Starou Vsí

Odchod od haly TJ

TJ Stará Ves

5.1.2019

13. ples střediska mládeže

ZŠ Stará Ves

DSM Stará Ves

12.1.2019

Tříkrálová sbírka

Stará Ves, Košatka

Farnost St. Ves

12.1.2019

Myslivecký ples

KD Odra

Myslivecké sdružení
Soutok

25.1.2019

Florbalový ples

Hala TJ

TJ Stará Ves

26.1.2019

Maškarní ples s Hopsalínem

Hala TJ

TJ Stará Ves

26.1.2019

Lašský bál

Krmelín Na Benátkách

LSPT Ondřejnica

30.1.2019

Výroční schůze

Hasičská zbrojnice

SPOPVES

Ples TJ Sokol Košatka

KD Odra

TJ Sokol Košatka

15.2.2019

Hasičský ples – 1. večer

Hasičská zbrojnice

SDH Stará Ves

16.2.2019

Staroveský košt

Dům zahrádkářů

ZO ČZS

16.2.2019

Hasičský ples - 2. večer

Hasičská zbrojnice

SDH Stará Ves

21.2.2019

Setkání Spolku staroveské historie

Hasičská zbrojnice

Spolek st. historie

22.2.2019

Beseda – vytrvalostní cyklista
Svatopluk Božák

Hala TJ – malý sál

Kulturní komise

23.2.2019

Koňařský ples

Sokolovna Proskovice

Jezdecký klub

1.3.2019

Školní ples

ZŠ Stará Ves

SRPDŠ, ZŠ a MŠ
Stará Ves

5.3.2019

Pochování basy

Hasičská zbrojnice

SPOPVES

Dětský maškarní ples

KD Odra

TJ Sokol Košatka

9.2.2019

březen

Aktuální informace naleznete vždy na
http://kalendar.staraves-no.cz
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