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Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,

2020 Vám přeji hodně zdraví, štěstí a rodinné
pohody.

za několik dnů se přiblíží konec roku a s ním
i obvyklé bilancování. Pro někoho to byl dobrý
rok, pro jiného horší, tak už to v životě bývá.
Žijeme v době, kdy se ekonomice daří a žijeme
bez válek (i když bohužel ne bez násilností). Jak
se říká, máme se dobře, a protože asi přijde doba,
kdy bude hůř, užívejme si radostí života.

Na závěr mi dovolte ocitovat slova písně
Marty Kubišové:
„Ať mír dál zůstává s touto krajinou, zloba,
závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už
pominou…“
Přeji Vám šťastný rok 2020.
Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Dovolte mi, abych Vám všem popřál příjemné prožití Vánoc a do nového roku s číslem

Děkujme Vám za projevenou důvěru
v končícím roce 2019.
Ve všech kalendářních obdobích nového roku 2020
ať jsou Vašimi průvodci ZDRAVÍ a ŠTĚSTÍ,
s nimi pak nepochybně přijdou i úspěchy
osobní a pracovní.
Těšíme se na další spolupráci.

Ing. Dalibor Dvořák

Mgr. Jaromír Chvostek

starosta obce

místostarosta obce

zastupitelé obce a pracovníci Obecního úřadu
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

Ohlédnutí starosty obce za rokem 2019
Tento rok byl z mého pohledu hektický. Od
počátku roku jsme pracovali na rekonstrukci
zámku, která se nesmazatelně - díky velké investici - zapíše do historie. Výsledky práce každý vidí a to, co se děje vevnitř, bude v nejbližší
době zpřístupněno. Mám na mysli připravené
prostory pro knihovnu a prostory pro pořádání
společenských akcí. Práce dále pokračují, neboť
péče o kulturní památku je vždy běh na dlouhou trať.
Již od počátku roku probíhaly práce na přípravě projektu kanalizace, jejímž vyvrcholením

Stavební práce v ulici Hynečkova
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bylo zahájení stavby v 10. měsíci. Přestože
se stavba rozjíždí relativně pomalu, termín dokončení je jasný, a to 31. 12. 2020.
K dalším aktivitám patří péče o školu,
tedy naši příspěvkovou organizaci. Jsme
si velmi dobře vědomi technických problémů s budovami, možná více, než si
myslí někteří rodiče. Není možné vytrhávat jednotlivé práce z kontextu připravených projektů při omezených finančních možnostech. Přesto aktuálně: ve
škole budujeme nové sportoviště za 5
mil. Kč a v příštím roce připravujeme
stavbu multifunkční jazykové učebny
a rekonstrukci topného systému a dále
sanaci zdiva ve staré budově.

Nový interiér ordinace

údržbu stávajícího majetku, než tomu bylo
dosud.

Problém starých budov se plně projevil při
problémech s ordinací pro dospělé na zdravotním středisku. Práce na rekonstrukci čekárny
a místnosti pro zdravotní sestru byly provedeny v rekordně krátké době. Škoda jen, že
nebyla ordinace zprovozněna tak rychle, jak
byla uzavřena. Rekonstrukce byla prováděna
s cílem sanovat prostor na dobu nejméně 5 let.
Do té doby musíme rozhodnout o tom, jak se
zdravotním střediskem postupovat dál. Ukázalo se však, že rekonstrukce není možná a jediné řešení je zbourat a postavit na stejném
místě nebo jinde nové zařízení. Zároveň se na
příkladu zdravotního střediska ukázalo, že
obec bude v rozpočtu muset dát větší důraz na

V závěru roku přijalo zastupitelstvo obce
rozhodnutí o přijetí daru. Obec získala zdarma
nemovitý majetek TJ Stará Ves nad Ondřejnicí
v hodně cca 15 mil. Kč. Převzetím haly a ostatních pozemků však na obec přenášíme povinnost starat se o tyto nemovitosti a vytvářet
dobré podmínky pro udržitelnost a rozvoj sportu v obci.
Dovolte mi ještě pár poznámek k tomu, co
se připravuje. Podali jsme 2 žádosti o dotaci,
a to na „Chodníky v Košatce“ a „Sběrný dvůr“.
Dále máme rozpracované stavby ve fázi přípravy projektové dokumentace: týká se to rekonstrukce rybníků nad zámkem, brzy bude stavební povolení Cyklostezka Stará Ves – Košatka
II. etapa a chodní k y na u lici
Brušperské.
Velký důraz se snažíme klást na
údržbu zeleně a celkového prostředí
v naší obci. Zde se však potýkáme s nedostatkem pracovníků z důvodu vysoké
zaměstnanosti v regionu a ne vždy se
podaří vše uklidit, jak bychom si přáli.
Dovolte mi, abych všem, kteří se
podílejí na tom, jak naše obec vypadá,
poděkoval. Chci věřit tomu, že si vysoký
kredit, jaký naše obec má v našem kraji,
dlouhodobě udržíme.
Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce

Rekonstrukce části zdravotního střediska
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Zpravodajství ze zámku
RO schválila vynucený odprodej 1 ks akcie
společnosti AQUALIA CZECH S.L., Madrid,
(hlavní akcionář spol. SmVaK Ostrava a.s.).

Stará Ves n. O.“ a „Chodník pro zvýšení
bezpečnosti – obec Stará Ves n. O.“
RO pověřila stavební komisi přípravou studie využití vojenského monobloku (výstavba
sběrného dvora, zázemí pro technické služby
OÚ a KONDOR – možnost dotací).

RO schválila prominutí nájmu z důvodu
rekonstrukce zámku pro KELTIK z.s.,
O.– Dubina.
ZO schválilo Smlouvu o kontokorentním
úvěru s Českou spořitelnou a.s., Praha 4.

RO schválila organizaci provozu MŠ Stará
Ves n. O. v době prázdnin pro rok 2019-2020
a vzala na vědomí žádost ZŠ Stará Ves n.
O. o příspěvek na úhradu mzdy pro učitele
nepovinného předmětu sborový zpěv.

ZO schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě
o úvěru na financování zámku s Českou
spořitelnou, a.s., Praha 4, s ohledem na
posun ukončení projektu.

RO vzala na vědomí informace ze ZŠ a MŠ
Stará Ves n. O. (projekty, financování,
závady).

ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření
č. 3/2019 a schválilo RO č. 4/2019 (dotaci
MK – obnova schodiště zámku – 297 tis. Kč,
péče o veřejnou zeleň 100 tis. Kč aj.).

RO schválila místo provádění slavnostních
obřadů (přízemí zámku – obřadní síň).

ZO schválilo odměnu pro Mgr. Janu Boháčovou za doprovod u občanských obřadů
a RNDr. Michala Janoška, Ph.D. za přípravu
staroveských zpravodajů.

RO schválila smlouvu s f. Limanovský
s.r.o., Bílovec, na vypracování „Analýzy
statické dopravy v obci Stará Ves n. O.“ Cena
89.903 Kč vč. DPH.

ZO schválilo darovací smlouvu od MS kraje
- pozemky pod chodníky na ul. Petřvaldské
a Proskovické.

RO schválila smlouvu s f. VALUE ADDED
a.s., Praha na výkon funkce projektového
managera odkanalizování obce – II. etapa
(40.000 Kč bez DPH za měsíc), zajištění závěrečného hodnocení (250 tis. Kč bez DPH).

ZO schválilo nákup pozemků s místní komunikací, dešťovou kanalizací, vodovodem
a inženýrskými sítěmi na ul. Slunečná od
vlastníků pozemků, cena 100 Kč/m2.

RO schválila Nařízení obce č. 1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
na území obce Stará Ves n. O.

ZO vzalo na vědomí informaci o přípravě
stavby „Odkanalizování obce Stará Ves n. O.
– II. etapa“ (dotace asi 60 mil. Kč, zhotovitel
STASPO s.r.o. za 98.913.268 Kč bez DPH,
ukončení 31. 12. 2020, pracovník OÚ pro
styk s občany ing. Luděk Palička).

RO vzala na vědomí Výroční zprávu ZŠ a MŠ
Stará Ves n. O. za rok 2018/2019.
RO schválila složení inventarizačních komisí (předseda hlavní IK ing. Petr Šupík).

RO uložila starostovi zajistit aktualizaci
pasportu veřejného osvětlení v obci.

RO schválila smlouvy V. Orlem, O.-Poruba,
na dílo „Rekonstrukce schodišťových stupňů na zámku ve Staré Vsi n. O.“ (162.578 Kč
bez DPH) a „Dodání a položení cihlové
dlažby“ (264.355 Kč bez DPH).

RO schválila smlouvu s f. INNOVA Int. s.r.o.,
O.-Vítkovice na přípravu akcí „Sběrný dvůr

RO schválila nabídku aktualizace Analýzy
potenciálu produkce odpadů k žádosti

ZO schválilo záměr směnit část pozemku
u garáží na Horním konci, parc. č. 1607/2.
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o podporu z OPŽP, f. Integra Consulting
s.r.o., Praha 8 (21.780 Kč).

ZO schválilo obecně závazné vyhlášky
č. 5/2019 o poplatku za užívání veřejného
prostranství, č. 4/2019 o poplatku z pobytu (cena 15 Kč za osobu/den), č. 3/2019
o poplatku ze psů (cena za 1. psa 120 Kč,
za dalšího 180 Kč), č. 2/2019 o poplatku
za provoz systému komunálních odpadů
(660 Kč), č. 6/2019 o stanovení systému
odpadů, č. 7/2019 o nočním klidu.

RO schválila nabídku na Monitoring hluku
z dopravy na komunikaci I/58, f. Zdravotní
ústav Ostrava (59.340 Kč bez DPH). Rozsah
– 2 měřicí místa zvolená objednatelem.
ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření
č. 5/2019 (navýšení - sběr a svoz komunálního odpadu aj.) a schválilo RO č. 6/201 (dotace MSK na rekonstrukci zámku, navýšení
nákladů na kanalizaci aj.).

ZO schválilo poskytnutí mimořádné odměny starostovi a místostarostovi za splnění
významných úkolů obce.

ZO schválilo Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí r. 2020 a Střednědobý výhled na roky 2021 a 2022 (příjmy
53.000.000 Kč/56.000.000 Kč, v ýdaje
52.023.674 Kč/55.400.000 Kč).

ZO schválilo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku obce.
ZO schválilo dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace 14.000 Kč pro LSPT Ondřejnica,
z. s., na úhradu pronájmu ke zkouškám
v Domě zahrádkářů.

ZO schválilo odkup pozemku parc. č. 2896
(pozemek pod autobusovou zastávkou Na
Hůře, 18.980 Kč), parc. č. 646/1(pozemek
u řeky Ondřejnice, zde má obec umístěny
kontejnery na odpad, 15.741 Kč), pozemku pod býv. hasičárnou na Horním konci
(6.560 Kč) a nádvoří (22.301Kč).

ZO vzalo na vědomí nabídku vlastníka nemovitosti čp. 102 (bývalý obchod v Košatce)
na odkup do vlastnictví obce (navržená cena
1 650 tis. Kč bez pozemku).
RO schválila cenu stočného pro období od
1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 na 35,00 Kč/m3
bez DPH a 35,00 Kč/m3 + DPH dle platných
právních předpisů.

ZO schválilo Plán rozvoje sportu v obci Stará
Ves n. O. (zpracoval Bc. Adam Kolek).
ZO schválilo Darovací smlouvu s TJ Stará
Ves n. O., z. s., předmětem je darování majetku TJ zapsaného na LV č. 246.

Mgr. Jaromír Chvostek

Ohlédnutí za Sametovou revolucí
Nechce se ani věřit, že nás už plné tři desítky
let dělí od posledního dějinného zvratu, který
přinesl tak zásadní změnu tehdy ještě československé společnosti. Mnohé z toho, co se tehdy
událo, už tak trochu přikryl příkrov zapomnění. Kdo si dnes vzpomene, že tehdejší místní
národní výbor (MNV) v roce 1989 řídil 9 provozoven (např. autodopravu, holičství nebo
mandlování prádla), že ve Staré Vsi vykazovalo
činnost 19 stran a organizací (např. Český svaz
žen, Osvětová beseda nebo ten nejdůležitější místní výbor Národní fronty), že v Košatce to
bylo 9 složek (základní organizací KSČ počínaje

a Českým červeným křížem konče)…
Nebude tedy na škodu připomenout alespoň v několika větách a útržkovitých citacích
události roku 1989, jak je zachycují zápisy
v obecní kronice.
„V lednu 1989 konaná Rada MNV na svém
zasedání zaujímá stanovisko k „negativním
vystoupením protisocialistických sil na Václavském náměstí“. Zasedání Rady se 16. 2. účastní
2 (!) delegáti ONV (okresního národního výboru) Vaněk a Vrobel, kteří vyzývají k nutnosti
a ktiv izace občanů ja ko protipólu
6

www.staraves.cz
protizákonných akcí, poukazuje se
i na škodlivost vývoje v Polsku, které
se stává špatným příkladem.“
„V červenci se František Chvostek účastní aktivu předsedů MNV
okresu a připojuje svůj podpis k rezoluci odmítající požadavky podpisové akce Několik vět.“
„Situace ve společnosti začíná
být značně napjatá, roste kritičnost
občanů. V obchodech se celostátně
projevuje nedostatek mnoha druhů
zboží, chybí balíčkované maso, banány přicházejí do obchodu Jednoty
v Košatce v množství 1 bedýnky na
celou ves. V restauraci Motorest
(provozované Jednotou Frýdek-Místek) je neustále kritizován personál
zvláště za pomalou obsluhu, vedoucí
Kopciuch je nahrazen A. Boháčovou.
Nedostatky jsou vysvětlovány nouzí
o dobré číšníky. Tatáž situace se projevuje v prodejnách Jednoty se stavebními materiály (Brušperk, Proskov ice). Ci h ly, cement, vápno
a mnoho jiných jsou vydávány pouze
pro stavebníky rodinných domků na
základě tzv. koordinačních lístků,
vydávaných držitelům stavebního
povolení.“

(pokračování o událostech roku 1990 v příštím vydání Staroveského zpravodaje)

Plenární zasedání 14. 12. přijímá usnesení,
že „… vzhledem k současné situaci ve státě je
nutné zabezpečit plynulých chod v obci a vytvořit akční program…“ „Ten je sice vypracován
za spolupráce MNV, Národní fronty a KSČ,
nevešel ovšem v platnost, neboť mezitím je zrušena vedoucí úloha KSČ, iniciativu v okrese
přebírají složky sdružení Občanské fórum. OF
sice v obci zatím nevzniká, ovšem aktivizuje se
skupina občanů, kteří začínají ovlivňovat dění
( I n g . K a r e l Hý l , O. Š t ě t k a , I n g . J a n
Šeděnka…).“

Výročí listopadových událostí jsme si v naší
obci připomněli zapojením do celostátní akce,
iniciované organizací Paměť národa ve spolupráci s církvemi a kraji. Symbolicky v 17.08
hodin 17. listopadu zazněl z místního rozhlasu
vzkaz k výročí sametové revoluce a v 17.11 hod.
se rozezněly zvony z kostela sv. Jana Křtitele.
Připomínkou dramatických událostí před 30
lety bylo poté položení kytice k pomníku prezidenta-osvoboditele, s průběhem listopadových událostí se seznámili i žáci starších ročníků základní školy, pro které už je pochopitelně
listopad roku 1989 hlubokou minulostí.

„Jedním z prvních požadavků se stává návrat sochy T. G. Masaryka zpět do obce a odstranění hvězdy z pomníku padlých v zámeckém parku…“

Mgr. Jaromír Chvostek
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Měření hlukové zátěže I/58
Naší obcí prochází silně frekventovaná dopravní tepna, silnice I. třídy I/58 Ostrava – Mošnov. Sílící frekvence dopravy s sebou nese i nemilý důsledek: nárůst hlukové zátěže, který se
dotýká všech obyvatel žijících podél této komunikace. Proto obec přistoupila k zadání pro
změření hlukové zátěže na této komunikaci.
Pověřen byl akreditovaný Zdravotní ústav se
sídlem v Ostravě.

10.643 vozidel všech typů. Pro srovnání: podle
předešlého měření zadaného ŘSD v roce 2016
byla průjezdnost 8.752 vozidel za 24 hodin.
Jaké jsou výsledky? Mnozí z nás, znalí situace, budou možná překvapeni: naměřené
hodnoty, korigované podle platné metodiky,
měly pro den i noc a oba úseky stejný závěr –
výsledná hodnota nepřekračuje hygienický
limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku,
který je pro denní dobu stanoven na 70 dB, pro
noc 60 dB. Rozdíl mezi limitem a naměřenými
hodnotami na obou měřených místech činí asi
10 dB.

Měření proběhlo na dvou vytipovaných
místech – u rodinného domku v ulici Na Závodí
č. 90 a na ul. Krmelínské č. 524. Zahrnovalo
časový úsek 24 hodin na přelomu 19. a 20. 11.
2019, výsledkem byl protokol č. 67827/2019
s hodnotami pro denní a noční provoz. Vedlejším produktem byl i zajímavý údaj o intenzitě
provozu, podle kterého v této době projelo obcí

Změny v podobě protihlukových stěn se
tedy bohužel v dohledné době nedočkáme…
Mgr. Jaromír Chvostek

Co se děje na zámku?
Zámek už se v září, o Renesančním dnu,
představil po opravě v (téměř) plné kráse. Věž,
fasáda, okolí, celé první patro, vše se svítí novotou. Až na schody, které se objevily na světle
současného světa po 400 letech ve své původní
podobě. Původní záměr, jen jednotlivé stupně
vyčistit a vyspravit, se ukázal jako nereálný
a muselo se přikročit k radikálnímu zásahu. Ten
s sebou přinesl další překvapení: jednotlivé stupně byly při stavbě zámku postupně vsazovány
a dozdívány, takže s jejich uvolňováním se zároveň začalo oslabovat zdivo schodišťové chodby. Nyní probíhá díky firmě pana Orla postupné
vsazování nových schodišťových stupňů. A práce je to velice složitá i nebezpečná…

Druhý problém přineslo odkrytí stropů
a podlah vyšších pater věže. Dendrologický průzkum potvrdil nemilou skutečnost, že trámy
nejsou v dobré kondici – o podlahových prknech
nemluvě – a bude nutný další zásah tesařů.
Osvědčená firma pana Duráka se chopila dalšího úkolu a začátkem nového roku by mělo být
vše hotovo.
Na obě opravy, náročné po stránce technické, administrativní i finanční, se podařilo získat
peněžní příspěvek z Ministerstva kultury ČR
a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Mgr. Jaromír Chvostek
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Neodešli – jen nás předešli –
Václav Kotek a Jaroslav Weigel
Když jsme si letos v červnu, krátce před
koncem divadelní sezony, přáli pokojné prázdniny, nemohl jsem tušit, že naše přátelské objetí
bylo poslední, které jsem s Vaškem Kotkem
zažil. S dlouholetým členem Divadla Járy Cimrmana mě seznámil Miloň Čepelka a dá se
říct, že jsme si s Vaškem padli do oka. Scházeli
jsme se nejen v divadle, ale také v Českém rozhlase. Tam jsem posluchačům také představil
jeho, tehdy desetiletého, syna Vojtu. Už v tomto
věku měl o své budoucnosti jasno, jistě k tomu
přispělo i to, že se, byť jen hlasem, objevil v jednom představení Cimrmanů.

Václav Kotek nás předešel letos v létě po
nešťastném pádu ze schodů ve svém domku.
Bylo mu 66 let. V jeho manažerské práci, bez
níž by se divadlo neobešlo, pokračují manželka
a syn Vojta. Díky nim můžou diváci nadále navštěvovat hry Cimrmana, Smoljaka a Svěráka
nejen v domovském divadle na pražském Žižkově, ale i na mnoha místech republiky. Tedy
i na těch, kde Jára Cimrman pobýval anebo také
nikdy nebyl.

Vašek byl organizátorskou duší divadla,
propagoval ho, jak nejlépe uměl, a uměl to dokonale. Na řadě míst republiky najdete zmínky
o Járovi Cimrmanovi, a to v jakékoli podobě pamětní desky, výstavy stálé i nestálé, pojmenování po tomto českém géniovi téměř čehokoli. Organizoval zájezdy divadla po celé naší
vlasti a měl tudíž přehled o tom, jaké sály, jaká
jeviště čekají „Cimrmany“ tam či onde. Když
už jsem se zmínil o zájezdech, musím vzpomenout na jeden nedivadelní, a to do ruského pohoří Altaj v roce 2007. Výprava, kterou vedl,
provedla úspěšný výstup na dosud nepojmenovanou horu, dosahující 3610 metrů. Teď už hora
jméno má a jistě tušíte, že jde o horu Járy Cimrmana. Mezi členy výpravy byli horolezci
Radek Jaroš, Evžen Hart a Jan Herzmann a také
už zmíněný Vaškův syn Vojta. Ten o výpravě
natočil dokument, možná že jste jej viděli v České televizi.

Václav Kotek, foto: Profimedia

Také s Jaroslavem Weiglem mě seznámil
Miloň Čepelka a i s tímto vynikajícím výtvarníkem a neméně dobrým hercem jsem měl přátelské vztahy. Do smrti si budu pamatovat na
jeho pozdrav pronesený nenapodobitelným
hlasem, kdykoliv jsme se setkali. Do Divadla
Járy Cimrmana přišel v roce 1970 z Mladého
světa. Pamětníci vědí, že šlo o velice populární
týdeník, v němž svého času pracoval i Ladislav
Smoljak. U Cimrmanů působil Jaroslav Weigel
nejen jako herec, ale byl také scénografem a výtvarníkem kostýmů a tištěných publikací včetně
programů a plakátů. Jeho rukopis je nezaměnitelný a dokonale vystihuje Cimrmanovu postavu a dobu, v níž český génius žil.

Václav Kotek hrál ve dvanácti hrách a stejně
jako někteří další současní herci začínal u Cimrmanů jako kulisák. To bylo v roce 1973. Vidět
jste ho mohli i ve filmech Kulový blesk, Rozpuštěný a vypuštěný nebo Nejistá sezóna. Vaškova smrt byla stejně nesmyslná, nepochopitelná a nešťastná jako odchod těch, na které jsem
už ve zpravodajích vzpomínal - Jiřího Šlitra
a Luďka Nekudy.

Stejně jako Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak nebo Miloň Čepelka byl Weigel původně
učitelem. Mimo jiné byl i žákem Cyrila Boudy,
spolupracoval s Kájou Saudkem. Všechny
9
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divadelní role zvládal na výbornou. Na jeho
otce Žílu z Aktu nebo děda Vševěda ze hry
Dlouhý, Široký a Krátkozraký či Jana Husa
z Českého nebe se bude vzpomínat hodně dlouho, nejméně tak dlouho, dokud ze světa nezmizí
všechny možné i nemožné nahrávky divadla.
Jaroslav Weigel se objevil i v řadě filmů. Namátkou jmenuji Marečku, podejte mi pero, Vrchní,
prchni, Jára Cimrman ležící, spící nebo Jáchyme, hoď ho do stroje.
Kouzelně vyprávěl různé historky, najmě
ty z divadla. Ale nejen z něho. Když jsme natáčeli v Českém rozhlase „vinš“ k šedesátinám
Zdeňka Svěráka, Jaroslav Weigel mu přál, aby
už nikdy nešel po Václavském náměstí v nemocničních návlecích, které si zapomněl na
nohou, když odcházel ze zdravotnického zařízení. Nebo aby mu Zdeněk Svěrák už nikdy
nevyhazoval do koše svačinu, o níž si myslel,
že mu ji manželka Boženka dala omylem a byla
stará. Nebyla. Byla Weigelova a čerstvá. Mezi
jeho záliby patřilo vaření, a jak prozradil v jedné
rozhlasové besedě, kterou jsem vedl - „do kuchyně mi ženská nesmí“!!!

Jaroslav Weigel, foto: Filip Jandourek, Český rozhlas

a začali vyprávět historky nebo anekdoty. Jsou
to zážitky, na které nikdy nezapomenu, a to ani,
když už si budu pamatovat jen málo a možná
ještě méně. Každopádně, pan Weigel byl osobností, která k Divadlu Járy Cimrmana neodmyslitelně patřila řadu let a bude chybět.
Jaroslav Weigel, rodák z Rychnova nad
Kněžnou, zemřel letos v září po dlouhé nemoci
ve věku 88 let.
Radoslav Mácha,
který vám přeje pokojné Vánoce
a mnoho dobrého v roce 2020

Měl jsem rád, když se v šatně sešla stará
parta - Svěrák, Čepelka, Brukner a Weigel

Tříkrálová sbírka 2020
20. ročník Tříkrálové sbírky
klepe na dveře. Stalo se již tradicí, že vždy počátkem ledna se
můžete setkat s charitními tříkrálovými koledníky, kteří za zpěvu
koledy přinášejí požehnání do
Vašich domovů a žádají Vás o finanční příspěvek. Následující řádky Vám mohou
zodpovědět některé otázky, které se sbírky týkají.

Jak poznat falešného koledníka
Pravý koledník Charity Česká republika
se může prokázat kolednickou průkazkou
a úředně zapečetěnou pokladničkou. Pokud
někdo tvrdí, že koleduje ve jménu Charity
ČR ve prospěch Tříkrálové sbírky a nesplňuje
výše uvedené, pokládáme ho za falešného
koledníka. V takovém případě mu prosím
nepřispívejte a kontaktujte místní charitu nebo
tks@charita.cz.

Jak je využit výtěžek Tříkrálové sbírky?
65 % peněz zůstává charitám, které si je
vykoledovaly. Dalších 15 % jde na činnost regionální (diecézní) charity. Celkem 10 % jde na
pomoc v zahraničí (např. při zemětřesení nebo
povodních). 5 % jde na celostátní projekty a na
samotnou organizaci sbírky jde zákonných 5 %.
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Kolik musí být vedoucímu skupinky?

Jménem Charity Studénka bych Vám chtěla
ze srdce poděkovat za Vaši vstřícnost a podporu, které si velice vážíme a díky níž můžeme
pomáhat potřebným.

Alespoň jeden člen kolednické skupiny musí
být držitelem občanského průkazu, tedy musí
mít alespoň 15 let. Doporučení CHČR je, aby
vedoucímu skupinky bylo 18 let.

V letošním roce jsme díky Vaší štědrosti obdrželi částku 523 092 Kč. Mohli jsme nakoupit
a opravit zdravotní a kompenzační pomůcky
do půjčovny za 63 280 Kč. Část výtěžku ve výši
11.500 Kč směřovala dětem na podporu jejich
volnočasových aktivit. Studie nové budovy,
ve které by vznikl denní stacionář, 6 míst odlehčovací služby, 18 míst domova pro seniory
a zázemí pečovatelské služby stála 181 500 Kč
a byla plně hrazena z výtěžku letošní sbírky.

Využíváme dětskou práci?
Děti se do koledování zapojují z vlastní
vůle, ve svém volném čase, se souhlasem rodičů
a bez nároku na mzdu. Celkových 60 tisíc dobrovolníků věnuje svůj čas a energii, aby pomohli
potřebným, lidem v nouzi. Dobrovolnictví není
otázka věku, ale hodnot.
Co se děje s penězi v pokladničkách?

Studii si můžete prohlédnout na www.studenka.charita.cz. Také díky Vašemu přispění
jsme mohli dokončit výstavbu garáží, které jsou
již zkolaudovány a využívány.

Pokladničky se v souladu se zákonem
o sbírkách rozpečeťují na příslušných obecních
úřadech, pod úředním dohledem je obsah spočítán, vykázán v zápisu o rozpečetění. Hotovost
je následně vložena na sbírkový účet.
Sbírka je celostátní. Jejím pořadatelem je
Charita Česká republika se sídlem v Praze,
dle osvědčení vydaného Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v
souladu s aktuálně platnými právními předpisy.
Charita ČR předkládá Magistrátu hl. Prahy
každoročně vyúčtování sbírky.
Souvisí financování Charity Česká republika
s církevními restitucemi?

Nově zkouladované garáže

Výtěžek Tříkrálové sbírky v roce 2020
máme v úmyslu použít na financování projektové dokumentace výše zmíněné nové budovy.
Znovu podpoříme volnočasové aktivity dětí
v obcích, kde sbírku realizujeme. Pro velký
zájem o zapůjčování zdravotních a kompenzačních pomůcek část peněz použijeme na
doplnění sortimentu těchto pomůcek, případně
na jejich opravu.

Charita Česká republika funguje jako nezisková organizace. Její financování je zajišťované
z více zdrojů a je velmi závislá na darech, grantech
a dotacích. Církevní restituce se jí nijak netýkají.
Jde výtěžek sbírky na pomoc uprchlíkům?
Naprostá většina vybraných peněz putuje
na zdravotní a sociální služby. Charita Česká
republika dále poskytuje pomoc cizincům, kteří
mají platné povolení k pobytu, nebo kteří v České
republice požádali či již získali azyl. Tedy státem
registrovaným osobám. Další část pomoci směřuje do míst konfliktů s cílem umožnit lidem
zůstat v jejich domovech. Rozdělení peněz viz
otázka 1.

J. Pomikálková
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Záchranná stanice a Dům přírody Poodří
Záchranná stanice zajišťuje péči o poraněné,
či jinak hendikepované volně žijící živočichy.
Loňský rok jako celek byl z hlediska příjmů
rekordní. Celkem jsme za rok 2018 přijali 1968
živočichů. Za letošní rok jsme však tento rekord
již nyní překonali. Za leden až říjen 2019 bylo
do naší záchranné stanice přijato již více než
2000 živočichů!!! Tento výrazný nárůst souvisí
zejména se zvýšeným počtem mláďat několika
druhů. Poštolka obecná, zajíc polní, rehek domácí, puštík obecný, kalous ušatý. V některých
případech to je až několikanásobné navýšení
oproti stejnému období loňského roku – rehek
9x více, puštík 8,7x více, kalous 4x více mláďat.
U sov to souvisí s gradací populace hrabošů
polních i dalších malých savců. Naopak u kosů
se projevil celkový úbytek způsobený pravděpodobně africkým virem Usutu. V letošním
roce jsme poprvé přijali také jeřába popelavého.
Podrobná statistika bude součástí výroční zprávy
za celý kalendářní rok. Hlavní význam naší činnosti bezesporu spočívá v etickém a humánním
přístupu k živé přírodě, jde o to alespoň částečně
odčinit ty negativní lidské faktory, které výrazně
ovlivňují život zvířat. V mnoha případech jsou
důvodem nesmírného utrpení a strádání. Projekt
má význam z hlediska udržení biologické rozmanitosti živé přírody. Jde o nápravu negativního
působení člověka na živou přírodu.

Od května 2014 provozujeme návštěvnické středisko Dům přírody Poodří,
které slouží jednak pro ekovýchovné aktivity pro žáky
všech stupňů škol, jednak
pro širokou veřejnost. Toto
zařízení je pozitivně vnímáno a zájem o jeho
využití stále roste. Za období 1-10/2019 naše
ekovýchovné programy absolvovalo 1551 dětí
z MŠ a 5625 dětí ze ZŠ a SŠ. Návštěvníků ze
strany široké veřejnosti pak bylo za toto období
více než 7 tisíc.
Každý rok se snažíme připravit pro návštěvníky něco nového. Během prázdnin byl dokončen výběh pro vydru říční a vydra je již nyní
součástí expozice pro veřejnost. Opravili jsme
vodní tok, dvoudílnou protihlukovou stěnu, která slouží také k umístění exponátů a především
pak k ochraně a hnízdění drobného ptactva. Během každé sezony jsou v areálu návštěvnického
střediska také průběžně instalovány tematické
výstavy. Doufáme, že Dům přírody Poodří dopomůže lepší informovanosti
jak široké veřejnosti, tak hlavně
dětí školního věku a tím se nám
podaří alespoň částečně ovlivnit
pozitivní vztah k přírodě.

Více o naší činnosti se můžete dovědět na webových stránkách www.csopnj.cz nebo na
našem facebooku www.facebook.com/zachrannastanicebartosovice/.

Školáci pomáhali zachraňovat páchníka
Asi to zprvu zní nesrozumitelně, ale dnes už
žáci staroveské devítky vědí, o co jde. Zapojili
se totiž v rámci výuky pracovních činností do
záslužné akce Ochrana páchníka hnědého v evropsky významné lokalitě Chráněné krajinné
oblasti Poodří.

Pod vedením odborníků z centra Arnika vysázely dvě desítky staroveských školáků ve středu
13. 11. podél polní cesty od tzv. Chvostkova kříže
mezi Starou Vsí a Košatkou hrušňové stromořadí, které tvoří na 40 kusů hrušní starých odrůd.
Ty se časem stanou přírodním stanovištěm asi
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třícentimetrového vzácného brouka páchníka,
který obývá dutiny vhodných stromů. Počasí
sice nepřálo, ale přes bláto a zimu dobrá věc
zvítězila. Bylo až s podivem, jak se naše mládež
– prokřehlá, zablácená a poté i zmoklá – s chutí
a elánem zapojila do netradiční práce. Odměnou
pracantům byl odznáček s páchníkem, hrnek
horkého čaje a nepochybně i pocit, že vykonali
něco potřebného.
O jakou iniciativu se vlastně jedná?
Spolek Arnika ve spolupráci s Ostravskou
univerzitou, AOPK ČR a ČSOP Studénka připravil a poté obdržel grant zaměřený na zlepšení
a rozšíření biotopu tohoto vzácného brouka.
Tato aktivita zahrnuje ošetření stromů a dosadbu
zeleně, ale také akce pro laickou i odbornou veřejnost a tvorbu propagačních materiálů. Může
nás jen těšit, že se vytipováním a poskytnutím
pozemků a poté aktivním zapojením základní
školy zapojila i naše obec a svou „troškou do
mlýna“ přispěla ke zlepšování životního prostředí našeho kraje.
Mgr. Jaromír Chvostek
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Základní a mateřská škola
Vážení rodiče a přátelé staroveské školy,

Musím však konstatovat, že někdy se velice
divíme, kam mizí respekt těch malých k dospělé
osobě, ať už je to žena či muž. Ale to vše je asi
důsledkem nynější doby.

dovolte, abych vám všem poděkovala za
přízeň a zejména podporu staroveské školy
a školičky. Mnoho z vás využívá setkání na námi
pořádaných akcích, což nás velice těší.

Přesto všechno jsem ale velice ráda, že
máme mezi sebou zvídavé i aktivní žáky. Žáky,
a tím mám na mysli naše deváťáky, kteří jsou
organizačně schopní a připravují tradiční akce
nejen pro celou školu, ale i veřejnost. Musím
vzpomenout společnou akci ZŠ a MŠ Vítání
podzimu s tvořivými dílnami společně s rodiči
a mikuláškou nadílku, kterou připravili všem
dětem MŠ, žákům a zaměstnancům školy. My
jsme jim za odměnu poskytli možnost zapojit se
do národního testování z matematiky, českého
jazyka a obecně studijních předpokladů, aby
měli možnost srovnat své znalosti s jinými žáky
z různých škol a zjistit, na čem zapracovat, aby
nelehké rozhodnutí, kam dál, zvládli.

My všichni zaměstnanci základní a mateřské školy se snažíme na vaše děti působit tak,
abychom v nich našli, podpořili a vypěstovali
dovednosti k fungování v reálném světě. Ne
vždy a ne u každého to jde hned, někdy to chce
více času a trpělivosti. Je vždy lepší, když je tato
spolupráce oboustranná a nepůsobí jen jako direktivní chování nás, dospělých. Ale to jen naše
přání. Ti mladší se na to dívají trošičku jinak
a snad pochopí později, že to s nimi myslíme
dobře. Ale tak to bylo, je a bude.
Snažíme se naše žáky motivovat pro učení,
pracovat v kolektivu a vážit si práce druhých.
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Naši žáci se zapojují do různých soutěží,
ať už vědomostních či sportovních. Zatím
probíhají školní kola. Adam Kučera, který ve
školním kole získal maximální počet bodů,
Jan Polášek a Jan Pindur (chlapci 9. třídy) nás
budou reprezentovat v okresním kole soutěže
Mladý chemik. Proběhla školní kola Dějepisné
olympiády, kde exceloval opět Adam Kučera,
a Olympiády v jazyce českém. Žáci 4. a 5. třídy
letos postoupili do finálového kola soutěže „Velká
cena mladých zoologů“ v ostravské ZOO, kde
vybojovali 3. místo.

mluvčím v jazyce anglickém a německém. Pro
rodiče jsou naplánována odborně zaměřená
tematická setkávání. Poslední setkání proběhlo
v listopadu na téma Předcházíme poruchám
učení s lektorkou Mgr. Komárovou. Poděkování
patří všem kolegům, kteří jsou do těchto aktivit
zapojeni.
Od září je realizován mezinárodní projekt
Leave Anger Behind – Nechte hněv stranou
(Erasmus+), který trvá 24 měsíců od 1. 9. 2019
do 31. 8.2021. V projektu jsou zapojeny tyto
země: Itálie, Turecko, Litva, Irsko, Dánsko a naše
škola. V listopadu se uskutečnilo první setkání
v Itálii. Tentokrát se i čtyři naši žáci zúčastní
setkání v Dánsku a další setkání dětí bude v naší
škole. Koordinátorem projektu ve škole je Mgr.
Hana Cholevová.

V naší škole se stále něco děje, o všech aktivitách můžete získat informace na stránkách školy.
Žáci jsou zapojeni do velkého množství mimoškolních aktivit, které zajišťujeme také z evropských dotací. Naše škola je úspěšným žadatelem
o dotaci v rámci výzvy č. 02_18_063 pro Šablony
II. Projekt je realizován od 1. 1. 2019 s datem
ukončení 31. 12. 2020. Z tohoto projektu jsme
získali dotaci 1 653 544 Kč. Konkrétněji v MŠ
a ŠD funguje školní asistent jako podpora zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.
Pro žáky a děti MŠ budou realizovány projektové
dny ve škole a mimo školu, dojde ke sdílení
zkušeností pedagogů z různých mateřských škol
prostřednictvím vzájemných návštěv. V základní
škole pracuje školní speciální pedagog. Pro žáky
jsou k dispozici kluby čtenářské, zábavné logiky
a deskových her, badatelské kluby a doučování.
V březnu proběhnou projektové dny s rodilým

V letošním školním roce byla také zahájena
výstavba školního hřiště a úpravy za školou.
V 1. etapě proběhne výstavba školního hřiště
s umělou trávou, na které se těší nejen všichni žáci, ale zejména učitelé tělesné výchovy.
Postupně dojde k vybudování workoutového
(posilovacího) hřiště, venkovní učebny, běžecké
dráhy a doskočiště i prostoru pro pobyt venku
pro mateřskou školu.
Z projektu IROP nám byla poskytnuta
dotace na realizaci učebny cizích jazyků, kterou
se budeme snažit realizovat v průběhu hlavních
prázdnin.
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kde vystoupí žáci mateřské, základní školy a základní umělecké školy. Přijďte ve čtvrtek 19. 12.
2019 nasát vánoční atmosféru do kostela sv. Jana
Křtitele v 16:30 hodin.

Ale nyní se všichni snažíme naladit na to
nejkrásnější pohodové období roku – Vánoce.
Adventní čas jsme zahájili vánočním jarmarkem
při rozsvěcování vánočního stromu, 12. prosince
jsme navštívili naši partnerskou školu v Rakové,
kde se uskutečnil tradiční mezinárodní vánoční
koncert společně i s žáky Gymnazija im. J. Pavla
II. z polské Twardorzeczky.

Přeji vám všem krásné vánoční svátky, dny
plné klidu, lásky, štěstí a pohody v rodinném
kruhu, přeji vám radost z dětí či vnoučat a všem
hlavně hodně zdravíčka.

Chtěla bych vás pozvat na náš vánoční koncert s názvem Vánoce, Vánoce, skoro-li budete,

Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka školy

Jak se máme ve Starovjáčku?
Rodinné centrum Starovjáček bylo založeno před osmi lety. Na začátku byly maminky,
které chtěly pro své děti a další Starovjáčky vytvořit místo k setkávání, ke hře a zábavě. Srdečně je pozdravuji a moc jim za vše děkuji.
Nyní Starovjáček prožívá takové malé obrození. Nové maminky se pustily do práce s velkou energií. Vymalovaly hernu obrázky, dovybavily hračky a pomůcky ke cvičení, obnovily
nábytek a spoustu dalších věcí. Konkrétně to
jsou: Tereza Sýkorová, Michaela Janošková,
Renata Pecháčková, Kateřina Vanková, Kamila
Klučiková a já, staro-nová Adéla Adamusová.

kdy se pomocí říkanek a písniček protáhnou,
obletí svět a na padáku to pořádně roztočí.
A když už jsou unavené, tak se přesunou do herničky a uvolní místo svým starším kamarádům
(nad 1,5 roku), kteří se v tělocvičně také vyřádí

Každé pondělí se ve Starovjáčku cvičí. Malé
děti (od cca 7 měsíců do 1,5 roku) pod vedením
Katky Vankové začínají v 9:00 v tělocvičně MŠ,
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a s Renčou Pecháčkovou si zahrají hry, zazpívají
a na závěr si připraví opičí dráhu. Zájem o cvičení je velký, takže pokud si chcete přijít zacvičit,
sledujte náš facebook a rezervujte si místo.

Jsem moc ráda, že ve Starovjáčku to pořád
žije a že maminky mají stále chuť aktivně trávit
čas se svými dětmi, neboť to byl náš cíl již od
počátku.

Každé pondělí je otevřena herna od cca 9:00
a zavírá se kolem 11:00. Po domluvě může být
otevřeno i v jiné dny, bližší informace zjistíte vždy
aktuálně na www.facebook.com/starovjacek.

Na viděnou ve Starovjáčku
se těší Adéla Adamusová
a další maminky :-)

Vánoční přání z fary
Drazí přátelé,

radost dětem, které o Vánocích na zazvonění
netrpělivě čekaly.

nedávno na začátku Adventu jsme mohli
slyšet zvonění zvonků dětí, které odstartovaly
rozsvícení našeho vánočního stromu před zámkem. Zanedlouho určitě mnozí z vás uslyší opět
hlas zvonku, který v mnoha rodinách o Štědrém
večeru otevírá cestu k rodinným stromkům
se spoustou dárků. Četl jsem nedávno jeden
příběh, který o podobném rodinném zvonku
vyprávěl. Ten zvonek byl rodinnou tradicí
předávanou z generace na generaci (možná to
máte stejné i u vás) – několik desítek let už dělal

V tom příběhu jedno dítě napadlo, že by
se mohlo rozšířit pole působnosti toho malého
kousku lesklého kovu – aby nesloužil „jen“ k vánoční radosti, ale nadělování si radostí i mimo
Vánoce. A tento zprvu dětinsky vypadající
nápad zaujal celou rodinu (čemu se říká dětská
naivita, bývá tím, co může oslovit). Kolikrát
si člověk neuvědomí „vánoční radosti“, jaké
jsou nadělovány mimo Vánoce. Co dárků je
kolem mě třeba…dnes. Dále budu pokračovat
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částí z příběhu, kterou vypráví maminka tohoto
dítěte…

Pozvánky na akce:
24. 12.

Zazvonila jsem… a najednou si uvědomila, že
mám zdravé děti a báječného manžela. A napadaly mě další a další důvody, proč bych se neměla
mračit a proč bych neměla mít špatnou náladu.
Zvonek mi připomněl nadílku. Tolik je nám toho
naděleno a… občas to přehlížíme a myslíme
spíše na to, co jsme nedostali. A tak při každém
zazvonění přemýšlíme s manželem o tom hezkém,
co máme, z čeho se můžeme radovat.

− Do 15 hodin je možnost na faře vyzvednout Betlémské světlo
− V 15 hod. v kostele sv. Jana Křtitele –
Otevírání Betléma (společné zamyšlení,
zpívání a podobně jako loni putování do
živého Betléma) – zveme všechny děti
− „Půlnoční“ mše sv. ve 22 hod.

25. 12.

− Slavnost Narození Ježíše Krista – mše sv.
v 10:30 hod.

Příběh pak pokračoval např. i tím, že při zpozorování někoho zamračeného v rodině druhý
člověk jen nepatrně zazvonil, což připomnělo, že
také dneska „rozbaluji“ (i přes něco náročného)
část z té „nadílky“. Z těch obyčejných dnů se
mohou stát neobyčejné, když se na ně dokážu
podívat ze správné strany.

26. 12.

− Svátek sv. Štěpána – 2. svátek vánoční –
mše sv. v 8 hod.

31. 12.

− Děkovná mše sv. za uplynulý rok v 16:00
hod.

1. 1.

Přeji celé naší obci radostné a pokojné
prožívání vánočních svátků, spoustu času na
odpočinek a setkání s blízkými, načerpání sil
do nového roku. Moc bych přál také nám všem,
abychom se vždy dívali (podobně jako v příběhu) na svět kolem nás z té správné strany – té,
ze které nepřehlédneme obrovskou spoustu
každodenních obdarování. Jedním z těch darů je
i narození Ježíše, které si o Vánocích připomínáme – narození, které nám ukazuje na Boha, dárce
(jak pevně věřím) všech těchto darů.
O. Jan

− Mše sv. v 10:30 hod. – Slavnost Matky
Boží Panny Marie.

4. 1.

− Tříkrálová sbírka

11. 1.

− 14. střediskový ples ve školní jídelně ZŠ

(místenky možno zakoupit na faře)
12. 1.

− Mši svatou v 10:30 hod. doprovodí Ondřejnice

SDH Stará Ves nad Ondřejnicí v roce 2019
Nedílnou součástí obecního dění byla v letošním roce činnost místního sboru dobrovolných hasičů. Počátek roku se nese v duchu plesové sezóny a v ní staroveští hasiči překvapují
novinkou – tradičním hasičským plesem netradičně rozprostřeným do dvou víkendových
večerů. A tak se někteří hosté bavili a tančili
v rytmu kapely Maras v pátek, jiní v sobotu.
Počet hostů, který již v minulých letech dosáhl
stropu kapacity hasičské zbrojnice, se tímto
plynule rozprostřel do dvou hasičských plesů,
aniž by to jakkoli ubralo na bujarosti zábavy.

Obdobně kvalitní a hojně navštívenou akcí pořádanou naším sborem bylo Stavění máje. Veřejnosti se následně otevřely hasičské stánky
s občerstvením, grilem a dalšími pochutinami
v čer v nu na Sta rovesk ých obecních
slavnostech.
Počátkem července pak byli mnozí Starovjáci nemile udiveni tím, že se nekoná Staroveský kotel. Po jednadvaceti letech trvání této
noční hasičské soutěže jsme se letos rozhodli
tuto tradici přerušit. K tomuto pro nás nelehkému rozhodnutí vedlo více faktorů. Není však
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řečeno, že se Staroveský kotel v budoucnu nemůže vrátit… V srpnu však mohli místní i přespolní občané navštívit alespoň denní pohárovou soutěž O pohár obce Stará Ves n. O. Na té
se blýskly parádním výkonem zakončeným
časem 17,204 a vítězstvím na domácí půdě staroveské ženy. Mužskou kategorii ovládli hasiči
týmu zvaného Tošodry Fire-team, mezi veterány zvítězil Svinov.

a Jistebníku. V celkovém hodnocení to však
Staré Vsi nestačilo na lepší než 4. příčku v případě ženského týmu a 17. příčku v mužské kategorii. Není se tak co divit, že v rámci závěrečného galavečera MSL zaznamenali individuální
ocenění (tedy místo v All-stars) pouze členové
veteránského týmu, letos ve složení: Martin
Palička, Jiří Onderka, David Galásek, Karel Rozehnal, Kamil Hutěčka, Zdenek Kvita, Petr Ječmen, Radim Kolek, Ondřej Bartek a Tomáš
David. Mimo Moravskoslezskou ligu však zazářily staroveské ženy parádní 3. příčkou v těžké
celorepublikové konkurenci 36 týmů na prestižní soutěži ve Velkých Hošticích.

Tímto se dostávám k soutěžní činnosti našeho sboru. Do bojů v Moravskoslezské lize jsme
nasadili tradičně týmy do všech hlavních kategorií, tedy družstvo mužů, žen i mužů nad 35
let. Nejlépe si vedli tentokrát veteráni, kteří vybojovali v celkovém hodnocení konečnou třetí
příčku za dominantními Oprechticemi a druhým Svinovem. Nutno však přiznat, že letos
v dosti prořídlé konkurenci pěti veteránských
týmů. Ostatní dva staroveské týmy musely čelit
mnohem silnější a početnější konkurenci, v níž
se však prosadili do popředí výsledkových listin
pouze na několika málo soutěžích. Muži zabodovali zejména nečekaným čtvrtým místem na
soutěži v Mošnově, ženy pak výše zmíněným
vítězstvím ve Staré Vsi, druhým místem na soutěži v Kozmicích a třetím místem v Košatce

Činnost samozřejmě vykazuje také zásahová jednotka sboru, ať už v rámci zásahů při likvidaci škodných událostí, preventivní činností
či údržbou zásahové výzbroje a výstroje.
Závěrem mého příspěvku mi dovolte, abych
jménem staroveských hasičů čtenářům Staroveského zpravodaje popřál krásné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví, štěstí, energie,
rodinné pohody a přátelské pospolitosti do
nového roku.
Kamil Hutěčka

Staroveští senioři na Lysé hoře
17. září 2019 zorganizoval Spolek přátel
veselého stáří zájezd na Lysou horu. Zájem byl
veliký, takže nakonec jen 42 členů spolku plně
obsadilo autobus, kterým pro nás přijela velmi
sympatická paní řidička o půl deváté ráno, aby
nás přes Nošovice, Raškovice, Krásnou, z Papežova přepravila lesní horskou silnicí až na
vrchol Lysé hory.

v rámci dobré nálady jsme po vystoupení z autobusu vytáhli ze svých baťůžků trochu posilujícího moku, abychom si přípitkem usmířili
toho, co řídí rozmary počasí.
Cestou jsme si vysvětlili, že původní sto let
staré chaty, chatu Albrechta Habsburského,
později přejmenovanou na Slezskou chatu
a Bezručovou chatu, neuvidíme. Ale ne z důvodu mlhy, ale proto, že obě chaty v sedmdesátých létech minulého století vyhořely.

Cestou v autobuse jsme si řekli něco o historii výstavby chat a vysílače na Lysé hoře,
nejvyšší hoře Beskyd – 1323 m nadmořské
výšky, a o tom, co bychom si na vrcholu měli
prohlédnout.

Budovu vysílače jsme viděli jen v obrysech.
Že se nad budovou tyčí červenobílá vysílací
věž, nás ujišťovali zejména účastníci, kteří Lysou horu vidí ze svého okna ze Vsi a ti nám
přísahali, že ještě počátkem týdne taková věž
na vrcholu byla. Ale nakonec jsme měli štěstí.

Jak jsme tvrdili, jednalo se o „poznávací
zájezd“. Bohužel jsme poznali, že když je mlha
a nízké mraky, není vůbec nic vidět. Přesto
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Když jsme kráčeli od dřevěného kříže umístěného pod vrcholem, který připomíná památku
obětí Lysé hory, objevilo se krátce sluníčko,
které mraky stlačilo do údolí a my se ocitli nad
mraky jako v letadle a mohli jsme si pohledem
na vysílač materialisticky potvrdit, že věž na
místě stojí.

Dalším překvapením bylo, když při obědě
v Bezručově chatě se objevila naše předsedkyně
Bedřiška se svým manželem. Sice dost zadýchaná nám sdělila, že vrchol Lysé zdolali po
sv ých z Visalají, za což jsme je přivítali
potleskem.
Takže posouzeno s pozitivním nadhledem:

Prohlédli jsme si dvě nové chaty na vrcholu
Lysé, Chatu Emila Zátopka – Maratón a nově
postavenou repliku Bezručovy chaty.

Něco jsme se o Lysé hoře dozvěděli, viděli
jsme chaty, vysílač i beskydskou mlhu a z autobusu po cestě dolů, když jsme vklouzli pod
mraky, byl i výhled do údolí.

Pobavilo nás, když kolem procházela maminka s dítětem, které si naříkalo, že ho strašně z výšlapu bolí nohy, a maminka, asi překvapena, že vrchol je obsazen tolika seniory,
holčičku motivovala slovy: „ Podívej se, kolik
je tady babiček a dědečků, a ty vůbec nohy
nebolej.“

Přejeme druhé skupině seniorů, pro kterou
je plánován na jaře výlet na Lysou horu, aby
dohlédli mnohem dále, třeba na Tatry nebo i do
Vsi Staré.
Ing. František Šupík

Podzim ve SPOPVES
Členové SPOlku Přátel VEselého Stáří se
v uplynulých podzimních měsících několikrát
sešli v hasičské zbrojnici a dvakrát navštívili
ostravské divadlo. Podnikli i autobusový výjezd
na Lysou horu, o jehož průběhu si přečtěte samostatný článek.
První říjnovou středu na tradičním setkání
vystoupil soubor Novobělské babičky, který
svými písněmi a humornými scénkami rozesmál a rozezpíval celý sál. Další setkání seniorů
bylo netradičně již za tři týdny, 23. října, a to
nás navštívili členové souboru Ondřejnica. Nejenže ukázkově předvedli své taneční umění,
ale došlo i ke společnému nácviku tří tanců.
Senioři se sice většinou bránili jít na parket, ale
nebylo jim to nic platné. S mladými tanečnicemi
a tanečníky byla radost spolupracovat. Bohužel
do letní besedy u cimbálu určitě naučené kroky
zapomeneme.
Na Martinské zábavě 13. listopadu nemusel
seniory na parket nikdo pobízet. Hudba DUO
STAR manželů Porubkových svým repertoárem od lidovek, dechovek až po poslední současné hity dokázala uspokojit každého. Tančili
všichni bez ohledu na věk.

Mikuláš si mezi důchodce přivedl pomocníky
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Každoročně chodí k seniorům Mikuláš
a ani letos nezklamal. Ve své Knize hříchů na
nikoho nic nenašel, četl jen samé pochvaly
a nadílku dostali všichni. Čekání na Mikuláše
zpříjemnilo vystoupení dětí, které předvedly
nacvičené pásmo z rozsvícení vánočního
stromku.

A už nás čeká konec roku a s ním spojená
Silvestrovská zábava. Bude v pátek 27. prosince
a hasičárnu opět roztančí hudba DUO STAR.
Šťastlivce odměníme výhrou v tombole
a při přípitku si popřejeme zdraví v roce 2020,
abychom se zase všichni setkávali na akcích
Spolku přátel veselého stáří.
Bedřiška Bičanovská

Zima u myslivců
Myslivci vstupují do hlavního období své
činnosti v přírodě. Dny se krátí, ubývá slunečných dnů, teploty se snižují, místy klesnou až
pod bod mrazu. Příroda se připravuje na zimní
měsíce odpočinku a klidu. Zvěř využívá poslední místa, kde ještě najde zbytky pastvy a vyhledává spadlé plody a semena, aby vytvořila v těle
zásoby tuku a tak lépe mohla překonat zimní
období. Proto se tento čas vyznačuje pravidelným přikrmováním vhodným krmivem.

krmnou řepu jako zdroj dužniny, minerálů
a vitamínů. Nezapomeneme na líz-sůl.
Škoda, že někteří naši spoluobčané nepoznali, že všechna ta starost patří zvěři, která si to
nekoupí a mnohé zásoby z krmných zařízení
odnášejí nebo odvážejí svým domácím zvířatům. Některá zařízení určená k péči o lesní zvěř
se v předcházejícím letním období upravovala
a opravovala. Nářadí k této práci občas zůstalo
v lese připraveno pro pokračování v další činnosti, ale někdo nenechavý si je přemístil k sobě
domů. I tak se může?

Myslivci kráčejí k lesu s batohy naplněnými
zadinou, dužnatým krmivem a hlavně solí. Bažantům sypeme zlomkový ječmen nebo oves
do hromádky plev, aby se při hrabání „zabavili“
a netoulali se po revíru a tak částečně „zahřáli“
a tím udrželi teplotu těla potřebnou v zimě.
Zajíci si ze zásypu vyberou, co se jim hodí. Do
korýtka v krmelci předkládáme srnčí zvěři kukuřici a oves nebo ječmen. Též přidáváme

Máme před sebou poslední týdny s vhodným počasím pro lov, zejména lov černé zvěře
a zvěře myslivosti škodící, což je liška, jezevec,
mývalovec kuní. Je proto třeba vstupovat do lesa
obezřetné, opatrně a dbát tak o svou vlastní
bezpečnost.
Libuše Trybulovská

Zahrádkáři informují
Milí spoluobčané,
zahrádkáři ani tentokrát nezaháleli.
5. 10. jsme připravili zájezd na podzimní
Flóru Olomouc. Bohužel - zájezd se pro malý
zájem veřejnosti neuskutečnil. Vyjde to
příště?
2.- 3. 11. proběhla již tradiční výstava ovoce
a zeleniny. Přes letošní neúrodu ovoce a zeleniny se nakonec výstava vydařila. K vidění byla
jablka, hrušky, cukety, dýně, oříšky i jiné druhy
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ovoce a zeleniny. Na stolech se vyjímaly hotové
zavařeniny a květinová výzdoba podtrhla celkový zážitek. Letos byla výstava oživena výstavkou historických kostýmů a fotokoutkem. Výborný buřtguláš nebo vepřový gulášek, pivko,
domácí buchty, kávička a melodie flašinetu
v podání flašinetáře Zdeňka lákaly k posezení
s přáteli.
17. 11. byl uspořádán 1. ročník zdobení vánočních perníčků na pálenici. V ceně vstupného
byl balíček předem upečených perníčků a pytlík
s polevou. Nyní již záleželo jen na fantazii
a zručnosti jednotlivých zdobičů, jak si perníčky
nazdobí. Takto nazdobené perníčky si děti odnášely domů. Nechybělo ani bohaté občerstvení
připravené našimi výbornými kuchařkami.

dětí, vánoční hudba a konečně rozsvícení vánočního stromu dodalo pátečnímu podvečeru
nádech blížících se Vánoc.
Nezbývá mi než poděkovat všem, kteří se
na těchto akcích podíleli a věnovali přípravám
spoustu volného času, popřát hodně dalších
nápadů a hlavně spokojených návštěvníků.

29. 11. jsme se zapojili do organizace rozsvěcení obecního vánočního stromu. Ve spolupráci s obcí a kulturní komisí jsme letos poprvé
prodávali ve stáncích před zámkem naše výborné buchty, skvělou zelňačku, svařáček, medovinku, kávu, čaj s rumem i bez a našlo se
i něco ostřejšího na zahřátí. Pěkné vystoupení

A Vám, milí spoluobčané, krásné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a pohody
v roce 2020.
Za výbor ČZS Marta Polášková

Zahrádkáři zvou…
Dne 15. 2. 2020 se již tradičně uskuteční 5. ročník

S TA R O V E S K É H O K O Š T U
pod heslem Není důležité vyhrát, ale vypálit.
Dále se vyhlašuje soutěž O nejlepší pomazánku.
Soutěže, organizované ve spolupráci s obecním úřadem,
se budou konat v sobotu 15. 2. 2020 od 16 hodin v Domě zahrádkářů.
Soutěže jsou veřejné, hudba a domácí občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou staroveští zahrádkáři
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SPORT
Talentovaný karatista Bravenec dobyl 4 tituly
na Mistrovství světa v Itálii
Je mu teprve 10 let, ale už je trojnásobným
mistrem světa ve formách hardstyle a karate.
Teď Lukáš Bravenec ze Staré Vsi nad Ondřejnicí
svou sbírku rozšířil o další cenný úspěch - z italského Massa di Carrara si přivezl 4 medaile,
včetně zlaté, z prestižního Mistrovství světa
Unified Championschips. „Bere se to víc než
běžné mistrovství světa, na které někdo přijede,
někdo ne. Ale na Unified Championschips dorazí všichni, konkurence je obrovská," cení si
medailí talentovaný karatista z Českého svazu
Wa-te jitsu.
Této akce se zúčastňuje až 7 500 závodníků,
kteří se nebojí změřit své síly a předvést své
umění v obrovské konkurenci 56 zemí celého
světa. Čtyřdenní soutěž probíhala maratonem
eliminačních bojů, které v neděli 3. 11. 2019
vyvrcholily finálovými bloky, kam se probijí jen
čtyři závodníci z kategorie, a jeden zůstane bez
medaile.
Lukáš se bil jako lev a proměnil 5 finálových
soubojů ve 4 medaile:
1. místo - tradiční formy se zbraní do 10 let
2. místo - kobudo open styl 8 – 12 let
2. místo - tradiční formy (kata) 11-13 let
3. místo - tradiční formy se zbraní do 13 let
Za skvělým výkonem Lukáše stojí jeho trenér Jan Vasilenko, 10. Dan Wa-te jitsu, u kterého Lukáš trénuje od 5 let. I proto si mohl Lukáš
dovolit změřit své síly s mezinárodní konkurencí nejen ve své věkové kategorii, ale také se
staršími soupeři! Jak důležité jsou kvalitní základy pro další úspěchy sportovce, potvrzuje
čerstvý úspěch ostravského kickboxera jménem
Vašek Sivák, který trénoval u Jana Vasilenka 6
let a v zahraničí úspěšně závodil v kumite za
Český svaz Wa-te jitsu. Nyní jako první Čech
získal titul mistra světa v K1.

Karatisté Českého svazu Wa-te jitsu dó cvičí
v tělocvičně Tlapákova 17A, Ostrava-Hrabůvka.
Webové stránky: www.watejitsu.eu
Ing. Jana Riplová,
Český svaz Wa-te jitsu a bojových umění
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ACK Stará Ves n. O.
Blížící se konec roku pro staroveské závodníky také znamená přípravy na vrchol cyklokrosové sezóny. Nedaleký Uničov bude 14. 12.
hostit Mistrovství České republiky v cyklokrosu pro mládežnické kategorie. Na start by se
v nejlepší formě měli postavit Jakub Sasín, Anna
Janíková, Natálie Mikšaníková, Marek Majdanics a David Šigut.

účast ukazuje oblíbenost místní tratě a spokojenost závodníků s celkovou organizací.
Vrátíme-li se k dosavadnímu zhodnocení
cyklokrosové sezóny, tak bezesporu největších
úspěchů dosáhla Kateřina Mudříková, která
v elitní kategorii žen již vyhrála několik závodů
včetně závodu třetí nejvyšší kategorie UCI C2
v polském Gosciecině. V závodě stejné kategorie, který se jel rovněž jako závod Českého poháru v cyklokrosu, konaném 1. 12. v Kolíně,
vybojovala ve velice silné konkurenci 2. místo
ihned za dlouholetou reprezentantkou Pavlou
Havlíkovou. Věříme, že Katce forma vydrží
a předvede obdobné výkony i v následujících
závodech a především na Mistrovství České
republiky, které bude pro kategorii mužů a žen
12. 1. 2020 v Jičíně.

Hlavní závodní víkend pro všechny domácí
závodníky představovala dvojice Staroveských
cyklokrosů konaných 9. a 10. 11. Oba závody
byly pořádány oddílem ACK Stará Ves nad Ondřejnicí a byly zařazeny do Oderského poháru
v cyklokrosu, přičemž sobotní závod se jel navíc
jako mistrovství Moravskoslezského kraje v cyklokrosu. V tomto roce se na start v obou závodních dnech postavilo rekordních 338 závodníků
ve všech kategoriích (sobota 189, neděle 149).
Závod měl opět mezinárodní účast díky cyklistům z Polska a Slovenska. Dlouhodobě vysoká

Výkony ostatních závodníků mají vzestupnou tendenci, Jakub Sasín v kategorii žáků a Anna

Kateřina Mudříková - 2. místo Český pohár v cyklokrosu Kolín 2. 12. 2019
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Janíková v kategorii žákyň se začínají prosazovat
na menších závodech a zlepšovat se také v početném startovním poli na Českých pohárech. Marku Majdanicsovi v kategorii kadetů a Natálii
Mikšaníkové v kategorii kadetek se na pohárových závodech daří atakovat první desítku.

Prvního ledna jsou všichni sportovci a fandové cyklistiky zváni na cyklistickou akci s nejdelší tradicí, kterou je Novoroční jízda.
Přejeme pohodové Vánoce a úspěšný start
do nového roku.
Aktuality z chodu oddílu naleznete na internetových stránkách www.ackstaraves.cz.

V průběhu ledna odstartujeme zimní přípravu, do které se připojí i nejmladší závodníci
a závodníci specializující se čistě na silniční
cyklistiku.

Karel Nepraš

Staroveský cyklokros - vyhodnocení výsledků kategorie nábor, 9. 11. 2019

Tělovýchovná jednota Stará Ves n. O.
Velkou událostí, při které se vždy zcela zaplní
prostorná a slavnostně nazdobená sportovní hala,
je každé 2 roky závěrečná lekce kurzu tance a společenského chování mladých tanečníků. To platilo i pro sobotu 16. 11. Celkem 26 tanečních párů
ze Staré Vsi a okolí předvedlo před halou zcela
zaplněnou rodinami i kamarády svoje pokroky
v tanečním oboru. Jejich ladné kroky – již podeváté (!) – vedl taneční mistr pan Jaromír Riedel
25
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s partnerkou Marcelou Šarmanovou za hudebního doprovodu skupiny Rexton. A kdo se stal
pro tuto sezonu králem valčíku? Byl to taneční
pár Vilém Hýl a Klára Dokoupilová.
Kromě mládeže se usilovně činily také taneční páry těch „odrostlejších“. O snaze i náročnosti
svědčily i zde promočené košile po rychlejších
tanečních kreacích.
Za TJ Stará Ves n. O. Ing. Libuše Sýkorová
Poděkování
Ostravská firma Arcelor Mittal Engineering Products Ostrava, s.r.o. věnovala v roce 2019 Tělovýchovné jednotě
Stará Ves n. O. dar ve výši 20 000 Kč na
nákup nových dresů a míčů pro družstvo
dorostenců v národní házené.
Děk ujeme z a podpor u na šeho
sportu!
Vilém Hýl a Klára Dokoupilová

Program ve sportovní hale TJ Stará Ves n. O.:
26. 12. 2019

Pouliční turnaj v národní házené od 13.00 hod.

27. 12. 2019

Turistický pochod přátel sportu, pořádá oddíl národní házené od 10.00 hod.

28. 12. 2019

Turnaj ve stolním tenisu

1. 1. 2020

Novoroční jízda a turistický pochod kolem Staré Vsi od 10.00 hod.

11. 1. 2020

Přebory mladších žáků od 8.00 hod.

12. 1. 2020

Přebory starších žáků od 8.00 hod.

18. 1. 2020

Vosí ples od 19.30 hod.

25. 1. 2020

Maškarní bál s Hopsalínem od 14.00 hod.

16. 2. 2020

Přebory mladších žaček od 8.00 hod.

7. 3. 2020

halový turnaj žen v národní házené
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Národní házená
Závěrečné tabulky našich družstev v sezóně 2019/2020 - podzim
6. Stará Ves
169:194
8 b.
7. Pustějov
139:164
6 b.
8. Vracov
120:188
5 b.
9. Náchod
169:184
4 b.
10. Svinov
136:187
4 b.
---------------------------------------------------2. liga – muži – sk. B

Mladší žačky:
1. Studénka A
211:41
14 b.
2. Chropyně
149:72
12 b.
3. Stará Ves
109:68
10 b.
4. Kokory
115:90
8 b.
5. Svinov
113:126
6 b.
6. Pustějov
87:142
4 b.
7. Osek
80:176
2 b.
8. Studénka B
44:193
0 b.
---------------------------------------------------Dorostenky

1. Dobruška
210:173
16 b.
2. Veselí
193:151
15 b.
3. Draken Brno 201:184
14 b.
4. Pustějov
194:160
13 b.
5. Vítkovice
187:196
12 b.
6. Humpolec
163:167
11 b.
7. Ostopovice
182:187
9 b.
8. 1.NH Brno
150:174
7 b.
9. Osek
173:212
5 b.
10. MS Brno
173:180
5 b.
11. Stará Ves
182:224
3 b.
----------------------------------------------------

1. Chropyně
166:107
16 b.
2. Studénka
160:109
12 b.
3. Stará Ves
150:141
8 b.
4. Osek
118:154
4 b.
5. Svinov
79:162
0 b.
---------------------------------------------------Dorostenci
1. Studénka
208:104
16 b.
2. Osek
221:166
12 b.
3. Svinov
117:163
4 b.
4. Stará Ves
148:200
4 b.
5. Chropyně
132:193
4 b.
---------------------------------------------------1. liga – ženy – sk. B
1.
2.
3.
4.
5.

Dobruška
Krčín
Opatovice
Hlinsko
Studénka

209:129
220:186
195:160
214:181
160:158

Po dlouhé době jsme do soutěží nepřihlásili
družstvo mladších žáků a družstva starších žaček
a žáků. Rádi bychom přivítali v našem oddíle
nové adepty tohoto ryze českého sportu a také
ty, kteří by je byli ochotni vést a vychovávat
v mládežnických družstvech našeho oddílu.
V rámci zimních halových přeborů
uspořádáme ve staroveské hale turnaje mladších
žáků (11. 1.), starších žáků (12. 1.), mladších
žaček (16. 2.) a žen (7. 3.).

20 b.
16 b.
15 b.
14 b.
8 b.

Rostislav Horkel st.

HC OLD VILLAGE – průběh sezóny
Vážení čtenáři Staroveského zpravodaje,
dovolte mi, abych Vás stručně seznámil
s probíhající sezónou amatérské hokejové ligy
ALOHA.

systém ligy. O pohár Aloha ligy se utká celkem
18 týmů, losováním rozdělených do dvou
konferencí (Morava a Slezsko). HC Old Village
byl vylosován do konference Morava.

Na úvod je třeba hned zmínit nový herní

Jako již tradičně se nám začátkem září
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rozběhl zápasový kolotoč, ve kterém náš
tým prověří své schopnosti během 14 zápasů
v základní části soutěže (v době sepsání článku
má HC Old Village odehráno 12 zápasů – 8
výher, 2 remízy, 2 prohry).

Tolik ve zkratce z právě probíhající sezóny
ALOHA ligy 2019/2020. Obsáhlejší článek –
ohlédnutí za sezónou - Vám přineseme v dalším
vydání Staroveského zpravodaje.
Vážení čtenáři, jménem HC Old Village
přeji Vám a Vašim blízkým klidné prožití svátků
vánočních a mnoho zdraví, štěstí a osobní
pohody v roce 2020.

Ze začátku sezóny se našim výsledkům
nedalo říct jinak než „jako na houpačce“, a to,
když jsme během prvních zápasů 2x vyhráli, 1x
remizovali a 2x prohráli. Během října jsme se ale
všichni probrali z horkých letních dnů a rozjeli
se na vítězné vlně, která, jak doufáme, potrvá
ještě dlouho. V probíhající základní části naší
konference HC Old Village drží 2. místo.

Sledujte HC Old Village na
facebooku.
Za HC Old Village
Tomáš Janošek

HC Old Village po vítězném zápase proti týmu HC Humrs Ostrava (Ostravar Aréna)

Opustili nás…
p. Ladislav Jurina, roč. 1955
p. Alan Kalina, roč. 1957
p. Pavel Šproch, roč. 1947
p. Jaroslav Kováčik, roč. 1995
p. Ludmila Valová, roč. 1932
p. Drahomíra Chvostková, roč. 1939
p. Anna Šupíková, roč. 1929
p. Zdenka Hložanková, roč. 1949
p. Jiří Novotný, roč. 1957
p. Marie Urbanová, roč. 1945

Věnujte jim tichou
vzpomínku.
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Oznámení
Pracovní doba na Obecním úřadě ve Staré Vsi n. O.
v době vánočních svátků:
pondělí
pátek
pondělí
úterý

23. prosince
27. prosince
30. prosince
31. prosince

zavřeno
zavřeno
otevřeno 7.30 - 15.00 hodin
zavřeno

Pozvánky

Vánoční turnaj ve stolním
tenise
Dne 28. 12. 2019 se uskuteční tradiční turnaj jednotlivců ve
stolním tenise v hale TJ Stará Ves nad Ondřejnicí.
Děti do 15 let (neregistrované)
prezentace: 7:30–8:00
soutěž:
8:00–11:00
Ženy od 16 let (neregistrované)
prezentace: 8:00–8:30
soutěž:
8:30–11:30
max. počet: 16
Muži od 16 let (neregistrovaní + registrovaní nad 65 let)
prezentace: 12:30–13:00
soutěž:
13:00–20:00
max. počet: 50
Občerstvení zajištěno
Sponzoři turnaje
Obecní úřad Stará Ves nad Ondřejnicí
Cyklosport Martin Přikryl
TJ Stará Ves nad Ondřejnicí
Pořadatelé turnaje
nadšenci stolního tenisu
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1.8. - 15.8.2020

30
Matouš Pchálek
Adam Šeděnka
Petr Mácha
Matěj Trepáč

II. turnus:
III. turnus:

3.875,- Kč

3.880,- Kč

444 347
419 041

675 222

tel. 732 339 869

tel. 731
tel. 734

tel. 721

nebo také na www.kondorsv.com

mates.trepac@seznam.cz

adamsedenka@centrum.cz
peta.macha@gmail.com

matous.tabor@gmail.com

Program jednotlivých turnusů je spojen do různých
témat a je zaměřen na osvojení základů táboření,
turistiku a pobyt v přírodě. Je zde možnost
nejrůznějšího sportovního vyžití: kopaná, volejbal,
nohejbal, baseball, stolní tenis, ringo, vodní sporty.

Maximální počet účastníků je 55 dětí. Přednost pro
všechny turnusy mají členové skupiny KONDOR.
U přihlášených bude přihlíženo k sourozeneckým
vztahům.

Hygiena:
sprcha s teplou vodou, umývárna, dřevěné WC.

Stravování je zajištěno v zastřešené jídelně 5x denně
včetně předepsaného pitného režimu. Děti se formou
služeb podílejí na přípravě jídla.

Bližší informace popř. závazné přihlášky obdržíte:
I. turnus:

Cena
3.870,- Kč

www.kondorsv.com

8-15 let

7-15 let

8-15 let

Věk dětí

Ubytování účastníků je zajištěno ve stanech typu
OSADA (dvoulůžkový stan s dřevěnou podsadou ve
výšce cca 20 cm nad zemí). Pro pokročilejší táborníky
je připravena možnost spaní v tee-pee.

15

15

18.7. – 1.8.2020

II. turnus
III. turnus

Počet dnů
15

Termín konání
4.7. - 18.7.2020

I. turnus

který se koná ve Vítkově – Podhradí, v údolí řeky Moravice

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR

Organizace KONDOR
skupina Stará Ves
adresa U Dubu 643, 739 23 Stará Ves n/O
pořádá

SStaroveský zpravodaj
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603 272 663, 603 156 530, 732 590 967

INFORMACE NA TELEFONU

NAJDETE NÁS:
Nová Bìlá, Mitrovická 90/331

T: 721 203 305
E: ezahorcova@seznam.cz

V OBDOBÍ OD 1. LISTOPADU DO 28. ÚNORA
SLEVA 20% NA PØEDSEZÓNNÍ A POSEZÓNNÍ SERVIS

SERVIS ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKY VŠECH ZNAÈEK
BROUŠENÍ ØETÌZÙ PIL A NOŽÙ SEKAÈEK

NÁVRH A REALIZACE ZAVLAŽOVÁNÍ

POSOUZENÍ A DOPORUÈENÍ VHODNÉHO
TYPU ROBOTICKÉ SEKAÈKY PØÍMO
NA VAŠEM POZEMKU ZCELA ZDARMA

PRODEJ ROBOTICKÝCH SEKAÈEK VÈETNÌ INSTALACE

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE VÝROBKÙ
HUSQVARNA, GARDENA A AL-KO

ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA

www.staraves.cz

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

cykloturistika rybaření ( Sl. Harta 200m)

Chalupa U ZAHORCU
Dlouhá Stráň 2
792 01 Bruntál

SStaroveský zpravodaj
INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

Dárečkovna
Po-Pá 10:00 - 18:00
UTERÝ ZAVŘENO
SO
14:00 - 18:00

Srdeč�ě Vá� zvem� d� obchod� � dárkový�
zboží�. Najdet� ná� n� adres� Zd�ňk� Bár�
114/4, Ostrav�-Dubin�.
Těším� s� n� Vaš� návš�ěv�.

C� nab�ím�:
-oprav� o�ěvů
-svíčk�, vonn� v�k�, mýdl�
-u�ělám� n� přán� hrnk�,
tričk�, polšt�ř� � vlastn� fotko�
nápise� neb� loge�
MISIVA
ekologick� drogeri� � k�metik�
Mgr. Podhorn�
tinktur� z pupe�ů r�tli�
přírodn� dop�ňk� strav�
Martin� +420 734 112 531
Juli�
+420 725 442 551
Najdet� ná� n� Facebook� � instagram�:
www.faceboo�.�/Dareckovn�
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https://manamana-masaze-cz.webnode.cz
e-mail: manamana-masaze@seznam.cz
Tel.: 605 995 676
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lal zateplení domu, tak má nárok
na proplacení 50 % jak z ceny
střechy, tak na zateplení nemovitosti, které bylo nutným základem pro obdržení dotace. Klient
neměl již vlastní prostředky, nicméně u nás měl předschválený
limit, takže jsme mu jednoduše
bez zajištění půjčili 300 000 Kč.
Následně si zateplil nemovitost
a poté mu náš specialista vyřídil schválení a čerpání dotace
a klient obdržel ﬁnance od státu
ve výši 225 000 Kč.
Klient tak na základě nezávazné schůzky zjistí, za jakých
podmínek lze získat dotaci,
může rekonstrukci následně
provést svépomocí nebo ﬁrmou,
kterou si sám vybere, popř. využije naše doporučené ﬁrmy. Vše
může začít dělat hned poté, co
mu náš specialista vyřídí schválení dotace.

Na závěr

Aleš Kocur
oblastní ředitel
Modrá pyramida
Frýdek-Místek
608 474 247
Ales.Kocur@mpss.cz

Těším se na případné dotazy,
které rád zodpovím.

Zkuste využít vše, na co máte
nárok – dotace se vztahuje vždy
na nemovitost! Takže pokud
vlastníte více nemovitostí, můžete
čerpat vícekrát!
Není to tak těžké, pokud máte
někoho, kdo ví, jak na to. Dotace
se dají čerpat také na výstavbu
nových nemovitostí. Výše dotace
vždy záleží na zvolené formě izolačních materiálů a technologií.

až 800 000 Kč bez zajištění

Zastavte se pro Rychloúvěr

I VAŠE BYDLENÍ
POSTAVÍME RYCHLE
NA NOHY

Pokud patříte mezi ty, kteří
nyní plánují zateplení, výměnu
oken či střechy, zavolejte a domluvíme schůzku se specialistou, jenž
následně zjistí, jakou maximální
dotaci můžete získat, popř. za jakých podmínek.
Náš specialista vyřídí veškeré
potřebné dokumenty, zajistí vypracování projektové dokumentace a pomůže i s čerpáním dotace.
Nemáte-li vlastní peníze anebo by vám nestačily na kompletní
rekonstrukci domu, můžeme vám
půjčit za zvýhodněných podmínek
a poté úvěr doplatit, jakmile vám
přijdou peníze od státu. Můžeme
vám zajistit nejen úvěr zajištěný
nemovitostí, který je obdobou
hypotéky (Hypoúvěr), a nebo
velice jednoduchý Rychloúvěr,
který poskytuje Modrá pyramida
bez zajištění až do výše 800 000
korun.

Výše úvěru na bydlení, s požadovaným zřízením zástavního práva k pohledávce na výplatu vkladu ze stavebního spoření, je 100 000 Kč.
Splatnost úvěru je 15 let, pevná roční úroková sazba je 4,99 %. Měsíční splátky: 1.–180. splátka je 816 Kč, 181. splátka je 613 Kč. Splátky ve fázi
překlenovacího úvěru nevedou k okamžitému umořování jistiny. Celková částka splatná spotřebitelem je 147 506 Kč a celková doba trvání smlouvy
o spotřebitelském úvěru je 181 měsíců. S úvěrem jsou dále spojené následující úhrady: zasílání ročního výpisu z účtu stavebního spoření i účtu
úvěru 25 Kč, vedení účtu stavebního spoření a úvěru ve fázi přiděleného úvěru 25 Kč měsíčně. Pro získání úvěru za nabízených podmínek je
nezbytné uzavření smlouvy o stavebním spoření. Na základě této nabídky nevzniká právní nárok na získání úvěru.

Reprezentativní příklad: RPSN níže uvedeného příkladu je 5,67 %.

V říjnu máte navíc možnost získat k Rychloúveru i poukázku IKEA v hodnotě až 2 500 Kč.
Nabídka platí pouze u oblastního ředitele, kontakt naleznete výše.

Příklad z praxe:
Na servisní schůzce jsme zjistili, že klient před rokem měnil
střechu, vše z vlastních investic,
bylo to zhruba 150 000 Kč. Poradili jsme se s naším specialistou, který řeší dotace z programu
Nová Zelená úsporám a na následné schůzce dostal klient informace, že pokud by si ještě udě-

Pokud máte v plánu rekonstrukci nemovitosti (výměna
oken, zateplení fasády, podlah,
stropů) nebo jste již rekonstrukci
provedli, mám pro vás tyto tipy:
Zavolejte a my vám poradíme,
jakým způsobem byste mohli získat část svých investovaných peněz zpět, případně jakou další investici na nemovitosti byste měli
udělat, abyste získali od státu dotaci a tím i zpět až 50 % z vašich
investic.

Jak lze od státu získat zpět až 50 % vynaložených nákladů
na rekonstrukci vaší nemovitosti?

www.staraves.cz
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MOBILNÍ

MASÉRSKÉ, REKONDIČNÍ
A REGENERAČNÍ SLUŽBY

Proč vláčet své unavené tělo k nám, když mohu přijet k vám.

SStaroveský zpravodaj
INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

Hotel a restaurace Palfrig
Stará Ves nad Ondřejnicí

hledá pomocnou sílu do kuchyně a na práce spojené
s provozem hotelu.
Možnost pracovat brigádně i na stálý pracovní poměr.

Bližší info : tel. 721 851 100
e-mail: info@hotel-palfrig.cz

Staroveský kalendář na rok 2020 stále v prodeji
• Kulturní, sportovní a společenské akce z posledních let
• cena 60 Kč
• možno zakoupit na obecním úřadě, v knihovně, v prodejně potravin u p. Buchtové, ve firmě Unipol
a v knihovně v Košatce

Kalendář
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Stará Ves nad Ondřejnicí
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Uspávání broučků v MŠ 1. 10.

Výstava drobného
zvířectva 6. 10.

Beseda o Islandu
15. 11.

Kulturní a společenské dění ve Staré Vsi
a Košatce v 1. čtvrtletí roku 2020
DATUM

AKCE

MÍSTO

POŘADATEL

1. 1. 2020

Novoroční cyklojízda na Hukvaldy

Odjezd od haly TJ

ACK Stará Ves

1. 1. 2020

Novoroční pochod Starou Vsí

Odchod od haly TJ

TJ Stará Ves

4. 1. 2020

Tříkrálová sbírka

Stará Ves, Košatka

Farnost St. Ves

11. 1. 2020

14. ples střediska mládeže

ZŠ Stará Ves

DSM Stará Ves

11. 1. 2020

Myslivecký ples

KD Odra

Myslivecké sdružení Soutok

18. 1. 2020

Vosí ples

Hala TJ

TJ Stará Ves

25. 1. 2020

Maškarní ples s Hopsalínem

Hala TJ

TJ Stará Ves

25. 1. 2020

Lašský bál

Krmelín Na Benátkách

LSPT Ondřejnica

29. 1. 2020

Výroční schůze

Hasičská zbrojnice

SPOPVES

Ples TJ Sokol Košatka

KD Odra

TJ Sokol Košatka

14. 2. 2020

Hasičský ples – 1. večer

Hasičská zbrojnice

SDH Stará Ves

15. 2. 2020

Staroveský košt

Dům zahrádkářů

ZO ČZS

15. 2. 2020

Hasičský ples - 2. večer

Hasičská zbrojnice

SDH Stará Ves

21. 2. 2020

Školní ples

ZŠ Stará Ves

SRPDŠ, ZŠ a MŠ Stará Ves

22. 2. 2020

Koňařský ples

Sokolovna Proskovice

Jezdecký klub

25. 2. 2020

Pochování basy

Hasičská zbrojnice

SPOPVES

14. 3. 2020

Výroční členská schůze

Dům zahrádkářů

ZO ČZS

21. 3. 2020

Dětský maškarní ples

KD Odra

TJ Sokol Košatka

25. 3. 2020

Tradiční posezení

Hasičská zbrojnice

SPOPVES

28. 3. 2020

Kurz bezlepkového pečení

Hasičská zbrojnice

Kulturní komise

8. 2. 2020

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