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Slovo na úvod
Čekají nás ale i různorodé kulturní a společenské akce, které množství dobrovolníků
a nadšenců chystá PRO VÁS, staroveské
občany. Za všechny připomenu alespoň Staroveské obecní slavnosti, programy festivalu
Poodří F. Lýska, Den dětí, sportovní zápolení
házenkářů, Noc kostelů a mohl bych pokračovat
dále… Jste srdečně zváni, vždyť žít v naší obci,
to nikdy neznamenalo uzavřít se na petlici ve
své soukromé pevnosti. A pro organizátory …
pro ty to bude alespoň malá morální odměna.

Hu, hu, hu, vesno už je tu!
S dovolením jsem si vypůjčil slogan, kterým
každoročně – a letos opět – přivítaly děti Malé
Ondřejnice nastupující jaro. Do vody putovala
hořící Morana, nebo chcete-li Smrtka, symbol
zimy. Po Ondřejnici si teď ta naše Morana putuje
možná kdesi po Odře v polském Slezsku… Pro
nás všechny tím začalo období činorodosti na
zahrádkách, čas sobotního klábosení u grilu
nebo posezení s přáteli u sklenky chladivého
moku. Věřím, že je to i čas na to, abyste zkrášlili
svoje předzahrádky, domky či pergoly, aby se
nám všem v obci líbilo a příjemně žilo.

Mgr. Jaromír Chvostek,
místostarosta obce
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Zpravodajství ze zámku
RO schválila dohodu s fou SmVaK Ostrava
a.s., o zatrubnění příkopu pod chodníkem podél komunikace III/48615 (ulice
Brušperská).

RO schválila smlouvy o poskytování bezplatné právní služby (poradenství) pro občany advokátem s Mgr. Pavlem Szkanderou.
RO schválila příspěvek Spolku Jožky Matěje,
Brušperk na uspořádání 1denního kurzu hry
na zobcovou flétnu (300 Kč dospělí, 200 Kč
děti s trvalým pobytem ve Staré Vsi n. O.).

RO schválila příspěvek 3.000 Kč na provoz
Záchranné stanice a Domu přírody Poodří
v Bartošovicích.
RO schválila smlouvu s f. INNOVA Int.
s.r.o., O.-Vítkovice, na podání žádosti
v rámci MMR ČR na stavbu „Sportoviště
Stará Ves n. O.“ (školní hřiště).

RO schválila hospodaření Obecní knihovny ve Staré Vsi n. O. a v Košatce za r. 2018
a rozpočet na r. 2019.
RO schválila Smlouvy s f. DIGIS spol. s.r.o.,
Moravská Ostrava, na aktualizaci Pasportu
dopravního značení, vložení Ortofotomapy
2018 atd.

RO schválila složení komisí a jmenuje
předsedy: kulturní komise – p. Marcela
Tylečková (do 31. 3. 2019), stavební komise – ing. Radislav Folta, komise životního
prostředí – Mgr. Vladimír Pavlosek, SPOZ
– Mgr. Jana Boháčová.

RO schválila příspěvek 12 tis. Kč Středisku
rané péče SPRP, Ostrava (1 občan), Charitě
F.-M. (1 občan), domovu LADASENIOR,
s.r.o., O.-Výškovice (1 občan).

RO schválila rozpočet ZŠ a MŠ Stará Ves n.
O. na r. 2019 takto: příjmy 27 687 tis. Kč,
náklady 27 687 tis. Kč.

RO schválila navýšení příspěvku pro jubilanty (dárkový balíček) na 500 Kč.

RO schválila prominutí nájmu v KD v Košatce pro Myslivecký spolek Košatka (poslední leč 22. 12. 2018, Myslivecký večírek
12. 1. 2019), TJ Sokol Košatka (akce v r.
2019), ČRS (výroční schůze 16. 3. 2019).

RO schválila nabídku f. Martin Limanovský,
Bílovec, na studii dopravního řešení na ul.
D. Růži, ul. Zámecké, vjezdu z parkoviště,
přechodu k zámku, úpravu schodiště k ZŠ,
křižovatky s ul. Farní. Cena 59 tis. Kč bez
DPH.

ZO schválilo podání žádosti o dotaci na
akci „Víceúčelové hřiště při ZŠ Stará Ves n.
O.“ z dotačního programu MMR – Podpora
obnovy a rozvoje venkova. Dotace činí 3.574
tis. Kč.

RO projednala žádost TJ Stará Ves n. O., z.
s., na bezplatný převod nemovitého majetku
organizace do majetku Obce Stará Ves n. O.
a postupuje žádost Zastupitelstvu obce.

Na RO byla přizvána ředitelka ZŠ a MŠ
Stará Ves Mgr. Yvetta Kunzová, byly projednány aktuální problémy a stav školských
zařízení.

RO schválila dodatek smlouvy na „Zpracování PD na cyklostezku Stará Ves n. O. – Košatka“ s f. Haskoning DHV Czech Republic,
spol. s r. o., Praha 8 (VO, změna trasy).

RO schválila smlouvu o poskytování pečovatelských služeb s f. Centrum sociálních
služeb Ostrava, cena 68 Kč/hod., do 31. 12.
2019.

RO schválila nabídku „Cyklostezka Stará
Ves n. O. – Košatka, I. etapa“ fy. Jan Slabý,
Brušperk, cena 2.036.894,36 Kč bez DPH,
na výkon technického dozoru investora od
ing. T. Křikaly, Ostrava, cena 45 tis. Kč bez
DPH.

RO schválila dodatek smlouvy s f. OZO
Ostrava s.r.o. (změna cen od 1. 1. 2019).
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RO schválila nabídku na provádění drobných
prací na r. 2019 od f. Jan Slabý, Brušperk.

ZO zamítá záměr Ministerstva obrany na
odkup pozemku p. č. 2335 (cesta k radarům)
a pozemků p. č. 746/5, 746/6 a p. č. 747/9 fou.
HOME DOMY s.r.o., Ostrava.

RO schválila dar 6 tis. Kč pro Letní dětský
tábor Ondřejnica 21. 7. – 3. 8. 2019.

ZO ukládá RO rozpracování záměru pro výstavbu zdravotního střediska vč. 5 bytových
jednotek.

ZO schválilo rozpočet obce pro r. 2019: příjmy
77.821.792,00 Kč, výdaje 67.043.000,00 Kč.
ZO schválilo vyhlášku č. 1/2019 o nočním
klidu (doba nočního klidu není vymezena):
30. 4. – stavění máje, 7. a 8. 6. – Staroveské
obecní slavnosti, 4. a 5. 7. – Staroveský kotel,
14. 6. – Folklorní večer na zámku, 7. a 8. 9.
– Košatecký otoman.

ZO schválilo dotaci 250.000 Kč pro TJ Stará
Ves n. O., z. s., a 100.000 Kč pro festival
Poodří F. Lýska, z. s., O.-Proskovice.
Mgr. Jaromír Chvostek

Co je nového v obci?
Přivítáním jara začalo po době relativního
klidu opět období čilého stavebního ruchu.

u hasičárny ke sběrnému dvoru. Věčné výmoly a mračna prachu budou už naštěstí
minulostí, realizaci předcházelo majetkové
vypořádání.

Zimní měsíce byly navenek klidnější, ale ve
skutečnosti probíhala „papírová válka“ – administrativní příprava nových stavebních projektů,
jejichž realizace proběhla či proběhne v letošním
roce nebo se připravuje pro nejbližší období.

Proběhla demolice už mnoho let nefunkční
čističky odpadních vod pod budovou základní školy, místo bylo využito jako parkoviště
zaměstnanců školy.

Občané Košatky (zvláště děti) se jistě nemohli
dočkat realizace 1. etapy nové cyklostezky. Za
více než 2 miliony korun se cyklistům i pěším
zvýší bezpečnost na stále více frekventované
silnici Stará Ves – Košatka. V těchto dnech
(po uzávěrce zpravodaje) by už měl být položen asfaltový koberec a cyklostezka připravena k využití. V druhé etapě je plánována
stavebně složitější část pod Hůrkou.

Část stavebních akcí už byla realizována,
další se připravují.
Největší připravovanou stavební akci je
II. etapa výstavby kanalizace. V současné době
je připravena dokumentace pro výběrové řízení,
bude vybrán zhotovitel této akce, proběhnou výběrová řízení, a pokud se neobjeví žádné komplikace, může další obří akce, jejíž stavební část
bude stát kolem 90 mil. Kč (a na niž obec získala
dotaci z evropských fondů), v létě začít.

Další asfaltový povrch přibyl (opět po uzávěrce zpravodaje) na spojnici od mostu

Demolice čističky odpadních vod

Cyklostezka směrem na Košatku
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Ve fázi příprav a vyřizování administrativy je vybudování chodníků v Košatce a na ulici
Brušperské, odbahnění a revitalizace Vaňkova
rybníka (nad zámkem), připravuje se projektová
dokumentace pro modernizaci sběrného dvora,
ve fázi napjatého očekávání jsme u podaného
projektu na výstavbu školního hřiště.
No a smělé plány do budoucna? Zastupitelé
pověřili Radu obce dále pracovat na přípravách
stavby nového zdravotního střediska s 5 bytovými
jednotkami a velice zajímavě vypadá studie nové
sportovní haly…

Navrhovaná varianta zdravotního střediska
s eternitovými panely

Mgr. Jaromír Chvostek

Co je nového na zámku?
Největší pozornost po celou dobu ovšem
bezesporu poutala věž. Otázka „Kdy to bude?“
byla asi nejčastěji vyslovovanou větou od října
minulého roku. Ano, řeč je o instalaci věžní
báně. Řezalo se, vrtalo, šroubovalo – a tak nějak nenápadně jsme se v přípravách přehoupli do nového roku. Nahnilé trámy, záporné

Největší pozornost místních i přespolních
poutala a poutá bezesporu budova zámku. Ani
v zimních měsících neustaly vcelku čilé stavební
úpravy: čištění původního schodiště a chodeb
s cihlovou podlahou, příprava na pokládku
podlah 1. patra, zednické práce, dokončení WC
v patře, úpravy arkádového nádvoří…

Panorama s novou střešní krytinou
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Dubové spoje - kolíčky

Nezvyklý pohled na bývalé i budoucí WC bez příček

vyjádření statika, čekání na materiál, zima…
ale dočkali jsme se!

Nejrozsáhlejší úprava zámecké budovy za
více než půlstoletí sice pomalu, ale jistě spěje
k dílčímu závěru. Restaurátoři se chystají na dokončení oprav sgrafitové výzdoby severozápadní stěny, zmizelo lešení z věže, začala pokládka
mramorové podlahy v obřadní síni, pokračuje
instalace podlah 1. patra. Vše směřuje k tomu,
aby byla nejdůležitější část práce dokončena tak,
abychom mohli 8. června důstojně před zámkem přivítat panstvo z rodu Podstatských při
Staroveských obecních slavnostech.

Den „D“ nastal 20. března 2019. Přesně
v 10 hodin dopoledne dosedla nová věžní báň
na připravené čepy.
A v tomto okamžiku se ozvala velká rána:
to pracovníkům firmy Morys i pověřené firmě
pana Duráka a našim skvělým tesařským mistrům, Mirkovi Pavlaskovi s Karlem Adamcem,
spadl kámen ze srdce. Báň o hmotnosti více než
20 tun usedla bezpečně na své místo, do připravených čepů, přihlížející stovky diváků mohly
obdivně zatleskat.

Mgr. Jaromír Chvostek

Zvedala se stará nová báň!
Pro ty, co nevědí, jednoho květnového dne roku 1945 sestřelil tank sovětské armády při
osvobozování obce původní báň našeho krásného zámku. Až do loňského roku na zámku byla
provizorní jehlanová stříška.
V úterý 19. března přijel k našemu staroveskému zámku velký jeřáb a všem bylo hned
jasné, že se budou dít velké věci. Večer jsem si
pro jistotu přichystal foťák, aby mi nic neuniklo.
Bylo krásné slunečné ráno 20. března a já jsem
se moc těšil do školy, protože už předchozí den
jsem se s panem učitelem domluvil, že mohu jít
už v 7:30 k zámku fotit do školního časopisu.
Pan učitel mi to dovolil, a tak jsme hned ráno
s ním a Vojtou šli k zámku.

upevňování nové báně. Uběhlo 45 minut, během kterých montéři pečlivě vše zkontrolovali,
a potom se část montérů vydala vzhůru na věž.
Do kabiny jeřábu nasedl jeřábník a báň se odlepila od podstavců. Báň se zvedala velmi pomalu a opatrně. Po 10 minutách levitovala přesně
nad podstavci a poté ji připevnili na připravené
trámy. Báň dosedla na svoje místo a ozval se
bouřlivý potlesk, který mohl být ještě bouřlivější. Do odpoledne se ještě báň připevňovala,
aby ji nesfoukl nějaký vítr, hák jeřábu odpojili
od věže a staroveský zámek má teď opět svou
„původní“ báň.

U zámku jsme nebyli sami, postupně přicházeli další a další staroveští občané. Přibližně v 8:00 dělníci připevnili k jeřábu pár prken,
které se před věží dávaly nahoru, poté začalo

HoBo (Jan Bohoněk, 6. třída)
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Fotohistorie
Vážení spoluobčané, milí čtenáři. Po téměř
dvouleté odmlce otevíráme jubilejní 20. díl
seriálu Fotohistorie. Tentokrát bych se rád
stručně věnoval, již podruhé, staroveskému
zámku, jenž už dostal místo hned v prvním
díle tohoto seriálu.
V současné době se chýlí ke konci kompletní
stavební rekonstrukce interiéru a exteriéru
zámku, nedávno byla instalována nová věž
s bání. Při rekonstrukcích památkově chráněných objektů se zpravidla vychází z jejich
nejstaršího dochovaného vzhledu. Podobu věže
s bání si pamatuje ještě spousta našich pamětníků, existuje množství fotografií z období první
republiky, případně z válečného období druhé
světové války. Mě však zajímala opravdu ta nejstarší fotografie, kterou bychom mohli nalézt.
Zapátral jsem tedy v obecním archivu a nalezl pohlednici, která byla zaslána z Brušperka
dne 20. 10. 1899 slečně Anně Herlesové do Čisté
u Rakovníka, Království českého. Z pohlednice
není patrné datum jejího vytvoření, budou

to však s největší pravděpodobností 90. léta
19. století. Zhotovitelem je Lithogr. umělecký
ústav Jul. Kittla v Mor. Ostravě.
Na pohlednici nalezneme fotografii původní hasičské zbrojnice nesoucí název Hasičské
nářadí, národní školu (velkou) v místech dnešní
staré školy, národní školu (malou) v místech
dnešní pošty, kostel sv. Jana Křtitele a hostinec
a smíšený obchod Ludvíka Řehánka naproti
hasičárny v místech bývalé Paličkovy hospody.
A konečně uprostřed nad nápisem POZDRAV
ze STARÉ VSI můžeme vidět fotografii zámku
popsanou jako zámek hr. Lichtenstein-Podstatského. Nalevo od zámku je ještě viditelná
budova pivovaru, napravo kus panské stodoly.
Pod razítkem brušperské pošty se skrývá
známka o hodnotě 2 krejcarů s podobiznou
císaře Františka Josefa I.
Kontakt: Michal Janošek, tel.: 777 81 55 69,
email.: michal.janosek@gmail.com
RNDr. Michal Janošek, Ph.D.
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Přehled nákladů na systém likvidace
komunálního odpadu v obci za rok 2018
směsný odpad (popelnice) - 590,6 tun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 421 910 Kč
tříděný odpad (plasty, sklo, papír, kov) – 247,5 tun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 224 Kč
objemný odpad (dřevo, koberce, nábytek, pneumatiky apod.) – 127,2 tun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 987 Kč
BRKO (tráva, ořez větví) – 58,5 tun.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 740 Kč
Celkové náklady za komunální a ostatní odpad – 1 023,8 tun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 469 861 Kč
Celkem vybráno od trvale žijících obyvatel, chatařů a pohledávky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 775 956 Kč
Příjem za tříděný odpad (plasty, sklo, papír) od společnosti EKOKOM.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 786 Kč
Příjem za tříděný odpad (drobné elektrospotřebiče, televize, monitory) od spol. ASEKOL.. 3 940 Kč
Příjem za tříděný odpad (chladničky, pračky, sporáky) od společnosti ELEKTROWIN.. 22 284 Kč
Příjem za uložení stavební suti ve sběrném dvoru – 96,6 tun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 800 Kč
Celkové příjmy od občanů a vytříděný odpad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 078 766 Kč
Ztráta (celkové náklady – celkové příjmy). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -391 095 Kč
Doplatek obce na jednoho občana za rok 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139,03 Kč
Uložení odpadů ve sběrném dvoru využilo za rok 2018 celkem 3 500 občanů.
Upozorňujeme na změnu provozní doby sběrného dvora
v období od 1. dubna 2019 do 31. října 2019:
Středa od 12.00 do 18.00 hod.
Sobota od 08.00 do 18.00 hod.
Slavoj Palička, člen komise životního prostředí

Jak se cestuje občanům 65+ po zavedení slevy
Přiznám se, že jsem přivítala - a nebyla
jsem sama - že této skupině občanů bude na
základě Výměru MF ČR č. 02/2018 od 1. 9. 2018
umožněno cestovat se slevou 75 % z plného
obyčejného jízdného. Protože spadám do této
věkové skupiny, cestuji často a vlastním pro
cesty v rámci Ostravy zdarma (zóna 77) čipovou
kartu ODISka, uplatnění slevy pro úsek Stará

Ves – Ostrava Nová Bělá (tarifní zóna 19) a zpět
jsem řešila zakoupením dlouhodobé zlevněné
jízdenky pro občany starší 65 let. Tak jsem ani
nepostřehla, jaké problémy měli a v některých
případech ještě mají cestující se zakoupením
jízdenky pro jednotlivé jízdné. Když jsem se
podrobněji seznámila s tarifem ODIS (Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského
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kraje) a přiznám se, trvalo mi to hodně dlouho,
nestačila jsem se divit. Nejdříve rozluštit tarifní
oblasti: tarifní oblast Město Ostrava tvoří zóna
77, tarifní oblast XXL (okolí Ostravy tvoří
zóny 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 a 25),
tarifní oblast Ostrava XXL tvoří zóna 78 (tj.
okolí Ostravy + 77). Dále rozlišit cestování
v rámci tarifních oblastí, odkud a kam jedu.
Následovalo prokázání nároků na slevu. Dle
uvedeného výměru k prokázání nároku na slevu
stačí platný občanský průkaz nebo pas. Ne vždy
však tyto doklady v rámci cestování ze Staré
Vsi do Ostravy a zpět stačí. Důchodci ve věku
od 65 let do dovršení 70 let věku a důchodci po
dovršení 70 let věku, jsou-li narozeni po 1. 1.
1946 (včetně), musí mít vždy pro bezplatné
cestování v tarifní oblasti Město Ostrava (77)
čipovou kartu ODISka s nahranou 365 denní
dlouhodobou jízdenkou s nulovou cenou.
Jízdním dokladem pro cestující narozené před
1. 1. 1946 je platný osobní doklad nebo ODISka.

zastávky (Nová Bělá, Plzeňská rozcestí). Při
nákupu takové jízdenky je vždy nárok na
slevu z jízdného ve výši 75 %,
d) mám čipovou kartu ODISka, mám na ní
tarifní zónu 77 (Město Ostrava), zbytek
platím z tzv. elektronické peněženky. Při
nástupu nahlásím výstupní zastávku, přiložím ODISku k odbavovacímu zařízení.
Zařízení uzná platné zóny a vydá jízdenku
včetně 75 % slevy,
e) mám čipovou kartu ODISka a platím celou
cestu z elektronické peněženky. Při nástupu
nahlásím svou výstupní zastávku, přiložím
kartu k odbavovacímu zařízení. Při nákupu
takové jízdenky ve směru do a z Ostravy není
nárok na slevu z jízdného ve výši 75 %. V případě, kdy cestuji po dobu kratší než 10 minut
a nebudu přestupovat na další spoj, požádám
řidiče o vydání nepřestupní jízdenky, která
je levnější. Nepřestupní jízdenka je na vyžádání. Pokud si o ni cestující nepožádá, bude
odbaven jízdenkou přestupní.

Dalším krokem bylo zahloubání se do tarifu
ODIS a s úžasem zjistit, že nárok na uplatnění
slevy vždy není. A nakonec dojít k závěru:
jedu-li ze Staré Vsi do Ostravy a zpět, je několik
možností, jak získat platnou jízdenku:

Cestující z Košatky a do Košatky linkou 379
nebo 628 cestují dle stejných zásad.
A jak je to s cestováním ze Staré Vsi ve
směru do Krmelína nebo Brušperka?

a) nemám čipovou kartu ODISka a platím
cestu v hotovosti. Kupuji si tzv. papírovou
jízdenku, přejíždím z oblasti XXL do oblasti
Město Ostrava (77) Při nákupu takové
jízdenky není dle tarifu ODIS nárok na
slevu 75 %,

a) nemám čipovou kartu ODISka a platím celou
cestu v hotovosti. Cestuji v oblasti XXL,
kupuji si papírovou jízdenku, mám nárok
na slevu 75 % z jízdného,
b) mám čipovou kartu ODISka, mám na ní
dlouhodobou zlevněnou jízdenku pro
zónu 19 (Stará Ves, Krmelín, Brušperk). Při
nástupu nahlásím pouze výstupní zastávku
a přiložím kartu k odbavovacímu zařízení.
V rámci zóny 19 mohu cestovat neomezeně po celou dobu platnosti dlouhodobé
jízdenky,

b) mám čipovou kartu ODISka, mám na ní
nahranou zónu 77 (Město Ostrava) a dlouhodobou zlevněnou jízdenku 30 nebo 90denní
pro danou oblast (v našem případě zóna 19
– ze zastávek ve Staré Vsi – po zastávku Nová
Bělá, Plzeňská rozcestí), mohu neomezeně
cestovat v rámci zakoupené zóny po celou
dobu platnosti jízdenky,

c) mám čipovou kartu ODISka a platím celou
cestu z tzv. elektronické peněženky. Kupuji
si tzv. jednotlivou elektronickou jízdenku.
Cestuji v oblasti XXL. Při nástupu nahlásím
výstupní zastávku a po vyzvání přiložím

c) mám čipovou kartu ODISka, mám na ní
nahranou zónu 77 (Město Ostrava), zbytek
platím v hotovosti. Kupuji si tzv. papírovou jízdenku po hraniční nebo z hraniční
10
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kartu k odbavovacímu zařízení. Při nákupu
takové jízdenky je nárok na slevu z jízdného
ve výši 75 %.

ODISka je čipová karta, která je vzájemně uznávána mezi všemi dopravci
v ODIS. Vydává se na dobu 6 let a její
cena je 130 Kč. ODISku získáte po vyplnění Žádosti o vydání ODISky. Žádost
o vydání ODISky můžete podat v prodejnách jízdních dokladů DPO (Dopravní
podnik Ostrava) nebo v zákaznickém
centru Arriva v Ostravě, Vítkovické
ul. (naproti Kauflandu, ÚANu, tam
jsou velmi vstřícní, poradí). K vyřízení
žádosti budete potřebovat fotografii 3,5 ×
4,5 cm, která není poškozena a odpovídá
vaší současné podobě, platný občanský
průkaz a finanční hotovost 130 Kč.
V Žádosti o vydání ODISky zvolte
profil občané nad 65 let (občané od
65 do dovršení 70 let věku) nebo profil
občané nad 70 let (jste-li narozeni po
1. 1. 1946 včetně). Po podání Žádosti
o vydání ODISky a uhrazení částky
130 Kč Vám bude (v obvyklé lhůtě do 21
dní) vydána nová ODISka. Na ODISku
vám pak nahrají 365denní dlouhodobou
jízdenku s nulovou cenou, která vás
opravňuje jezdit v tarifní oblasti Město
Ostrava zdarma. Důležité je, nechat si
tuto 365denní dlouhodobou jízdenku
s nulovou cenou vždy před nebo po
uplynutí její platnosti znovu nahrát.
V případě, že je Vám 70 a více, nechejte
si nahrát i další bezplatné zóny. Žádost
o vydání ODISky lze podat i prostřednictvím e-shop ODISky.
Další funkce ODISky je elektronická
peněženka. Elektronická peněženka je
stav peněz zaznamenaných v paměti
ODISky. Slouží nejenom k platbě jízdného. Minimální vklad na EP je 100 Kč.
Peníze je možno vložit ve všech prodejnách jízdních dokladů nebo přímo
u řidiče.

V případě, že cestuji po dobu kratší než
10 minut a nebudu přestupovat, požádám řidiče
o vydání nepřestupní jízdenky, která je levnější.
Podle stejných zásad se cestuje i v rámci
Staré Vsi, např. ze zastávky Stará Ves Na hůře
na zastávku Stará Ves pošta.
Tak a teď se v tom, chudáku cestující, vyznej,
co mám nahlásit řidiči, aby mi vydal správnou
jízdenku? Navíc když je mojí povinností při
převzetí jakékoliv jízdenky přesvědčit se a zkontrolovat, zda mi byla vydána jízdenka dle mých
požadavků. Pokud převezmu špatnou jízdenku,
přebírám plnou zodpovědnost. A co teprve řidič,
když má sledovat provoz na silnici, bezpečně
řídit autobus, nikoho nepřivřít do dveří, odbavovat cestující, když každý chce něco jiného:
papírovou jízdenku přestupní, nepřestupní,
žákovskou, důchodcovskou, nahrání dlouhodobé časové jízdenky obyčejné nezlevněné,
zlevněné pro děti, dále pro žáky a studenty, pro
důchodce nebo občany starší 65 let, dobití elektronické peněženky a já nevím co ještě. Někdy je
to tvrdý oříšek pro samotného řidiče, obzvlášť
když danou trasu nejezdí běžně. To občas ani
neví, kde jsou zastávky.
Takže sečteno a podtrženo, milí Starovjáci
65+. Berte na vědomí, že toto jsou jen velmi
stručné informace pro nejčastější způsob cestování. Spoustu dalších užitečných informací
k cestování v rámci ODIS, k samotné ODISce,
elektronické peněžence, jízdnému a tarifu ODIS,
zkrátka vše, co Vás k cestování zajímá, najdete
na www.kodis.cz. Pokud chcete jezdit jednoduše,
vyřiďte si ODISku, nechejte si tam nahrát pro
bezplatné cestování po Ostravě zónu 77 (Město
Ostrava), naučte se vyžadovat správnou jízdenku
(v případě cestování po dobu kratší 10 minut jízdenku desetiminutovou nepřestupní), využívejte
ODISku jako elektronickou peněženku a budete
jezdit bez problémů a se slevou. Funguje to.
Marcela Tylečková
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ZŠ a MŠ
Vážení rodiče a přátelé
staroveské školy a školky,
máme před sebou už jen
tři měsíce školního roku, tak
rychle ten čas letí. Nám starším určitě, ti mladší, myslím
tím naše žáky, to tak jistě
nevnímají.

20. březen, památný to byl den,
i my ze školy jsme vyšli ven.
Cestou k zámku jsme vyrazili,
abychom u zvednutí báně byli.
Povedlo se to - „Ólala“,
všem patří naše pochvala,
pochvalu ředitelky však uděluji:
mistrovi - Mirku Pavlaskovi.

Se Slezskou univerzitou
v Opavě probíhá spolupráce
v rámci projektu Přímá
a jasná podpora školské
inkluze v oblastech odborného školení pedagogických
pracovníků a doučování
žáků 1. a 9. ročníku.

Spolupracujeme jako
p ar t ne r s Vít kov i ckou
střední průmyslovou školou v Ostravě v rámci
projektu Odborné, kariérové a polytechnické
vzdělávání ve dvou aktivitách:

V minulém čísle zpravodaje jsem vás informovala
o tom, jak máme šikovné žáky, kteří se účastní
různých soutěží. Nyní se vrátím do ledna, kdy
jsme společně slavnostně zakončili I. pololetí
školního roku. Zhodnotili jsme naši práci, ať už
po stránce prospěchové, výchovné, či vzpomínali
na aktivity nad rámec výuky. Celkový prospěch
školy byl 1,39, s vyznamenáním prospělo 167
žáků, 65 žáků prospělo a 1 žák byl nehodnocen.
Byly uděleny 4 pochvaly třídního učitele, ale
také 38 napomenutí třídního učitele a 5 důtek
třídního učitele. Jsem velice ráda, že mohu žáky
chválit, ale pokárání je někdy nevyhnutelné.

1. sdílení učeben, dílen, laboratoří v rámci
povinné i nepovinné výuky (určeno pro
8. a 9. ročník)
2. spolupráce na realizaci dovednostních
workshopů s cílem podpořit polytechnické
vzdělávání, ve spolupráci se zaměstnavateli
(určeno pro 6. a 7. ročník). Tato spolupráce
potrvá až do roku 2021.

Naše škola je v tomto školním roce zapojena
do několika aktivit a projektů. V prosinci jsme
zakončili projekt MŠMT Šablony I a hned od
ledna navázali na jeho druhou etapu. Využíváme jednak personálního zajištění - speciální
pedagog v ZŠ a školní asistent v MŠ a ŠD, ale
také mnoho aktivit pro žáky – doučování, klub
logických her, badatelský klub, projektovou
výuku s odborníky atd.

Nezapomínáme ani na mezinárodní spolupráci. Ve dnech 13. a 14. února naši pedagogové
společně s dvaceti žáky 8. ročníku navštívili
partnerskou školu ve slovenské Rakové u příležitosti společného projektu – Společné propojení zkušeností. 1. setkání bylo zaměřeno
na extrémismus, šikanu, projevy šikany, oběti
šikany, metody a způsoby řešení formou přednášky, besedy a skupinové práce. Pro žáky byl
připraven i doprovodný program – soutěž – jak

Agentura Pernštejni - staří Římané

Redaktorky Dušanových zápisků na africkém dni
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Projektový den na 2. stupni

rozumíme slovensky a bowling. Navštívili jsme
také slovenskou Základní školu Milana Mravca,
kterou nás provedli žáci 9. třídy a na obecním
úřadě nás přivítal starosta obce. Poděkování patří
panu řediteli Jozefu Haviarovi za perfektní přípravu a krásný pobyt. My připravujeme setkání
na květen s tématem ekologie a třídění odpadů.

dětem do Afriky“. Účelem projektu je posiloval
empatii a prosociální cítění dětí a rozšiřovat
jejich poznatky o jiných kulturách.
Během provozu se snažíme také zvelebovat
naši školu – máme novou učebnu hudební
výchovy s moderní technikou, pódiem pro
vystoupení a hudebními nástroji. Zakoupili jsme
nové sedačky do vestibulu naší školy. Velkou
radost mají děvčata ze školní kuchyně, vzhledem
k již zastaralým a hlavně kapacitně nedostačujícím přístrojům bylo zmodernizováno varné centrum, pořízen nový konvektomat, pečicí pánev,
zavážecí vozík, pracovní stoly. Zmodernizovali
jsme telefonní ústřednu a telefony, což vedlo
k odstranění problémů s vrátníky u vstupu do
MŠ a ŠD. Připravujeme také novou učebnu přírodopisu, která bude dokončena o prázdninách.

Máme za sebou také velmi úspěšný I. ročník školního projektu Letem světem aneb cesta
kolem světa. Tentokrát jsme v jednom dnu
navštívili první z 5 kontinentů – Afriku za účasti
rodilých Afričanů. Každá třída se prezentovala
nějakou částí africké kultury a života.
Mateřská škola letos chystá v rámci povinné
multikulturní výchovy projekt s pracovním
názvem „Koza do Malawi“. Jedná se o dobročinnou akci na podporu boje proti hladomoru
v africkém státě Malawi. Školka ve spolupráci
s organizací International Humanity připravuje
pro děti vzdělávací program o této zemi, o problémech s nedostatkem potravin, o odlišnostech mezi kulturami i životními podmínkami,
o zajímavostech afrického kontinentu. Pro jednu
rodinu v malawské vesnici bude zakoupena
koza, které naše děti vymyslí jméno a „pošlou ji

Máme před sebou poslední čtvrtletí. Čeká
nás zápis do 1. třídy a mateřské školy. Pokud
bude počet prvňáčků vyšší než 30, otevřeme
2 první třídy. V MŠ můžeme přijmout děti do
naplnění kapacity, což je 93. Deváťákům budeme
držet pěsti při přijímacích zkouškách na zvolené
střední školy, organizujeme další ročník mezinárodní soutěže XIXA Star (Slovensko, Polsko,
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Česká republika). Náš školní časopis Dušanovy
zápisky oslaví letos 20. narozeniny.

že společně zavzpomínáme na páteční schůzky
redakční rady. Slavnostní gratulace k Dušanovým
dvacátým narozeninám proběhne v 16:30 hodin.

O všech aktivitách vás po celý rok informujeme na našich webových stránkách, kde jsou
zveřejněny i fotografie z různých akcí.

Druhou akcí je společná akce s rodiči – Odpoledne s Hopsalínem, která proběhne v druhé
polovině června v odpoledních hodinách.

Dovolte, abych vás závěrem pozvala na dvě
akce v závěru školního roku.

20. březen 2019 se zapíše do paměti většině
místních občanů. I my ve škole jsme byli zvědaví,
jak báň ozdobí staroveský zámek. Pochvala patří
všem a ta největší Mirku Pavlaskovi. Zámek je
opravdu nádherný.

Den otevřených dveří, který se uskuteční 31.
5. 2019 od 15 hodin do 17:30 hodin v budově
základní školy. Přijďte si prohlédnout prostory
školy, ukážeme vám, co se žáci učí, můžete
si ledacos vyzkoušet sami. Zvu také všechny
bývalé redaktory školního časopisu a doufám,

Mgr. Yvetta Kunzová,
ředitelka školy

Drazí přátelé z naší obce
Stále stejné pokušení! Je
snazší a výhodnější být přáteli
v okamžiku vítězství a slávy,
úspěchu a potlesku. Je snazší být
nablízku tomu, kdo je považován
za populárního a vítězícího.

Drazí přátelé z naší obce,
v našem staroveském kostele se po nějaké době znovu
objevila křížová cesta, která
prošla restaurátorskými pracemi společnosti Bittner ve
Staříči a opět září novotou.
V postní době, na jejímž konci
se nacházíme, se nad těmi obrazy věřící lidé více zastavují
a snaží se přemýšlet nad tím,
jak jsou jednotlivé scény na
obrazu, postavy, situace, atd.
spojeny s jejich konkrétním
životem.

Ty jsi však jiný, Pane; na
kříži ses ztotožnil s každým utrpením, se všemi, kdo se cítí být
zapomenutí.
Ty jsi však jiný, Pane, protože
jsi chtěl obejmout všechny ty, které
často považujeme za nehodné
objetí, pohlazení, požehnání –
anebo ještě hůře, ani si nepovšimneme, že ho mají
zapotřebí.

Je mnoho inspirativních textů k těmto zamyšlením. V poslední době mě zaujal ten, jehož
autorem je papež František, na kterém je vidět,
že mu konkrétní životní situace člověka není
lhostejná a burcuje lidi k jednání. A tak mě napadlo část toho textu dát i do tohoto zpravodaje,
protože se mohou každého z nás nějak dotknout.

Ty jsi však jiný, Pane, ve svém kříži se připojuješ ke Křížové cestě každého člověka, v každé jeho
situaci, abys ji proměnil v CESTU VZKŘÍŠENÍ.
Otče, křížová cesta tvého Syna pokračuje i dnes:
v utlumeném pláči dětí, jejichž narození bylo
zabráněno, a mnoha dalších, kterým se upírá
právo na dětství, na rodinu a vzdělání, dětí, které
si nemohou hrát, zpívat a snít;

„Ježíšova cesta na Kalvárii je cestou utrpení
a samoty, která pokračuje i v našich dnech. On kráčí
a trpí v mnoha tvářích trpících uprostřed mnohdy
samolibé a netečné lhostejnosti naší společnosti,
která hledí jen na sebe sama a opomíjí bolesti
svých bratří.

v týraných, zneužívaných a opuštěných ženách,
které byly zbaveny své důstojnosti a přehlíženy;
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ve smutných očích mladých lidí, kterým byla
vyrvána naděje na budoucnost pro nedostatek
vzdělání a důstojné práce;

Ano, Otče, Ježíš nadále přichází, aby na sebe
vzal utrpení vepsané ve všech těchto tvářích, zatímco netečný svět je stravován dramatem své vlastní
lehkovážnosti.

v mnoha mladých a v rodinách, které pohltily
spirály smrti roztáčené drogami, alkoholem, prostitucí a obchodem s lidmi a kteří se tak ocitli nejen
bez budoucnosti, ale i přítomnosti.

A my, Pane, co činíme my…?
Celý text najdete na stránkách farnosti:
http://www.farnoststaraves.cz/files/clanky/32.pdf

Křížová cesta pokračuje v mladých se zachmuřenou tváří, kteří se již neumějí usmát, tvořit
a představovat si zítřek a „odcházejí do penze“ odsouzeni k rezignaci a konformismu, jenž je jednou
z nejběžnějších drog naší doby.

Jsou to tvrdá slova, která mají člověka
vyburcovat k tomu, aby otevřel oči i srdce pro
druhého. Díky Bohu, v textech křížové cesty
mnohdy zaznívají také slova o SÍLE, kterou člověk může pro nesení křížů mít, o LIDECH, kteří
na těch cestách jsou ochotni pomoci, a na závěr
o VZKŘÍŠENÍ, které je na konci křížové cesty.

Pokračuje ve skryté a rozhořčené bolesti těch,
jimž se od společnosti plné blahobytu dostává namísto solidarity odmítnutí, bolest a bída - a navíc
se na ně ukazuje jako na ty, kdo přinášejí a mají
na svědomí veškeré sociální zlo.

Všem nám přeji, abychom i přes nejrůznější
kříže neztratili ze svého života SÍLU, dobré LIDI
i NADĚJI, která je velmi spojena s radostí velikonočního VZKŘÍŠENÍ.

Pokračuje v odevzdané samotě opuštěných
a odepsaných starých lidí.

Pěkné Velikonoce a čas jara
přeje o. Jan

Pokračuje ve společnosti, která ztratila schopnost plakat a dojmout se při pohledu na bolest.

Pozvánka na prožívání velikonočních svátků i dalších událostí:
● Květná neděle - mše sv. v 10:30 hod.
● Zelený čtvrtek (připomínka poslední
večeře Ježíše)		
● Mše sv. v 18:00 v kostele
● V 19:30 Pesachová večeře (tradiční
večeře v době Ježíše) na faře
● Velký pátek (připomínka smrti Ježíše na
kříži a jeho pohřbení)
● 17:30 Pobožnost křížové cesty
v kostele
● 18:00 Velkopáteční obřady se
zpívanými pašijemi
● 19:00 – 22:00 možnost tiché adorace
u Božího hrobu
● Bílá sobota
● 8:30–16:00 možnost k tiché adoraci
v kostele u Božího hrobu
● 20:30 Slavnost vzkříšení Páně
spojená se křty katechumenů
● Po mši sv. hostina na faře
● Neděle Zmrtvýchvstání Páně
● Mše sv. v 10:30

● Velikonoční pondělí
● Mše sv. v 8:00
Předběžně také zveme:
● 28. 4. – výročí posvěcení kostela, mše sv.
v 10:30
● 3.–5. 5. – rodiny s dětmi na Orlím hnízdě
v Beskydech
● 11. 5. – poutní mše sv. u kapličky
v Košatce (v 17:00)
● 2. 5. – první svaté přijímání
● 24. 5. – NOC KOSTELŮ spolu
s prohlídkou kostela, koncertem a jinými
aktivitami pro všechny
● 8. 6. – v 8:00 mše sv. v rámci Obecních
slavností obětovaná za naši obec
● 9. 6. – tradiční svatodušní škvaření
vaječiny na faře (odpoledne)
● 23. 6. – pouť sv. Jana Křtitele (mše sv.
v 8 hod. + v 10:30 hod.), druhou mši sv.
doprovodí chrámový sbor z RAKOVÉ
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Charita Studénka - výsledky Tříkrálové sbírky
15. ledna skončil další ročník Tříkrálové
sbírky. Pro Charitu Studénka se koledovalo
v 15 obcích a i přes letošní nepřízeň počasí
vyšlo do ulic celkem 126 nadšených „královských“ skupinek s doprovodem.

• stavby skladu pomůcek,
• zakoupení a opravu zdravotnických
a kompenzačních pomůcek,
• volnočasových aktivit dětí ze sociálně
slabých rodin v obcích, kde se sbírka
konala, (lyžařský kurz, školní výlet,
tábor, plavecký výcvik apod). Finanční
příspěvek ve výši max. 500,-Kč na dítě
bude vyplacen přímo subjektu, který
aktivitu organizuje. Žádost si můžete
vyzvednout přímo v Charitě ve Studénce
nebo na webových stránkách www.studenka.charita.cz,
• 35 % vybraných peněz bude použito na
celostátní projekty a zahraniční pomoc.

Děkuji Vám všem, kteří jste do sbírky přispěli. Zvlášť bych chtěla poděkovat všem koledníkům a koordinátorům sbírky. Velice si vážím
Vaší pomoci, která je odrazem Vaší solidarity
s potřebnými. Poděkování patří také rodičům,
jejichž děti se sbírky účastnily, za výchovu dětí
k zodpovědnosti a lásce k bližním.
Peníze vybrané v roce 2019
použijeme na financování:
• studie na rozšíření Domova sv. Anny,
zřízení denního stacionáře a odlehčovací
služby,

Bc. Jarmila Pomikálková, DiS.
ředitelka Charity Studénka

Výsledky Tříkrálové sbírky 2019 v naší obci
V sobotu 12. ledna se do ulic
naší obce vydalo 13 skupinek dětí
v doprovodu dospělých. Jako každoročně se v jejich pokladničce sešlo
opět více korunek, kterými naši
občané přispěli na pomoc potřebným. Celkově bylo vybráno krásných
115 023 Kč. Pro srovnání – v loňském roce částka poprvé překročila
sto tisíc (103 152 Kč) a celkově od
prvního roku sbírky v roce 2002 už
staroveští občané přispěli na dobrou
věc částkou 1 315 994,90 Kč.
Děkujeme!

Koledníci Tříkrálové sbírky
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Tříkrálová sbírka 2019 v naší obci
celkový součet

Celkový přehled

Pokladnička č. 1

8 - 015 / 79

8 583,00 Kč

Pokladnička č. 2

8 - 015 / 80

10 296,00 Kč

Pokladnička č. 3

8 - 015 / 81

19 184,00 Kč

Pokladnička č. 4

8 - 015 / 82

6 972,00 Kč

Pokladnička č. 5

8 - 015 / 83

11 990,00 Kč

Pokladnička č. 6

8 - 015 / 84

3 498,00 Kč

Pokladnička č. 7

8 - 015 / 85

2 254,00 Kč

Pokladnička č. 8

8 - 015 / 86

6 480,00 Kč

Pokladnička č. 9

8 - 015 / 87

4 226,00 Kč

Pokladnička č. 10

8 - 015 / 88

7 458,00 Kč

Pokladnička č. 11

8 - 015 / 89

13 131,00 Kč

Pokladnička č. 12

8 - 015 / 90

8 370,00 Kč

Pokladnička č. 13

8 - 015 / 91

11 081,00 Kč

Pokladnička č. 14

8 - 015 / 066

Pokladnička č. 15

8 - 015 / 080

Vybráno celkem

0,00 Kč
0,00 Kč
113 523,00 Kč

Zkontrolováno na OÚ ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
dne 14. 1. 2019

1.
2002
2.
2003
3.
2004
4.
2005
5.
2006
6.
2007
7.
2008
8.
2009
9.
2010
10.
2011
11.
2012
12.
2013
13.
2014
14.
2015
15.
2016
16.
2017
17.
2018
18.
2019
Vybráno celkem

50 461,00 Kč
51 936,90 Kč
48 960,00 Kč
66 137,50 Kč
54 402,50 Kč
63 204,50 Kč
62 856,50 Kč
63 497,00 Kč
69 409,00 Kč
67 908,00 Kč
73 822,00 Kč
78 165,00 Kč
80 884,00 Kč
86 596,00 Kč
86 604,00 Kč
94 476,00 Kč
103 152,00 Kč
113 523,00 Kč
1 315 994,90 Kč

Neodešli - jen nás předešli - Ladislav Smoljak
Hlavní roli při mém seznámení se s Ladislavem Smoljakem sehrála náhoda. Při našem
prvním setkání byl ještě redaktorem týdeníku
Mladý svět. Pro zajímavost, byl jedním z těch,
kteří v tomto časopise byli u zrodu ankety
Zlatý slavík. Divadlo Járy Cimrmana mělo
teprve několik měsíců a jeho protagonisté asi
netušili, jaká sláva je v budoucnu čeká. Z toho
je patrno, že to bylo už hodně dávno. Přesněji řečeno, bylo to v březnu před 51 lety, tedy
v období tzv. Pražského jara. Poznali jsme se
v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, ve staroboleslavské části města. Tam jsem byl tehdy
na vojně. A coby vojín základní služby jsem
měl docela příznivé zařazení. Byl jsem skladníkem tělovýchovného materiálu a sklad byl
asi čtvrt hodiny od kasáren. Každé ráno jsem
po snídani do skladu vycházel a bylo tomu

tak i v onen březnový den. Bylo krásně, teplo,
sluníčko svítilo, inu jaro. Hned u kasáren mě
zastavil muž ještě menší postavy než je ta moje
a představil se mi jako redaktor týdeníku Mladý
svět Smoljak. Ptal se mě, zda nevím, kde je tu
někde ulice Máchova a v ní domek jistého pana
Moravce. Doufám, že se ve jméně nemýlím.
Onen zmíněný pán se proslavil tím, že za okna
svého obydlí vystavil kompromitující materiály na jednoho tehdejšího funkcionáře městského národního výboru. Šlo o jeho činnost za
2. světové války. No, a protože se ona událost
stala veřejně známou, zajímali se o ni i v Mladém světě, týdeníku tehdy velice populárním
a oblíbeném. Kolem domku pana Moravce jsem
chodil pravidelně, protože jsem ho míjel při
cestě do skladu, a tak jsem pana Smoljaka na
míněné místo dovedl. Tam jsme se rozloučili
17
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a ani jeden z nás asi netušil,
že se ještě někdy setkáme.
Stalo se, i když po dlouhých letech, v tehdy ještě Československém rozhlase. Bylo
to v první den svobodných
voleb do parlamentu, do
Federálního shromáždění,
což bylo na jaře roku 1990.
Smoljak byl tehdy jedním
z hostů volebního vysílání.
Po rozpadu Československa
a tím i Československého
rozhlasu jsme se scházeli
v rozhlase Českém. Byl několikrát hostem mého Dobrého
jitra, zejména tehdy, když
se vracel odněkud z ciziny.
U mikrofonu jsme se sešli i se
Zdeňkem Svěrákem - v přestávce vystoupení Cimrmanů
v pražském Národním divadle. Bylo to o Silvestru 1997, (zdroj: kultura.cz)
kdy herci předvedli dvě představení hry Záskok. Nejvíce jsme se potkávali
samozřejmě na pražském Žižkově, v domovském sídle Divadla Járy Cimrmana. Setkání
to byla vždy příjemná, ač byl velice populární,
nikdy se nechoval povýšeně, byl pracovitý, při
své práci ale požadoval kázeň a vstřícnost.

Cimrmana vymyslel, jak známo, Jiří Šebánek
a poprvé se tato fiktivní postava českého génia
objevila v rozhlasové nealkoholické Vinárně
u pavouka, a to ve druhé polovině šedesátých
let minulého století. Byl to velice oblíbený
pořad a jeho tvůrci tam přišli s myšlenkou
založit divadla. Tomu, kromě pánů Šebánka,
Svěráka, Čepelky a Smoljaka, pomáhala na svět
i režisérka Helena Philippová. A právě mezi ní,
Jiřím Šebánkem na jedné straně a Ladislavem
Smoljakem vznikl spor, který vyvrcholil odchodem prvních dvou jmenovaných z divadla.
Jiří Šebánek poté vystupoval s pořadem Salon
Cimrman, v něm se občas představil i Miloň
Čepelka. Jako jediný hrál v obou souborech. Se
Šebánkem napsal i několik scénářů, například
k filmu Stůj, nebo se netrefím.

Možná víte, možná ne, že Ladislav Smoljak
byl původní profesí učitel matematiky a fyziky
a učil také na jedenáctiletce v už zmíněném
dvojměstí Brandýse n. L.-Staré Boleslavi, a to
v brandýské části. Tam učil také budoucí manželku Petra Bruknera, a jak mi Petr vyprávěl,
nabídku do divadla dostal v autobuse při jedné
z jízd z Brandýsa do Prahy právě od Smoljaka.
Vyjmenovávat všechny role, režie, scénáře zmiňovaného cimrmanologa by bylo asi nošením
dříví do lesa. Zejména scénáře, které psal se
Zdeňkem Svěrákem jak pro divadlo nebo film,
zůstanou navždy zapsány do historie naší kultury. A přitom stačilo málo a Ladislav Smoljak vůbec v divadle Járy Cimrmana nemusel
být. A možná, že by ani divadlo v podobě,
v jaké jej známe dnes, ani nebylo. Postavu Járy

Na jevišti stál Ladislav Smoljak naposledy
coby Jan Ámos Komenský v Českém nebi
27. května 2010 a jak řekl Zdeněk Svěrák, pak se
tam sám odebral. Předešel nás 6. června téhož
roku ve věku 78 let.
Radoslav Mácha
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Starovjáček opět v provozu!
Milí rodiče našich nejmenších občánků,
rádi bychom vám nabídli možnost aktivit
pro nejmenší děti ve sdružení Starovjáček, které
funguje již od roku 2011. V posledních měsících
roku 2018 byla naše činnost pozastavena, protože
loni na konci léta došlo ve Starovjáčku k havárii – pozlobil nás záchod a zatopil nám celou
hernu. Likvidace následků havárie se protáhla
na několik měsíců, hlavně proto, že výkonný
vysoušeč, který jsme k tomu potřebovali, byl v té
době zrovna potřeba i v hasičské zbrojnici, ale
společnými silami jsme nakonec všechno zvládli.
Navíc - jak se říká – všechno zlé je k něčemu
dobré, a to platí i v tomto případě. Havárie se pro
nás stala impulzem k obnově vybavení a zařízení.
Za všechno je třeba vyzdvihnout nový koberec
zakoupený z obecních prostředků a nově vymalované zdi i se zbrusu novou ručně malovanou
výzdobou.
V důsledku havárie jsme na podzim a v zimě
nepořádali naše tradiční akce, jako je drakiáda
a mikulášská, ale s příchodem jara nabírá i Starovjáček nový dech a s radostí vám oznamujeme,
že obnovujeme naši činnost.
Fungujeme v běžném provozu zejména
každé pondělí dopoledne od 8:30 do 10:30 hod.

(s možností využívat tělocvičnu MŠ) a dále
čtvrtek dopoledne od 8:30 do 10:30 hod.
a odpoledne od 16:00 do 18:00 hod., jiné dny
po domluvě. Pokud se k nám chcete připojit,
doporučujeme napsat nám nejdřív zprávu na
našem Facebooku anebo na č. 605844397 (Lenka
Janešíková), děti bývají nemocné a může se stát,
že se zrovna nesejdeme.
V neděli 14. dubna od 16 hodin jsme pořádali Velikonoční tvoření pro malé i velké, které
se uskutečnilo v prostorách tělocvičny MŠ (nad
zámkem). Děti i dospělí si užili tradiční zdobení vajíček, pletení pomlázek, výrobu zajíčků
z ponožek a další tvořivé aktivity.
Druhou plánovanou akcí je v sobotu
1. června tradiční DĚTSKÝ DEN se zábavnými
aktivitami pro nejmenší, který proběhne ve
spolupráci s obcí a dalšími spolky.
Bližší informace o Starovjáčku a jeho akcích
najdete na našem webu starovjacek.webnode.
cz, který nově obsahuje i kalendář akcí, kde si
členové mohou zamluvit hernu např. pro pořádání oslav narozenin dětí.
Na společné setkávání se za Starovjáček těší
Veronika Abbasová

Velikonoční tvoření pro malé i velké
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Kondor Stará Ves
během roku těšit
na spoustu akcí.
Každý rok pořádáme letní dětské
tábory v údolí řeky
Morav ice. Jsem
hrdý na to - a tímto bych chtěl moc poděkovat všem, kteří se o to zasloužili - že tuto tradici udržujeme již od roku 1967. Moc rád bych
vám nabídl přihlášku pro vaše děti, ale bohužel
je již v letošním roce kapacita táborů naplněna.
Za váš zájem jsme velice vděční.

Hezký den všem,
nejprve mi dovolte poděkovat našemu,
bohužel již bývalému, vedoucímu skupiny
Kondor Stará Ves n. O., Petru Máchovi, který
se vzhledem k osobním povinnostem rozhodl
rezignovat na funkci. Jako vedoucí skupiny
Kondor působil několik let. Jeho zásluhy, činy
a odvedená práce je vidět na každém kroku
a především díky jeho obětavosti je Kondor
tam, kde je. Ještě jednou obrovské díky, Petře,
za to, co jsi pro nás udělal.
Naši organizaci Kondor vám není nutné
blíže představovat. Naše činnost je především
věnována dětem, ale také dospělí se můžou

Mimo letní tábory se věnujeme řadě dalších
aktivit. Hned na prvním místě bych rád zmínil oddíl Svišťata. Jedná se o celoroční činnost,
kdy se děti každý týden (v letošním školním roce je to každá středa od 17 hod.)
scházejí v naší nové klubovně, situované
při bývalém vojenském areálu kasáren.
Srdečně jsou vítáni všichni noví Svišti
ve věku od 6 do 15 let. Děti se mohou do
oddílu připojit kdykoliv v průběhu roku.
Letní tábory, celoroční oddílová činnost
a další aktivity jsou primárně věnovány
dětem, nicméně během roku se mohou
na spoustu akcí těšit také dospělí. Každoročně pro širokou veřejnost pořádáme již
tradiční Toulání s Kondorem a v neposlední řadě si můžete vybrat z několika
zahraničních i tuzemských zájezdů.
Na závěr přijměte mou pozvánku na
následující akce spolupořádané Kondorem. V květnu proběhne tradiční akce
pro děti s názvem Škvaření vaječiny.
Druhou akcí je Den dětí, který proběhne 1. června 2019. Bližší informace
o všech pořádaných akcích sledujte na
našich internetových stránkách www.
kondorsv.com.
S přáním hezkého jara se s vámi loučím a brzy na viděnou.
David Ulrich,
vedoucí skupiny Kondor Stará Ves

Toulání s Kondorem 2019
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Myslivecké hodnocení roku 2018-2019
I letos se členové Mysliveckého spolku
ODRA se sídlem ve Staré Vsi n. O. sešli na své
hodnoticí schůzi. Mimo organizačních problémů se obšírně věnovali vyhodnocení mysliveckého roku 2018-2019, to je období od dubna
uplynulého roku po letošní březen. Na pořadu
byly otázky personální, informace z oblasti
ekonomické, ale zejména myslivecké činnosti
jako takové.

v komplexu lesa nebo zemědělské plodiny je
totiž téměř nemožné.
Abychom omezili ztráty na zvěři, uplatňujeme dlouhodobě celý komplex opatření směřovaných k její ochraně. U zvěře srnčí aplikujeme
pachové ohradníky podél nejrizikovějších úseků
pozemních komunikací, v průběhu senosečí
aplikujeme optické a pachové plašiče a zabezpečujeme vyhánění dospělého srnčího, ale i zajíců
a bažantů z travin před sklizní. V období nouze
– což s ohledem na současné agronomické
postupy je dnes místně doba od konce srpna do
dubna – veškerou zvěř přikrmujeme. A můžeme
konstatovat, že zajistit dostatečné množství
ovsa, pšenice, obilného pozadku, kukuřice
a cukrové řepy není ani snadné, ani levné. A zde
je nutno zmínit i významnou dotační pomoc
obce. Stejně pak není bez problémů toto krmivo
v období více než půl roku rozvážet do honitby.
Vždyť se jedná o tuny.

Protože dlouhodobě, a v současnosti
zejména, je myslivost nutno chápat jako
významnou činnost na úseku ochrany přírody a hospodaření se zvěří, dovolte, abychom
vás seznámili s některými základními informacemi o Honitbě Stará Ves n. O. (což je oficiální název dle Zákona o myslivosti). S tím, co
děláme, a zamysleli se nad tím, co se nám daří
a co nás trápí.
Na celkové výměře 1419 hektarů honební
plochy pronajaté od honebního společenstva
hospodaříme se 3 druhy zvěře, které jsou normovány. Jde o zvěř srnčí, která je dnes naší zvěří
nejpočetnější, a dále o zvěř bažantí a zaječí.
Dávno již jsou pryč doby, kdy Stará Ves byla
proslulá právě vysokými stavy bažantů a zajíců.
Nyní jsou jejich počty natolik nízké, že v roce
2018 jsme jejich lov (mimo 1 symbolického
zajíce do tomboly) nerealizovali. Snad i toto
přispělo ke skutečnosti, že letošním sčítáním
byly potvrzeny srovnatelné stavy zajíců (cca 110
kusů) a dosti vyšší stavy bažantů, kterých jsme
nasčítali 86 oproti 54 v roce 2018. Bažantům
zřejmě vyhovovalo počasí s menším počtem
srážek. U srnčího jsme, stejně jako ve zbytku
republiky, zaznamenali pokles stavů. I když
v roce 2018 byl u nás odstřel nižší o cca 50 %
než v letech předchozích, poklesl počet nasčítaného srnčího o 15 %. Je však nutno podotknout, že prokázaný úhyn je na úrovni 45 kusů.
Zde se hlavní měrou projevuje doprava, dále
zemědělství, nemoci a ostatní (nespecifikované) faktory. Přibližně obdobný je úhyn prokázaný u zaječí zvěře. U té je však reálný úbytek
určitě podstatně větší. Nalézt zajíce uhynulého

I přes veškerá opatření se nám však nedaří
zabránit ztrátám na zvěři. A co jsou hlavní
příčiny ztrát? U drobné zvěře jde především
o zemědělskou výrobu. Její charakter a struktura (zejména tam, kde jsou pozemky obhospodařovány na větších plochách) znemožňuje
značné části bažantů a zajíců se v dostatečném počtu rozmnožit. Predační tlak šelem,
černé zvěře a dravců pak zasahuje do zbytku
již značně oslabené populace. U zvěře srnčí jsou
největší ztráty způsobeny dopravou. I u této
zvěře je však vliv zemědělské činnosti patrný
(acidózy na velkých plochách řepky, vliv chemických látek na zvěř přímo i na skladbu její
potravy). A další pro zvěř (a nejen pro ni, ale
i pro ostatní volně žijící živočichy) negativně
působící vlivy, které jsou v rámci obce ovlivnitelné (ne ty globální)? Jednoznačně: Stres z permanentního rušení. A to již většinou celodenně,
to znamená i v nočních hodinách. Smutné je,
že ze značné části jde o aktivity, jejichž provozování platná legislativa v honitbě nepřipouští, respektive je zakazuje. Které to jsou, je snad
zbytečné zdůrazňovat.
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Myslivost je dnes jiná, než si představuje značná část lidí. A určitě to není činnost
jednoduchá.

pracoval celých 30 let. Za to jsme mu velmi
vděční a přejeme našemu již novému hospodáři
– Marku Harabišovi - aby tuto funkci vykonával neméně úspěšně.

Toto hodnocení zpracoval náš myslivecký
hospodář Ing. Milan Stoniš, který ve funkci
v našem spolku velmi významně a nezištně

Mgr. Libuše Trybulovská

Co nového u zahrádkářů?
V sobotu 16. 2. 2019 hostil Dům zahrádkářů tradiční, už čtvrtý ročník soutěže pálenek
Staroveský košt, jako obvykle s heslem „Není
důležité vyhrát, ale vypálit.“ Vedle hlavní soutěže proběhla i soutěž našich hospodyněk o nejlepší marmeládu, džem či povidla. V kategorii o
nejlepší slivovici vyhrál ČSZ Fryčovice, z ostatních pálenek pak kalvados (či přesněji jablkovice) Pavel Plečka. U našich hospodyněk zvítězila marmeláda paní Marty Poláškové. Při
této soutěži přichystaly paní Světluška Dostalíková a Růžena Holaňová skvělý domácí bufet.
Pro dobrou náladu nám vyhrával flašinetář

4. ročník Staroveského koštu
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je možno navštívit Biskupské vinné sklepy či
překrásné zahrady. Cena zájezdu je stanovena
na 200 Kč, přihlášky přijímá včetně zaplacení
paní Světluška Dostalíková.

pan Zdeněk Polášek, který ochotně zaučoval zájemce do tajů nástroje. Stručně řečeno:
u zahrádkářů strávili účastníci příjemný podvečer a večer. Všem účastníkům patří velikánské díky.

Dne 20. března jsme přivítali jaro, a to je
povel k plné pohotovosti všech zahrádkářů.
Do nového pěstitelského roku vám všem přejeme dobrý start v pěstování ovoce, zeleniny,
léčivek i květin.
Ing. Petr Pelíšek, předseda
ZO ČSZ Stará Ves n. O.

Co nás v brzké době čeká? Dne 4. května
2019 pořádá ČZS Stará Ves n. O. zájezd na každoroční oblíbenou zahrádkářskou výstavu ve
Věžkách, poté se přesuneme do starobylé biskupské Kroměříže. Tam je zajištěna prohlídka
Biskupského zámku. Pro individuální zájemce

Staroveští včelaři v r. 2018

jedno včelstvo, 171 kg vosku, a přisunuli 22 včelstev k zemědělským plodinám. K dosažení uvedených výsledků naši členové udržují včelstva
v dobré kondici. Za tím účelem se vzdělávali –
zúčastňovali se odborných včelařských přednášek, seminářů a kurzů. Se získanými poznatky
jak v oblasti chovatelství, tak zdravotního stavu
včelstev se pak na besedách a schůzích debatovalo o nových poznatcích v chovu včelstev. Vedle
časopisu Včelařství, který je základním informačním zdrojem členů svazu/spolku, jsme též

Základní organizace Českého svazu včelařů Stará Ves n. O., z. s., působí na území
Staré Vsi a Košatky a měla v roce 2018 celkem
28 členů. Přespolní jsou 4 členové. Chovali jsme
234 včelstev, z nichž bylo 210 na katastru Staré
Vsi a Košatky. Rozložení včelstev přiměřeně
pokrývá území našich obcí a dává tak předpoklad dobrého opylení hospodářských hmyzosnubných rostlin. Tři naši členové měli včelstva
na katastru jiných obcí. V roce 2018 naši včelaři
získali 4740 kg medu – s průměrem 20,25 kg na
23
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zakoupili odbornou včelařskou literaturu a další
včelařská periodika ke vzdělávání našich členů.
Na podnět kulturní komise jsme s ní na podzim
uspořádali pro veřejnost přednášku MUDr. Hajduškové o včelích produktech a apiterapii, která
měla pozitivní ohlas.

práci se včelami, ale i to, aby naše včely neznepříjemňovaly život našim spoluobčanům, když
je většina našich včelstev přímo v obci. Základem
každého včelstva je včelí matka, která je nositelem vlastností včelstva. K udržení pozitivních
vlastností našich včelstev jsme proto nakoupili
včelí matky z uznaných chovů.

Otázka zdravotního stavu včelstev je stále
v popředí zvýšené pozornosti. V naší organizaci
zatím řešíme jen parazitické onemocnění včelstev – varroázu a s jí vyvolávanými virovými
onemocněními včelstev. Parazit - roztoč Varroa
destruktor oslabuje včelstva a ta pak podléhají
virovým nákazám. Proto je zapotřebí co nejvíce omezit zmíněné parazitické onemocnění.
K tomu jsme prováděli jak monitoring míry
napadení včelstev roztoči, tak léčebné zásahy.
Léčení včelstev je nařizováno Státní veterinární
správou. Prováděli jsme organizaci výše uvedeného monitoringu, zajištění léčebných přípravků a jejich distribucí jednotlivým včelařům.

Včelařská činnost - tedy včelaření - je pro
velký hospodářský význam opylovací činnosti
včel podporována státem. Prostřednictvím SZIF
je proto poskytována dotace pod označením
1.D. Zajistili jsme její administraci a výplatu jednotlivým včelařům. I v roce 2018 využila část
našich členů dotaci Moravskoslezského kraje na
obměnu starých úlů za nové. Je to jedna z forem
preventivních ozdravných opatření v chovu
včelstev, především proti obávanému moru včelího plodu. I tuto dotaci jsme úspěšně administrovali. V neposlední řadě je to dotace našemu
spolku z rozpočtu staroveského obecního úřadu
především k podpoře zlepšení genofondu našich
včelstev, na vzdělávání a na osvětovou činnost,
za což obecnímu úřadu děkujeme.

Nemalou měrou jsme se též zabývali zmíněnou kondicí včelstev. Jde nám především o to,
mít při příznivém výnosu medu i včelstva mírná,
klidná. To znamená nejen dobrou pohodu při

Za výbor ZO předseda Ing. Karel Hýl

Vítězové koštu

24

www.staraves.cz

SPORT
HC OLD VILLAGE – ohlédnutí za sezónou
Na úvod trochu historie. Ve své první sezóně
2016/2017 staroveský tým obsadil celkové
5. místo. Toto umístění vylepšil svým prvním
medailovým úspěchem hned v následující sezóně 2017/2018, kdy si naši
borci odnesli bronzovou medaili za
celkové 3. místo.

části náš tým vybojoval pouze 2 body. Nicméně
i přes tento „kolaps“ jsme po odehrání základní
části obsadili 3. místo a netrpělivě jsme vyhlíželi
soupeře pro 1. kolo play off, kterým se
po rozhodujících bojích o umístění
stali hráči z HC Krmelín.
Play off, hrající se na dva vítězné
zápasy, tak poprvé ve své historii ligy
poznalo „derby“ sousedních obcí. A že
se jednalo o derby se vším všudy, šlo
vidět jak v hledišti, tak i na hřišti, když
vždy rozhodoval rozdíl jediné branky. V prvním
zápase staroveský tým vyhrál v infarktovém
závěru 5:4 na nájezdy. Druhý zápas vyhrál tým
Krmelína 3:2, srovnal sérii na 1:1 a o semifinalistovi musel rozhodnout až třetí zápas. Tento
rozhodující zápas, po mnoha šancích na obou
stranách, „urval“ HC Krmelín, když nás porazil
4:3. Pro staroveský tým HC Old Village to bylo
velkým zklamáním. V letošní sezóně 2018/2019
obsadí staroveský tým HC Old Village konečné
5. místo. (Pozn.: V době sepsání tohoto článku
vrcholí letošní sezóna. O zlaté medaile bojují HC
Ostrava Capitals a HC Krmelín.)

V nové sezóně ALOHA ligy
2018/2019 (www.alohaliga.cz) se prvními zářijovými dny rozběhl zápasový
kolotoč, ve kterém náš tým prověřil
své schopnosti během 18 zápasů v základní fázi
soutěže.
Období září – prosinec 2018 patřil jednoznačně do nejúspěšnějšího období našeho týmu,
ve kterém jsme odehráli celkem 11 soutěžních
utkání, z nichž jsme si odnesli celkem 18 bodů
za 9 výher, což v tabulce katapultovalo HC Old
Village s náskokem 6 bodů do čela tabulky.
S vidinou jistoty play off jsme věřili, že navážeme
na výkony z konce roku 2018 a budeme pokračovat ve vítězném tažení i nadále. Bohužel opak
byl pravdou.
Častá marodka, neproduktivní útok, obrovské chyby v obraně…To vše se podepsalo na
tom, že během 7 soutěžních utkání základní

I přesto je nutné najít nějaká pozitiva. Jako
jediný tým v ALOHA lize se můžeme pochlubit
tím, že v jedné formaci nastupují
Adam, Radim a Tomáš Kolkovi.
Druhým pozitivem a pilířem úspěchu byly výkony brankáře Lukáše
Musiola, který pustil za své záda
jen minimum střeleckých pokusů
soupeřů a stal se tak po právu
obávaným článkem našeho týmu.

Družstvo HC Old Village po zisku bronzových medailí v sezóně 2017/2018
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Ten, kdo již měl možnost
nahlédnout do soupisky našeho
týmu, nebo poznal osoby na fotografiích, tak jistě odhalí i další
rodinné vazby, své sousedy nebo
známé ze Staré Vsi n. O.
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Sestava družstva HC Old Village
Brankáři: Lukáš Musiol, Tomáš Šulák
Obránci: Radim Kolek, Mojmír Tomeček, Lukáš Hudeček, Marek Chrenko, Tomáš Janošek,
Tomáš Stružka, Radim Polášek
Útočníci: Jakub Filip, Richard Sýkora, Tomáš Kolek, Dalibor Pudich, Ondřej Dvořák, Martin
Kratochvíl, Adam Kolek, Zdeněk Tyleček ml., Radek Kratochvíl, Dominik Brus, Milan Zoubek,
Tomáš Hovjacký, Svatopluk Mácha.
Vedoucí družstva: Zdeněk Tyleček st.
Nejlepší střelci družstva: Jakub Filip (15 branek), Dalibor Pudich (12 branek), Martin Kratochvíl (10 branek)
Mimo zápasové dny jsme se věnovali tréninkům, ať už individuálním či společným, při
kterých jsme využívali ledové plochy Polárky
ve Frýdku, Sarezy v Porubě a Ostravar Arény.

opět před Vánoci tuto společnou akci zopakujeme a účast bude ještě vyšší.
Závěrem bychom chtěli poděkovat našim
sponzorům, fanouškům a také našim přítelkyním a manželkám, které nám tuto naši aktivitu
nejen tolerují, ale také nás chodí podporovat
přímo na zápasy. Velké díky patří rovněž obecnímu úřadu za poskytnutí účelové dotace, která
částečně pokryla nemalé finanční náklady na
pronájmy ledových ploch.

15. 12. 2018 jsme uspořádali akci pro
fanoušky, rodinné příslušníky a občany obce
Stará Ves n. O. – Bruslení s HC Old Village,
na kterou dorazily tři desítky lidí. Tato akce se
konala na ledové ploše Ostravar Arény a pro
všechny jsme připravili občerstvení, pro děti
navíc sladkou odměnu. Celá tato akce byla spolufinancována z dotace, kterou jsme úspěšně získali
od Obecního úřadu Stará Ves n. O. Doufáme, že

HC Old Village najdete i na Facebooku!
Tomáš Janošek

1. ročník bruslení HC Old Village
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Národní házená
24. 3. 2019 pro nás skončila zimní halová
sezóna. Náš oddíl uspořádal v rámci zimních
halových přeborů (ZHP) několik turnajů v hale
TJ. Byly to turnaje mladších žaček a žáků, starších žaček a žáků, žen i mužů. Svaz národní
házené nás pověřil také uspořádáním semifinále
zimní ligy mládeže dorostenek.

Máčková, B. Janošková, Kantorová, Buchtová,
Humplíková, Netoličková
trenér: Jiří Hyneček, vedoucí: Alena Gurková
Starší žáci už takové štěstí neměli. O vítězi
ZHP musel rozhodnout dodatečný zápas se
Studénkou. Nerozhodl, utkání skončilo remízou.
O vítězi tak rozhodla jediná proměněná penalta.
Studénka byla úspěšnější.

Mladší žačky v ZHP ve Staré Vsi skončily
na 3. místě. V Troubkách u Přerova obsadily
6. místo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tabulka po obou turnajích:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Studénka „A“
Svinov
Studénka “B“
Kokory „A“
Stará Ves
Chropyně
Pustějov
Kokory “B“
Studénka “C“

Studénka se stala i celkovým vítězem ZHM!
Starší žáci ovšem uspěli na jižní Moravě. Vyhráli
tam ZHP Jihomoravské oblasti. Zvítězili v Brně
a v Jihlavě obsadili 2. místo.

Studénka na ZHM obsadila 3. místo, vyhrály
Nezvěstice.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mladší žáci hráli pouze 1. kolo ZHP u nás ve
Staré Vsi. Obsadili 5. místo. Celkovým vítězem
naší oblasti byla Studénka před Vítkovicemi
a Osekem. Studénka také zvítězila v ZHM.
Starší žačky v Troubkách obsadily 3. místo.
Dramatický turnaj ve Staré Vsi pro naše děvčata
dopadl dobře. Favorizovaná Studénka prohrála
překvapivě s Kokorami, naše družstvo tak skončilo na 2. místě za jihomoravským Vracovem
a postoupilo na ZHM, které se hrálo 24. 3. 2019
v Litvínově.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Studénka
Stará Ves
Osek
Chropyně
Draken Brno
Vítkovice
Svinov
Kokory

Stará Ves
Jihlava „A“
Draken Brno „A“
Ostopovice
Jihlava „B“
Draken Brno „B“

Sestava: Malík - Hranický, Mácha, Sulowski,
Kováč, Navrátil - Hýl, Klečka, Chvostek, Pelíšek,
trenér: Petr Straňánek, vedoucí: Jitka Rohelová
Dorostenky ukončily svou pouť už překvapivě
ve čtvrtfinále ZLM v Troubkách.
1.
2.
3.
4.
5.

Vracov
Stará Ves
Osek
Studénka
Kokory „A“
Chropyně

Draken Brno
Vracov
Chropyně
Osek
Stará Ves

Semifinále ZLM dorostenek v naší hale:
1. Bakov
2. Draken Brno

Naše sestava: Klepková, E. Říčná - K. Říčná,
Hrebíčková, Lichnovská, Joachimovičová27
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3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

Chropyně
Vracov
Březno
Osek

Bakov se stal i celkovým vítězem ZLM!

V ZHP v naší hale jsme skončili na 2.místě:

Dorostenci hráli základní kolo, čtvrtfinále
i semifinále v Pustějově. Semifinále bylo jejich
poslední stanicí.

1.
2.
3.
4.

Základní kolo:
1.
2.
3.
4.
5.

Studénka
Svinov
Stará Ves
Osek
Chropyně

Čtvrtfinále v Pustějově:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Studénka
Svinov
Stará Ves
KNH MS Brno
1.NH Brno

1.
2.
3.
4.

Studénka
Svinov
KNH MS Brno
Stará Ves
Dobruška
Bakov

Dobruška
Stará Ves
Krčín
Hlinsko

Finále se hrálo 23.-24. 3. 2019 v Chomutově.
Naše mladé družstvo tam už na zkušená nejlepší
družstva 1. ligy nestačilo.

Nutno podotknout, že dorostencům pomáhali
úspěšně starší žáci. Bez nich by toto družstvo
tak daleko nedošlo!

1.
2.
3.
4.

Ženy a muži hráli Český pohár i ZHP naší
oblasti.

Tymákov (15:25)
Dobruška (17:30)
Přeštice (16:22)
Stará Ves

Děvčata hrála v tomto složení: Lepková, Kadubcová, Millová, Přikrylová, Tomečková, H. Ličková, K. Janošková – Hynečková, Dvořáková,
Vitekrová, Dybalová, Kollárová, R. Ličková

Muži – osmifinále Českého poháru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dobruška
Stará Ves
Studénka
Pustějov
Draken Brno
Svinov

Semifinále v Náchodě:

Semifinále:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rokytnice
Stará Ves
Vítkovice
Osek

Ženy dosáhly historického úspěchu, když poprvé
v historii oddílu postoupily až do finále Českého
poháru.

Čtvrtfinále:
1.
2.
3.
4.
5.

Krčín
Svinov
Studénka
Stará Ves
Rokytnice

Svinov
Stará Ves
Dobruška
1.NH Brno
Draken Brno „B“
Vítkovice

ZHP u nás ve Staré Vsi ženy vyhrály:
1.
2.
3.
4.
5.

Ve čtvrtfinále, kde už hrála i ligová družstva, jsme
tak úspěšní nebyli a dále nepostoupili.
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Stará Ves
Studénka
Vracov
Svinov
Pustějov
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Zimní halové mistrovství starších žaček
v Litvínově:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Domácí zápasy žen a mužů v národní házené
Ženy – 1. liga:
14. 4. – 10.30 hod. Podlázky
24. 4. – 10.30 hod. Blovice

Vracov (8:10)
Přeštice (9:23)
Krčín (10:18)
Litvínov (11:17)
Bakov (18:16)
Stará Ves

Další zápasy 19. 5., 2. 6., 16. 6.
Muži – 2. liga:
19. 4. – 10.30 Rokytnice
11. 5. – 16.00 Humpolec
12. 5. – 10.30 Dobruška
19. 5. – 10.30 Svinov
9. 6. – 10.30 Vítkovice

Jarní část sezóny na našem hřišti začíná 14. 4.
2019, kdy naše hráčky hrají prvoligové utkání
v 10,30 hod. s Podlázkami.
2. liga mužů se hraje na našem hřišti 19. 4. 2019
v 10,30 hod. s Rokytnicí „B“.

Přijďte nás povzbudit!!

Mládežnická družstva začínají hrát 14. 4. 2019.
1. liga ženy

2. liga muži

Rostislav Horkel st.

Muži B

Dorostenci

Dorostenky

14.04.2019 10:30

14.04.2019 12:00

13.04.2019 12:00

Podlázky

Svinov

Studénka

D

D

V

19.04.2019 16:00

19.04.2019 10:30

19.04.2019 12:00

19.04.2019 9:00

Plzeň-Újezd V

Rokytnice B D

Pustějov

Chropyně D

20.04.2019 10:00

28.04.2019 10:15

28.04.2019 12:00

28.04.2019 9:00

19.04.2019 13:30

Tymákov

Veselí n.M. V

Studénka

Studénka D

Osek

V

D
V

27.04.2019 12:30

11.05.2019 16:00

01.05.2019 13:45

Přeštice

Humpolec

Osek

D

D

D

V

28.04.2019 10:30

12.05.2019 10:30

Blovice

D

Dobruška D

12.5.2019

????

19.05.2019 10:30

19.05.2019 12:00

12.05.2019 9:00

12.05.2019 12:15

Svinov

Studénka

Svinov

Kokory

V
19.5.2019 ????
D
26.5.2019 ????
V
2.6.2019
9.6.2019

11.05.2019 14:30
Chropyně B D

D

D

V

V

26.05.2019 14:15

26.05.2019 17:00

19.05.2019 14:15

19.05.2019 13:30

Osek

Pustějov

Osek

Studénka

V

V

V

D

01.06.2019 16:00

31.05.2019 17:00

26.05.2019 14:15

25.05.2019 15:00

1.NH Brno

Studénka

Studénka V

Osek

V

V

V

????

02.06.2019 10:30

D

Ostopovice V

?????

09.06.2019 10:30

09.06.2019 12:00

08.06.2019 11:30

08.06.2019 12:45

Vítkovice

Pustějov

Svinov

Kokory

V
16.6.2019 ????
D

D

1.6.23019 11:30
Chropyně V
D

V

D

15.06.2019 16:00

09.06.2019 9:00

09.06.2019 11:30

Draken Brno V

Osek

Chropyně B V

16.06.2019 10:30

16.06.2019 15:00

MS Brno

Studénka

V
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Starší žáci

Starší žačky

Mladší žáci

Mladší žačky

14.04.2019 9:00
Vítkovice

D

27.04.2019 15:00

27.04.2019 14:45

27.04.2019 13:45

27.04.2019 13:30

Svinov

Pustějov

Svinov

Pustějov V

D

V

D

28.04.2019 14:15

28.04.2019 15:30

28.04.2019 11:45

28.04.2019 13:00

Chropyně

Chropyně D

Chropyně D

Chropyně D

D

11.05.2019 13:15

11.05.2019 14:30

11.05.2019 12:00

11.05.2019 13:15

Osek

Svinov

Osek

Svinov

D

V

12.05.2019 14:45
Kokory

V

Kokory
18.5.2019

Studénka

Nástavba

????

26.05.2019 13:00

25.5.23019 ????

Osek

Nástavba

V

01.06.2019 10:15
Chropyně

V

02.06.2019 11:30
Kokory

D

V

18.05.2019 13:00

18.5.2019

Studénka

Nástavba

V

26.5.2019 ????
Nástavba
1.6.2019

????

26.5.2019 ????
Nástavba

?????

1.6.2019 ????

Nástavba

Nástavba

08.06.2019 14:00

8.6.2019 ????

08.06.2019 12:45

Vítkovice

Nástavba

Vítkovice

V

V

12.05.2019 13:30

18.05.2019 14:15
V

D

V

8.6.2019 ????
Nástavba

09.06.2019 11:30

9.6.2019 ????

9.6.2019 ????

Studénka

Nástavba

Nástavba

D

TJ Sokol Košatka
Milí spoluobčané, dovolte, abych Vás
v krátkosti informovala o činnosti našeho
spolku na počátku letošního roku.
Dne 9. 2. se uskutečnil v prostorách
kulturního domu Sokolský ples. Co by
to byl za ples bez pořádné kapely, tou je
u nás po mnoho let místní skupina Nautilus pod vedením Radka Hrabovského
z Košatky. Tato kapela zahraje vše, jak se
říká „od Vlacha po Bacha“, a lidé to ocení,
parket je plný při každém hudebním
bloku a to je ta nejlepší vizitka. V průběhu
večera také vystoupil a předvedl sérii

Košatecké divadélko - O dvanácti měsíčkách
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latinskoamerických tanců mladý taneční pár
Kateřina Dostálová a Michal Hrabovský z TK
Trend Ostrava. Tito nadaní žáci staroveské
školy mají za sebou řadu medailových umístění
v soutěžích a jistě je čeká řada dalších úspěchů.
Závěr plesu pak tradičně patřil bohaté tombole,
kde hlavní výhrou bylo jízdní kolo.
Koncem března jsme pro děti uspořádali
Maškarní ples. Na něm každoročně představujeme novou pohádku a ta letošní má název O dvanácti měsíčkách. S dětmi ji opět připravila Ivana
Chmelíčková. Jmenovitě se hereckých rolí zhostili
Amálka a Johanka Zahrádkovy, Jarda a Kateřina
Dostálovi, Matěj a Tadeáš Pavelkovi, Štěpánka
Nyklová, Filip a Anička Janošcovi, Simona
Figová, Adéla Pavliňáková a Eliška Pilňáčková.
Do týmu ještě patří hlavní kulisák Jirka Maralík,
Verča Pavliňáková a řidič Daniel Venclík.

Dětský maškarní ples

V nejbližší době čeká divadélko série představení po okolních základních a mateřských
školách a několika domovů důchodců. Přejeme
jim mnoho úspěchů a málo přebreptů.
Renáta Foltová

Zpráva o činnosti Sdružení stolních tenistů
za rok 2018
jak v mládežnických kategoriích, tak v kategoriích dospělých.

Něco z historie
Na úvod bych uvedl, že výše uvedené
sdružení je sdružení neregistrovaných stolních
tenistů (mužů) s trvalým bydlištěm ve Staré Vsi
n. O. Toto sdružení obnovilo dřívější sportovní
tradici, ať již vzpomenu p. Miloše Mertu nebo p.
Boříka Hýla, kteří v 80. letech minulého století
vedli dnes již zasloužilé otce rodin (např. Lukáš
Novobílský, Radovan Hýl, David Hyneček,
Radim Hyneček, Martin Hamala, Daniel Novobílský atd.) v oddílu stolního tenisu při TJ Stará
Ves. Dále určitě nesmím zapomenout na p. Oldřicha Havlíka a hlavně v současnosti p. Bohumila
Glombíčka, který dnešním „chlapcům“ předali
své zkušenosti ze stolního tenisu a ti zaslouženě
sklízejí sportovní úspěchy.

Historie Vánočního turnaje
Začátek nové doby stolního tenisu ve Staré
Vsi je datován na rok 2002, kdy se několik
nadšenců stolního tenisu rozhodlo uspořádat
na zkoušku turnaj jednotlivců v hale místní
TJ. Nikdo nemohl tušit, jak tato akce dopadne.
Tento turnaj našel už u prvních účastníků kladnou odezvu a postupem času se stal nedílnou
součástí kalendáře sportovních akcí pořádaných
po vánočních svátcích na konci roku. Začátky
byly určitě složitější (nedostatek stolů na stolní
tenis, finance, sponzoring atd.). Chtěl bych
poděkovat za celou tu dobu všem, kteří se na
úkor volného času podíleli na organizaci turnaje,
především p. Josefu Přikrylovi a p. Bohumilu
Glombíčkovi, kteří každoročně pomáhali do
haly TJ Stará Ves svážet chybějící stoly na stolní
tenis. Rovněž oceňuji soukromé osoby ze Staré
Vsi, které byly ochotny své stoly zapůjčit na
tento turnaj.

Dnes je situace příznivější, byly dokoupeny
další stoly (za což chci poděkovat Obecnímu
úřadu Stará Ves a TJ Stará Ves). Dále chci
poděkovat všem sponzorům, kteří za celou dobu
turnaje poskytli, a doufám, že nadále budou
poskytovat ceny pro nejlepší účastníky turnaje,
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na Moravě, v Mošnově, v Trnávce, ve Vlčovicích
apod., kde se na přelomu starého a nového roku
konají již několik let turnaje neregistrovaných
hráčů. Na těchto turnajích se naši „chlapci“
pravidelně umísťují na předních místech nebo
dokonce tyto turnaje vyhrávají (např. v Petřvaldě, v Trnávce). Vrcholem úspěchu je zatím
2. místo staroveské jedničky Petra Pěluchy
v dlouhodobé soutěži „OB liga Vlčovice“, která
se konala v minulém roce pro neregistrované
bez ohledu místa bydliště v KD Vlčovice (celkem
11 kol, 1x měsičně).

Ještě bych se vrátil k začátkům reprezentace
našich hráčů v nedalekém okolí. Jak jistě většina
z Vás ví, v nedalekém Brušperku má stolní tenis
dlouholetou tradici na vysoké úrovni, vždyť ještě
nedávno byli účastníky III. ligy. I v Brušperku
pořádají Vánoční turnaj jak pro registrované, tak
i pro neregistrované z okolí „Povodí Ondřejnice“.
Proto na turnaji pro neregistrované začali naši
obec reprezentovat Bohumil Glombíček a Jan
Menšík. Jednalo se o období od roku cca 2002 až
do r. 2007. Sice se jim nepodařilo ani v jednom
ročníku zvítězit, ale několik 3. míst naznačilo, že
se za své výkony nemusí stydět. Dokonce jsme se
dohodli, že můžeme po dohodě přijet zatrénovat
s registrovanými hráči, ať se ještě více zlepšíme.
V současné době se konají každou středu
od cca od 17 do 22 hodin pravidelné tréninky
mužů v malém sálu haly TJ. Jsem potěšen, že
od loňského roku začaly navštěvovat tréninky
mladší generace mužů a tím se podstatně snížil
věkový průměr.

Jediné malé minus je, že se zatím nedaří
našim „chlapcům“ zvítězit na Vánočním turnaji
na domácí půdě. Pevně věřím, že ta doba, kdy na
tomto turnaji zvítězí domácí hráč, se nezadržitelně blíží. Držte jim palce, ať je to co nejdříve.
Letos se konal Vánoční turnaj již posedmnácté
a výsledky turnaje jsou uvedeny v samostatném
článku. Heslem „Sportu zdar a stolnímu tenisu
zvlášť“ bych ukončil stručné povídání o stolním
tenise v naší obci za rok 2018.

Dnešní hráči stolního tenisu zviditelňují naši
obec v nedalekém okolí na turnajích v Petřvaldě

Za Sdružení stolních tenistů
Jan Menšík

Současnost

Stolní tenis - Vánoční turnaj
Dne 28. 12. 2018 se uskutečnil v areálu
TJ Stará Ves XVII. ročník Vánočního turnaje
ve stolním tenise v soutěži jednotlivců. Do
soutěží se přihlásili nejenom účastníci ze Staré
Vsi a Košatky, ale i z okolí (Brušperk, Fryčovice,
Paskov, Orlová, Frýdek-Místek, Hať, Kopřivnice,
Košatka, Mošnov, Ostrava, Petřvald, Příbor,
Sedlnice, Tichá, Česká Lípa, Francie).

Mládež 11 – 15 let

Výsledky:

Ženy

Mládež do 10 let

Počet účastnic: 10

Počet účastníků: 10

Pořadí nejlepších:

Počet účastníků: 10
Pořadí nejlepších:
1. Tomáš Kantor (Košatka)
2. Antonín Pelíšek (Stará Ves)
3. Adam Hrabovský (Košatka)
Sam Snyder (Francie)

Pořadí nejlepších:

1. Dana Wyslychová (Stará Ves)
2. Lenka Glenzová (Hať)
3. Petra Varkočková (Ostrava)

1. Michal Kantor (Košatka)
2. Marek Koval (Stará Ves)
3. Barbora Buchtová (Stará Ves)
Adam Malý (Stará Ves)
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Muži*
Pořadí nejlepších:

Dále chci připomenout, že se někteří naši
muži opět zúčastnili v nedalekém okolí na
přelomu starého a nového roku opět několika
turnajů ve stolním tenise s těmito výsledky:

1. Lukáš Balica (F-M)
2. Petr Šín (Příbor)
3. Petr Pělucha (Stará Ves)

Turnaj v Petřvaldě n. M. (30. 12. 2018)
1. místo
Petr Pělucha
osmifinále Jiří Onderka

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. Ernekerové (Krmelín) za přípravu teplého občerstvení
a především sponzorům turnaje - Obecní úřad
Stará Ves, Cyklosport Martin Přikryl, TJ Stará
Ves, OZO Ostrava, MEVA Ostrava, Pojišťovna
Allianz (p. Matějčková), PROFORZA, Vinotéka
u Mamuta (p. Kováčová), PROSYK, Letiště
Mošnov, ArcelorMittal Ostrava, Kadeřnictví
Jana Onderková, Technosvar, Křup-Křup Mošnov, Prodejna maso – uzeniny Krmelín-Světlov,
Hospůdka u Babek Stará Ves - za věcné ceny.

Turnaj v Mošnově (5. 1. 2019)
3. místo
Petr Pělucha
čtvrtfinále Jan Menšík
osmifinále Jiří Onderka

Počet účastníků: 36

Turnaj v Trnávce (19. 1. 2019)
1. místo
Petr Pělucha
čtvrtfinále Jan Menšík
osmifinále Jiří Onderka
Všem účastníkům bych chtěl poděkovat za
reprezentaci a poblahopřát k úspěchům, kterých
dosáhli. Chtěl bych vyzvednout hlavně výkony
Petra Pěluchy, který se na výše uvedených turnajích umístil vždy do třetího místa.
Zapsal Jan Menšík

V první řadě dole zleva s pohárem vítěz Michal Kantor (Košatka), uprostřed Marek Koval (Stará Ves – 2. místo), vpravo
Adam Malý (Stará Ves – 3. místo), ve druhé řadě vpravo Barbora Buchtová (Stará Ves – 3. místo)
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Knihovnická vzpomínka
takovouto knížku dojela do staroveské nebo
i brušperské knihovny. Ani doručení knih
čtenářům až do domu pro ni nebylo ničím
výjimečným. Zkrátka, všechny nedostatky
malé knihovny vyvažovala nadstandardním
přístupem ke svým čtenářům.

8. 2. 2019 nás navždy opustila paní Marie
Zbořilová, dlouholetá knihovnice obecní
knihovny v Košatce. Bohužel, vážná nemoc,
které nakonec podlehla, přišla tak náhle, že
jsme jí nestačili za její práci jaksepatří poděkovat. Proto bych jí chtěla vyjádřit poděkování alespoň touto krátkou vzpomínkou.

S paní Maruškou jsme spolupracovaly
patnáct let a byla to po celou dobu spolupráce
příjemná a bezproblémová, protože stejně tak
jako ke čtenářům, i jako kolegyně byla vždy
vstřícná a ochotná pomoci.

Návštěvníci košatecké knihovny by mi
jistě potvrdili, že paní Maruška byla knihovnice velmi pečlivá a obětavá, být knihovnicí
pro ni rozhodně neznamenalo jen odsedět
si v knihovně každý pátek dvě a půl hodiny.
Vždy se snažila svým čtenářům vyjít vstříc.
Jednoduše někoho odbýt s tím, že požadovanou knihu nemá, to nebyl její styl. Naopak,
bylo běžné, že ve svém volném čase si pro

I za to jí patří velký dík.
Michaela Daňková,
knihovnice

Obec v číslech …
K 1. 1. 2019 bylo v naší obci přihlášeno k trvalému pobytu 2797 občanů ČR a 16 cizinců, celkový počet obyvatel v naší obci byl 2813 osob, z toho v místní části Košatka 358 obyvatel. Jako vždy
převažují ženy - 1424, mužů žilo 1389, v Košatce to bylo 184 žen a 174 mužů. Průměrný věk našich
občanů je 41,68 let a dětí do 15 let žije v obci 446.
Loni se do naší obce přihlásilo k trvalému pobytu celkem 83 občanů, odhlásilo se 52, narodilo
se 26 dětí a zemřelo 23 našich občanů.

Opustili nás …
Ke konci roku 2018 zemřel p. Lubomír Hýl, roč. 1934, a v letošním roce nás
opustili:
p. Marie Onderková,

roč. 1943

p. Marie Zbořilová		

roč. 1946

p. JUDr. Jaroslav Sýkora

roč. 1955

p. Marie Kučerová		

roč. 1924

p. Vladimíra Kučová

roč. 1964

p. Petr Švidrnoch		

roč. 1974

p. Zdeněk Filip		

roč. 1941

p. Zdeněk Hýl		

roč. 1938

Věnujte jim tichou vzpomínku.
Bronislava Pavlosková, matrikářka
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Poděkování občanům
Obecní úřad ve Staré Vsi n. O. vyslovuje jménem všech občanů poděkování našim obětavým
spoluobčanům: panu Tomáši Haničákovi, nar.
1979, který dne 13. 10. 2018 převzal ocenění
Českého červeného kříže - zlatý kříž I. třídy za
160 bezpříspěvkových odběrů krve, panu Lukáši
Kociánovi, nar. 1981, který dne 28. 5. 2018

obdržel ocenění Českého červeného kříže - zlatý
kříž III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů
krve, poděkování si zaslouží také pánové Daniel
Kaštovský (nar. 1978) a Ondřej Posolda (nar.
1978), kteří roku 2018 obdrželi ocenění Českého
červeného kříže - zlatou medaili prof. MUDr.
J. Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve.

Poděkování Marcele Tylečkové
Rád bych jménem všech
členů kulturní komise poděkoval paní Marcele Tylečkové za
její více než čtyřleté působení
na postu předsedkyně kulturní
komise. Na jednu stranu mám
pocit, že ty čtyři roky uběhly
rychle, na stranu druhou se
nám během těch čtyř let hodně
podařilo. Uspořádali jsme bezpočet úspěšných výstav, proběhla řada besed se zajímavými
lidmi, pomáhali jsme organizovat množství obecních akcí,
koncerty, letní kino. Zlatým hřebem byl jubilejní rok 2017 spolu
s Obecními slavnostmi k 750.
výročí první písemné zmínky
o naší obci, jenž byl naprosto
unikátní, co se týče rozsahu všech
akcí. Mně samotnému přinesla
práce v kulturní komisi další jiný
náhled na aktivity v obci. Věřím,
že se nám i dále podaří zaujmout
občany napříč generacemi a různými zájmy.
Ještě jednou děkujeme, nic
z toho bychom bez tak důsledného, přátelského a cílevědomého vedení nezvládli.
Michal Janošek,
od 1. 4. 2019
předseda kulturní komise

Marcela Tylečková odchází z postu
předsedkyně kulturní komise
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Aktuální informace ze sociální oblasti
posledního kalendářního dne měsíce, za který se
pojistné platí. Za datum splatnosti se považuje
den, kdy byla platba pojistného připsána na
účet OSSZ.

Důchodové pojištění
Od 1. ledna 2019 došlo ke změně základní
a procentní výměry důchodů. Základní výměra
se zvyšuje na částku 3 270 Kč, procentní
výměra se zvyšuje o 3,4 %. Seniorům nad 85 let
věku bude důchod navíc navýšen o 1 000 Kč
měsíčně a seniorům starším 100 let bude důchod
navýšen navíc o 2 000 Kč měsíčně. Zvyšuje
se také zvláštní příplatek k důchodu podle
nařízení vlády č. 622/2004 Sb. a podle zákona
č. 357/2005 Sb. přiznaný před 1. lednem 2019,
a to o 3,4 % částky příplatku.

Od 1. června 2018 je poskytována sociální
dávka tzv. dlouhodobé ošetřovné. Nárok na
dávku vznikne, pokud u ošetřované osoby dojde
k zhoršení zdravotního stavu, které si vyžádá
hospitalizaci minimálně 7 dní, a pokud ošetřovaná osoba po propuštění z nemocnice bude
potřebovat celodenní péči po dobu minimálně
30 dnů. Na žádost ošetřované osoby nebo jejího
zástupce rozhodne o potřebné péči ošetřující
lékař lůžkového zařízení. O prodloužení doby
péče rozhodne praktický lékař. Dávka se poskytuje maximálně po dobu 90 dnů. Pečující osobou
mohou být osoby blízké, u kterých se nezkoumá
společné bydliště. Pokud pečuje jiná fyzická
osoba (druh, družka) musí mít s ošetřovanou
osobou společný trvalý pobyt. Po dobu péče
nesmí pečující osoba vykonávat výdělečnou
činnost, ale během této doby se může vystřídat
v péči s jinou osobou. Nárok na další dlouhodobé ošetřovné vzniká po 12 měsících od
ukončení předchozí dlouhodobé péče.

Ke změně dojde od 1. ledna 2019 i u platby
důchodového pojištění pro OSVČ. Nově je
záloha pojistného splatná od prvního do posledního dne aktuálního měsíce. Výše minimálních
záloh na pojistném pro OSVČ vykonávající
hlavní samostatnou výdělečnou činnost činí
2 388 Kč. Pro vedlejší činnosti to je 955 Kč.
Osvobozené od placení pojistného jsou OSVČ,
které celý kalendářní měsíc pobíraly nemocenskou, peněžitou pomoc v mateřství nebo dávku
dlouhodobého ošetřovného.
S účinností od 1. září 2018 se pro započtení
doby důchodového pojištění formou institutu
náhradních dob pojištění z důvodu péče
o závislou osobu zahrnuje i asistent sociální
péče podle § 83 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.,
u kterého se nyní nezkoumá podmínka společné
domácnosti. Příslušná pobočka OSSZ vydá
rozhodnutí o započtení doby péče na základě
návrhu pečující osoby. Ten je třeba podat nejpozději do dvou let po ukončení péče.

Minimální mzda
Od 1. ledna 2019 se zvýší minimální měsíční
mzda z částky 12 200 Kč na 13 350 Kč pro
zaměstnance, kteří mají stanovenou týdenní
pracovní dobu v délce 40 hodin. Minimální
hodinová mzda vzroste ze 73,20 Kč na 79,80 Kč.
Další informace k sociálním dávkám Vám
může poskytnout sociální pracovnice Zuzana
Baierová Petrášová, DiS., tel. 602 134 029,
e-mail zbaierovapetrasova@ostrava.cz nebo
ji můžete kontaktovat prostřednictvím pracovníků obecního úřadu.

Nemocenské pojištění
Minimální výše nemocenského pojištění pro OSVČ činí od 1. ledna 2019 částku
138 Kč. Pojistné je nově splatné od prvního do
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Oznámení

ZDRAVOTNICKÁ

Z ÁCHRANNÁ SLUŽBA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Učinila další krok podporující úspěšnou
záchranu pacientů. Pokud voláte na linku
155, může k vám ještě před příjezdem
profesionální posádky přijít zachránce v
civilním oděvu, tzv. FIRST RESPONDER.
Jde o zdravotníka, policistu, hasiče, či
člena jiné organizace, vyškoleného v
poskytování první pomoci. Nechte FIRST
RESPONDERA pracovat.Může VÝZNAMNĚ
přispět k Z ÁCHRANĚ ŽIVOTA PACIENTA.
SLUŽEBNÍ PRŮK AZ
FIRST RESPONDER
S FOTOGR AFIÍ

LO G O
FIRST
RESPONDER

Z D R AV OT N I C K Á Z ÁC H R A N N Á S LU Ž B A
M O R AV S KO S L E Z S K É H O K R A J E
V ÝŠ KO V I C K Á 2 9 9 5 / 4 0
ZÁBŘEH
7 0 0 3 0 O S T R AVA

FRZZSMSK .CZ
W W W.ZZSMSK .CZ
ZDR AVOTNICK Á ZÁCHR ANNÁ SLUŽBA
MOR AVSKOSLEZSKÉHO KR A JE
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Konzultační schůzka
se sociálními pracovníky

Právní poradna
Pro zájemce z řad staroveských občanů
je od středy 27. 2. 2019 zavedeno ústní
poradenství v oblasti práva (občanské právo,
dědické apod.). Mgr. Pavel Szkandera,
advokát, bude k dispozici co 2 týdny vždy
ve středu od 15 do 17 hod. v prostorách
kanceláří obecního úřadu. Doporučujeme
předběžnou telefonickou domluvu prostřednictvím sekretariátu OÚ (tel. 558 669 201).

Informujeme občany o probíhajících
schůzkách se sociálními pracovníky, na
kterých se můžete obracet s dotazy ze sociální oblasti (např. sociální dávky, služby,
poradenství…). Schůzky probíhají zpravidla
první středu v měsíci, ale termíny se mohou
aktuálně upravovat. Je nutná předběžná
telefonická domluva prostřednictvím sekretariátu OÚ (tel. 558 669 201)

Pozvánky
Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
zve všechny občany na 20. ročník

OBECNÍCH SLAVNOSTÍ
které se konají 7. a 8. června 2019
Pátek 7. června:
Koncert pěveckých sborů na nádvoří zámku
Sobota 8. června:
„Jizda kole obila“, vystoupení na pódiu u zámku

Písařovo pozvání
Co se vlastně u nás stalo,
dřív než přišlo do Vsi jaro?
Poslední letos zimní den
byl zámek lidmi obklopen.
Čekali jsme, zda jeřáb báni zvedne
a zda na věž lehce sedne.
Dobrá věc se podařila,
báň se na věž nasadila.
Všem, co na báni makali,
obdivně jsme tleskali.
Hraběte letošní přivítání
proběhne proto pod novou bání.
Fojt loni vskutku nemlžil slovy,
zámek je do roka zcela nový!
Přijďte si jej prohlédnout,
hraběte s chotí poslechnout.
Novinky fojt i farář povypráví,
nová rechtorka se prvně představí.
Zvu Vás s velkou radostí
na Obecní slavnosti.
Kdo jejich správné datum nezná –
budou v sobotu osmého června.
Hodinu ať taky víte,
sejdeme se v deset třicet.
Těšíme se na Vás všechny,
fojt i písař staroveský.
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Festival Poodří Františka Lýska 2019,
16. ročník

26. dubna – Ostrava - Proskovice:
Zahájení festivalu, ZŠ, 9.30 hod.,
koncert pěveckých sborů, folklorní vystoupení.

8. června – Stará Ves n. O.:
„Jizda kole obila“, zámecký park, 10.30 hod.,
folklorní vystoupení v rámci Obecních
slavností, 14.00 hod.

27. dubna – Ostrava - Proskovice:
Festivalové odpoledne, 14.00 hod.,
restaurace U Psoty, folklorní vystoupení.

14. června – Stará Ves n. O.:
Folklorní večer na zámku, 18.00 hod.,
folklorní vystoupení, zahraniční soubor
z Rumunska, beseda u cimbálu.

25. května – Jistebník:
Náves jistebnických zpěváčků, 14.15 hod.,
sál KD Jistebník, koncert pěveckých sborů,
15.00 hod.

DOPROVODNÉ AKCE:
4. května: Pochod krajem Jistebnických
zpěváčků

7. června – Stará Ves n. O.:
Koncert pěveckých sborů, 18.00 hod.,		
nádvoří zámku.

Další informace o festivalu najdete na:
www.festival-poodri.cz.
Srdečně zveme na všechny akce.
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Pozvání na výstavu
Kulturní komise Obce Stará Ves
nad Ondřejnicí zve srdečně všechny
spoluobčany na výstavu

Staroveský zámek
v běhu času.

Expozice přináší shrnutí dosud známých
poznatků o historii zámku až po nové
skutečnosti, zjištěné při rozsáhlé rekonstrukci.
Vernisáž výstavy se uskuteční
v pátek 31. května v 17.30 hodin.
Výstava bude otevřená vždy v sobotu
a v neděli v době od 13 do 17 hodin
a potrvá do 13. října 2019.
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Kulturní spolek Jany Šafář Doležílkové

Srdečně zve pořadatel

Stejně jako vloni i letos bude postaráno o mlsné jazýčky díky velmi
bohatému občerstvení z domácí kuchyně, návštěvníci mohou ochutnat
domácí koláčky, cukroví a jiné, nejen sladké dobroty.

ho pod taktovkou Adama Sedlického.

vází orchestr složený z hudebníků Národního divadla moravskoslezské-

houslistka Marie Korpasová, rodačka z Nové Bělé. Sólisty letos dopro-

tos to bude Itálie, Polsko a sousední Slovensko. Vystoupení zpestří i

telky této akce Jany Šafář Doležílkové vystoupí její přátelé z ciziny, le-

Španělska, Slovenska a samozřejmě z České republiky. Kromě zaklada-

Řecka, Uzbekistánu, Gruzie, Rumunska, Polska, Korey, Ukrajiny, Itálie,

za doprovodu orchestru zpěváci a hudebníci z Kanady, Číny, Mexika,

Za dobu konání se už stal tradicí. V minulých ročnících zde vystoupili

Dovolte nám Vás stejně jako v minulých letech co nejsrdečněji
pozvat do Nové Bělé na koncert operních árií a duetů, který se koná již
po dvanácté, místem konání bude zahrada u Domu s pečovatelskou
službou v Nové Bělé a to dne 18. 5. 2019 od 16 hodin.

VÁŽENÍ

Program zájezdu:

Jízdenky budou v prodeji od 1. února u Lenky Foltové (Ke Kapli 481 tel: 604 344 212).
Podrobnější informace o místech v programu zájezdu naleznete na www.lidovcistaraves.cz
v rubrice „Kalendář akcí“.

mládež do 18 let: ……… 300,- Kč

Cena zájezdu: dospělí: …………………… 500,- Kč

 Odjezd autobusem ze Staré Vsi ráno kolem 6. hodiny.
 Příjezd do poutního místa Kalwaria Zebrzydowska. Zde prohlídka baziliky Panny Marie
Andělské – procházka jedinečným areálem s prohlídkou křížové cesty, případně krátká
procházka (asi 5 km) do vesnice Lanckorona – proslulé dřevěnými domy ze 18. a 19. století.
 Přejezd do Wadowic. Zde možnost návštěvy muzea v rodné domě sv. Jana Pavla II., nebo
individuální prohlídka jeho rodného města.
 Přejezd do městečka Pszczyna – zde individuální program (možnost prohlídky zámku –
přezdívanému polský Versailles, prohlídka místní mini ZOO proslulé stádem zubrů
evropských, nebo prohlídka náměstí a zámeckého parku, či skanzenu místních lidových
staveb).
 Návrat do Staré Vsi ve večerních hodinách.

odráží topografii Jeruzaléma
zaznamenanou na stránkách
Evangelia. V současné době je
součástí tohoto poutního
místa bazilika Panny Marie
Andělské, benediktinský
klášter a soubor 42 kaplí a
kostelíků na křížové cestě
zasazených mezi kopci Żar a
Lanckorona.

- soubor kaplí a kostelů
zapsaný v roce 1999 na
seznam světového dědictví

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
WADOWICE – PSZCZYNA

Pozvání pro širokou veřejnost na zájezd konaný místní organizací KDU – ČSL ve
Staré Vsi nad Ondřejnicí v sobotu 18. května 2019 do Polské republiky -

www.staraves.cz

1. MÁJ

Můžete se přihlásit jako pár nebo i jednotlivě.

kde také získáte bližší informace o kurzu.

Přihlášky zasílejte od 1. 5. do 31. 5. 2019 na:
libuse.sykorova@seznam.cz

od 18 do 20 hodin.

1. lekce proběhne v pátek 6. 9. 2019

pod vedením pana Jaromíra Riedla a Marcely Šarmanové.

Kurz společenského tance 2019

pořádá

TJ Stará Ves nad Ondřejnicí, z.s.

SStaroveský zpravodaj

Bezlepkově – Vladěna Halatová
pořádá

KURZ BEZLEPKOVÉHO
PEČENÍ

U příležitosti státního svátku se ve
středu
dne 1. května 2019 uskuteční

Stará Ves nad Ondřejnicí
u Ostravy

tradiční setkání občanů
k oslavě Svátku práce.

25. 5. 2019 /sobota/ ve 13.00 – 18.00 h
(Hasičská zbrojnice, D. Růži 12)

Stará Ves nad Ondřejnicí

Současně bude uctěna památka
našich spoluobčanů, kteří zahynuli
při osvobozování naší obce,
či zemřeli v koncentračních táborech
v průběhu 2. světové války.

Program:

- pečení: ošatkový chléb, kváskovo-semínkové veky,
kváskové Honzovy buchty a odpalované těsto
- povídání si o bezlepkovém pečení a kváskování,
předání kvásku
- vaření a pečení se světovou jedničkou mezi
kuchyňskými roboty od firmy Kenwood, vařícím
robotem Cooking Chef

Sraz účastníků je v 10.30 hodin
u památníku padlých
před Základní školou ve Staré Vsi.

Cena kurzu: 720,-

Zveme širokou veřejnost.

Objednávky na kurz posílejte buď na moje FB stránky
www.facebook.com/vladenahalatova do soukromých
zpráv,
nebo na email: bezlepkove@seznam.cz

ZO KSČM Stará Ves

Co si upečete, to si odnesete
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Renomovaná stavební společnost
s provozovnou v Jistebníku

Kocourek Josef
VÁM NABÍZÍ

přijme do pracovního poměru:

 čištění koberců a sedacích souprav
 půjčování stroje Kärcher
 mytí oken
 drobné opravy

DĚLNÍKY A ZEDNÍKY
DO STAVEBNÍCH PROFESÍ
Požadujeme:
aktivní přístup k práci,
znalosti základních stavebních postupů,
časová flexibilita (práce po celé ČR)
Nabízíme:

Kontakt:

výdělky až 27 000 Kč/ měsíčně

nástup ihned,
dlouhodobě stabilní pracovní zázemí

mobil: 606 363 300
mobil: 731 490 561

Volejte na tel. čísla: 596 139 284,
596 139 270 nebo 602 774 776

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
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DIČ: CZ01559036
IČ: 01559036
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Objednávky volejte do čtvrtku 12 hodin na tel. 732 65 68 65, Hana Kováčová
Vyzvednutí každý čtvrtek 1800 až 1930

Nové výdejní místo ve Staré Vsi: U Vody 724

Nabízíme 25 druhů čepovaného vína,
nově také víno v 5 litrových boxech.

www.staraves.cz

SStaroveský zpravodaj
Hledám
spolupracovníky!

- Zateplování a izolace budov
- Instalatérské práce
- Rekonstrukce
- Stavba RD na klíč
- Koupelny, obklady a dlažby

Tel.: 776 338 788

www.radimhon.cz

Jistebník 101, Jistebník 742 82 • e-mail: Radim.Hon@seznam.cz
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Důchodci pochovali basu
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Maškarní ples s Hopsalínem
v hale TJ

Taneční besídka klubu
Maki a Kači

XIXA má talent

Beseda s ultramaratoncem Sváťou Božákem

Kulturní a společenské dění ve Staré Vsi
a Košatce ve 2. čtvrtletí roku 2019
DATUM

AKCE

MÍSTO

POŘADATEL

24. 4. 2019

Pomlázková zábava

Hasičská zbrojnice

SPOPVES

29. 4. 2019

Po stopách Ostravské operace

Areál nad zámkem

Obec Stará Ves, KK

30. 4. 2019

Stavění máje

Hasičská zbrojnice

SDH Stará Ves

30. 4. 2019

Stavění máje

Volnočasový areál

SDH Košatka

4. 5. 2019

Pochod Jistebnických zpěváčků

St. Ves, Proskovice

FPFL Jistebník

4. 5. 2019

Zájezd

Věžky, Kroměříž

MO ČZS Stará Ves

Setkání spolku staroveské historie

Hasičská zbrojnice

Spolek St. historie

11. 5. 2019

Pouť v Košatce

Kaplička sv. Vendelína

Farnost Stará Ves

15. 5. 2019

Oslava Dne matek

Hasičská zbrojnice

SPOZ,
SPOPVES, KK

18. 5. 2019

Poutní zájezd

Církevní památky

PLR MO KDU-ČSL
Stará Ves

18. 5. 2019

Vítání občánků

Hasičská zbrojnice

SPOZ

24. 5. 2019

Noc kostelů

Kostel sv. Jana Křtitele

Farnost Stará Ves

25. 5. 2019

Kurz bezlepkového pečení

Hasičská zbrojnice

KK

26. 5. 2019

Zámecké flétnohraní

zámek
nebo ZUŠ Brušperk

Spolek Jožky Matěje

28. 5. 2019

Zájezd

Olomoucko

SPOPVES

31. 5. 2019

Vernisáž – výstava Staroveský zámek
v běhu času

IC, zámek

KK

Výstava: Staroveský zámek
v běhu času

IC, zámek

KK

1. 6. 2019

Dětský den spolků

Dětské hřiště u TJ

Starovjáček, TJ,
SDH, Kondor, KK

5. 6. 2019

Škvaření vaječiny

Fara

SPOPVES

7. 6. 2019

Koncert pěveckých sborů

Zámek

FPFL

8. 6. 2019

Staroveské obecní slavnosti

Zámecký park

Obec Stará Ves,
FPFL

Folklórní večer na zámku

Zámek

FPFL

Zájezd Kondor

Nejvyšší Beskydy,
polské Tatry

Kondor

Pouť sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele

Farnost Stará Ves

květen

1. 6.–13. 10. 2019

14. 6. 2019
14.–16. 6. 2019
23. 6. 2019

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